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Voorwoord 
 

Voor u ligt de scriptie ‘TOD – een To Do voor Bunnik?’. Het onderzoek voor deze scriptie 

naar de rol van regiostation Bunnik voor de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park. 

Deze scriptie is geschreven in het kader van het afronden van mijn opleiding Ruimtelijke 

Ordening en Planologie aan de Hogeschool Utrecht. Van september 2016 tot en met januari 

2017 ben ik bij de Provincie Utrecht bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van 

de scriptie. 

 

In navolging van mijn eerdere poging tot afstuderen heb ik met al mijn stagebegeleiders; Ron 

Heusdens, Jos Ariëns, Mariëlle Hoefsloot en Muriel Allard besproken dat ik enerzijds veel 

behoefte had aan begeleiding en anderzijds enorm gedreven was om het onderzoek af te 

ronden. Vervolgens heb ik de onderzoeksvraag samen met Mariëlle Hoefsloot en Muriel 

Allard, mijn stagebegeleiders van de Provincie Utrecht, opgesteld. Het kwalitatieve 

onderzoek kwam aan op veel contact met mensen van zowel de Provincie Utrecht als 

daarbuiten en is erg soepel verlopen. 

 

Dit is vooral te danken aan de ondersteuning en welkome omgeving die Mariëlle Hoefsloot 

en Muriel Allard me hebben geboden bij de provincie en de heldere feedback van mijn 

begeleiders vanuit de Hogeschool Utrecht. Daarnaast wil ik ook alle geïnterviewde experts 

en belanghebbenden bedanken voor hun tijd en inzichten. 

 

Niet te vergeten zijn de collega’s van het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving, team 

SRO en anderen van de Provincie Utrecht. Zij hebben er allemaal gezorgd voor een fijne 

samenwerking waardoor ik kan terugkijken op een mooie stageperiode. Om af te sluiten wil 

ik mijn vrienden, familie en in het bijzonder mijn moeder bedanken voor de steun en 

motiverende woorden tijdens deze laatste fase van mijn studie. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Dave van den Meijdenberg 

 

Utrecht, 9 januari 2017 

  



3 
 

Samenvatting NL 
 

Het Utrecht Science Park (USP) is een van de nationale topregio’s op het gebied van Life 

Sciences & Health en is onderdeel van Nederlandse ruimtelijk-economische structuur. 

Dagelijks bezoeken meer dan 50.000 gebruikers het gebied. Onder de gebruikers vallen 

studenten, docenten, onderzoekers, patiënten en ondernemers. Er is echter geen treinstation 

op het USP, dus zijn ov-gebruikers aangewezen op andere stations. Vooral Utrecht Centraal, 

de OV Terminal van Utrecht, wordt hiervoor gebruikt. De ov- en fietsverbindingen richting het 

USP vanuit de OV Terminal raken hierdoor overbelast. 

In dit onderzoek is onderzocht wat regiostation Bunnik kan betekenen voor de 

bereikbaarheid van het USP. 

 

Bunnik wordt in het Mobiliteitsprogramma van de Provincie Utrecht aangeduid als potentieel 

hub-station voor het USP. Vanuit het USP gezien heeft station Bunnik een gunstige ligging, 

op de fiets kost de rit maar 12 minuten. Uit cijfers van de Provincie Utrecht blijkt echter dat 

circa 8% van de reizigers met eindbestemming USP het station Bunnik passeren om via de 

OVT naar het USP te reizen. Dit ondanks de potentiële tijdwinst die een overstap op Bunnik 

kan opleveren. Wat moet er gebeuren om Bunnik een aantrekkelijk overstappunt te maken? 

 

Verschillende factoren spelen een rol in het verbeteren van het gebruik van het knooppunt 

Bunnik. Een van de voorwaarde voor efficiënter gebruik is dat de knoop- en plaatswaarde 

van het knooppunt in balans zijn. De vereniging Deltametropool heeft in ‘Maak Plaats!’  het 

knoop-plaatsmodel van Bertolini toegepast voor knooppunten in Noord-Holland. Hiervoor zijn 

verschillende profielen opgesteld. Zo ook voor hubs. Bunnik valt onder de categorie 

‘hubdorp’. Hier valt een ontwikkelingskader voor station Bunnik uit af te leiden. 

In de vergelijking met het hubdorp-profiel uit ‘Maak plaats!’ blijkt Bunnik op knoopwaarde 

goed te scoren. Ruimtelijk zijn er echter veel verschillen te zien met vergelijkbare knopen; de 

plaatswaarde van Bunnik laat veel te wensen over.  Zo zijn de wayfinding en de ruimtelijke 

kwaliteit van het stationsgebied ondermaats. Het gebrek aan voorzieningen en de grijze, 

anonieme uitstraling van het stationsgebied zorgen ervoor dat het geen verblijfskwaliteit 

biedt. Dit, in combinatie met een onduidelijke route naar het USP zorgt ervoor dat potentiële 

reizigers nog geen gebruik maken van de route.  

 

Voor de gemeente Bunnik ligt de prioriteit niet bij het versterken van de verbinding tussen het 

USP, maar bij het beschermen van de landgoederen tussen Utrecht en Bunnik. Amelisweerd 

en Rhijnauwen worden veel met de auto bezocht waardoor een overdruk ontstaat op de 

parkeervoorzieningen. Bunnik identificeert zichzelf met de groene en dorpse uitstraling van 

de gemeente, dus het is van groot belang dit te beschermen. 

 

Een goede ontwikkeling van het stationsgebied biedt oplossingen voor zowel de 

bereikbaarheid van het USP als de vermindering van de parkeerdruk bij de landgoederen. 

Hiermee worden meerdere belangen behartigd, wat draagvlak creëert voor de ontwikkeling 

van het gebied. Voordat er ontwikkelingen plaats vinden, moet er echter een visie opgesteld 

worden waarmee de gemeente Bunnik een koers kiest voor de toekomst.  

 

De aanbevelingen in dit onderzoek bieden een ontwikkelperspectief om de wayfinding en de 

ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en bovendien reizigers een incentive te bieden om te 

kiezen voor Bunnik als hub. Door de vele belangen die spelen wordt een samenwerking in 

de vorm van een alliantie aanbevolen. In deze alliantie is het van belang dat alle actoren het 

eigenaarschap van de opgave blijven houden, zodat het gezamenlijke doel verwezenlijkt kan 

worden. 
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Samenvatting EN 
 

The Utrecht Science Park (USP) is a vital part of the Dutch spatial-economic structure. This 

is due to it being an area leading in Life Sciences & Health research and education. It has 

over 50.000 daily visitors, consisting of students, teachers, researchers, patients and 

entrepreneurs. Due to a lack of a train station on site, most of these commuters rely on the 

main public transport terminal in the area; Utrecht Central Station. This puts a lot of strain on 

other means of traffic to the USP. This thesis is centered around the possibilities Bunnik, a 

smaller regional train station, could offer to relieve the strain. And also to improve the 

accessibility of the USP. 

 

The Provincie Utrecht (provincial government organisation) has mentioned Bunnik as a 

potential transit-hub, due to its vicinity to the Utrecht Science Park. It’s only a twelve-minute 

ride by bicycle from Bunnik station to the USP. Even though this is potentially a great 

improvement to the current commuting time, about 8% of all commuters to the USP travel to 

Utrecht Central Station, before heading to the USP. Which actions are needed to make 

Bunnik an attractive hub for daily commuters? 

 

There are multiple factors which could improve the hub-status of Bunnik station. One of the 

main factors contributing to this status is the balance of the node- and place value of the 

station area. Deltametropool has made an adaptation to Bertolinis’ existing node-place 

model. Which was published in ‘Maak Plaats!’. In this publication they set up different profiles 

for public transport nodes in Noord-Holland. Based on the different needs of the users of the 

nodes. Bunnik is considered to be a local hub and was compared to other local hubs in the 

‘Maak Plaats!’-publication. Accordingly, Bunnik seems to score well on node-values. But 

spatially there’s still a lot to be improved, compared to similar nodes. Wayfinding and spatial 

quality of the station area are far below standards. There’s a lack of facilities and overall the 

area has an anonymous feel to it. This results in a low spatial quality, which is purely 

functional. This combined with an unclear route to the USP deters potential commuters from 

choosing Bunnik as a transit-hub. 

 

Even though this seems like something the municipality of Bunnik should improve. They are 

prioritizing the protecting local estates (Amelisweerd & Rhijnauwen) from getting too 

crowded. A lot of visitors of the estates travel by car. This puts a lot of pressure on the 

parking lots. Threating and sometimes already damaging the green environment Bunnik 

identifies itself with. Which is why the municipality is keen to protect the estates and 

prioritizing them in favour of the spatial quality of the station area. 

 

This research has shown that by keeping the interests of all stakeholders in mind 

development of Bunniks’ station area can offer solutions to both challenges. This requires a 

well thought-out plan, in which Bunnik chooses its course for all future developments.  

 

The recommendations at the end of this research offer a perspective on the first steps 

towards tackling the challenges at hand. By improving the wayfinding and spatial quality. And 

above all by creating an incentive for commuters to choose Bunnik as their preferred transit 

hub. Due to the many interests at stake, stakeholders are advised to form an alliance. The 

success of the alliance depends on the individual ownership of the challenges by all 

stakeholders, so the collective main goal can be achieved. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 
Utrecht Centraal heeft de afgelopen jaren vele veranderingen doorgemaakt. Zowel ten 

behoeve van de capaciteit als de efficiëntie van personenvervoer. Er hebben grote 

ontwikkelingen rond het station plaatsgevonden, zoals de ontvlechting van de sporen en het 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)1.  

Een belangrijke factor is de groei van het Utrecht Science Park (USP). Dit heeft als gevolg 

dat er steeds meer reizigers zijn die het USP als bestemming hebben. De bestaande 

busverbinding (lijn 12) zit al enige tijd aan de maximale bezetting zonder ruimte om uit te 

breiden. Daarom is in 2011 begonnen aan de bouw van de Uithoflijn. Deze tramlijn moet in 

2018 zorgen voor een meer betrouwbare en comfortabele verbinding tussen Utrecht 

Centraal en het USP.  

 

Ondanks de capaciteitsvergroting door de Uithoflijn wordt verwacht dat Utrecht Centraal over 

enkele jaren aan zijn taks zit om te voldoen aan de regionale vervoersbehoefte. Met name 

de vervoersstroom richting het USP wordt daarbij als knelpunt gezien. 

 

De Provincie Utrecht wil daarom kijken naar mogelijkheden om reizigers van buiten de stad 

Utrecht eerder naar het USP te krijgen, zonder een overstap te maken op Utrecht Centraal. 

Hiermee wordt de druk op Utrecht Centraal verminderd en wordt er meer gemak en comfort 

geboden aan reizigers. Ontsluiting via de regiostations is daarvoor noodzakelijk. Station 

Bunnik is een van deze regiostations. 

 

1.2. Probleemstelling 
Het bestaande mobiliteitsnetwerk in de regio Utrecht zal op korte termijn (in 2020) verzadigd 

zijn. Dit komt omdat Utrecht Centraal (OV-terminal Utrecht) het voornaamste knooppunt is in 

de regio, zonder dat er alternatieven of uitwijkmogelijkheden zijn. De bereikbaarheid van het 

USP komt hierdoor onder druk te staan.  

 

                                                           
1 Programma Hoogfrequent Spoor streeft naar het ‘spoorboekloos reizen’. Op 6 drukke trajecten 
zullen dan elk uur 6 intercity’s en 2 tot 6 sprinters rijden. Utrecht ligt op twee van deze trajecten. 
(ProRail, g.j.) 
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“Bestaande buslijnen verbinden het USP weliswaar met treinstations als Bilthoven, 

Driebergen-Zeist, Bunnik, Lunetten en Vaartsche Rijn, maar zijn nog niet op orde en 

daardoor wordt de druk op de OVT verhoogd”. – (Ministerie IenM; Provincie Utrecht; BRU; 

Gemeente Utrecht, 2012, p. 20) 

1.3. Doelstelling 
Diverse regiostations hebben theoretisch het potentieel om de OVT te ontlasten. Maar is dit 

ook werkelijk zo? In dit onderzoek wordt uitgezocht wat het ontwikkelperspectief voor station 

Bunnik is en hoe dit een rol kan spelen in de verlichting van de druk op de OVT. Welke 

potentie er is om de bereikbaarheid van het USP te verbeteren. 

 

 

1.4. Onderzoeksvraag 
Om een gericht onderzoek te doen wordt deze gecentreerd om een hoofdvraag. Deze 

hoofdvraag is leidend en zal aan het eind van het onderzoek beantwoord worden. De 

hoofdvraag is als volgt geformuleerd: 

 

Hoofdvraag Wat kan Bunnik bijdragen aan het ontlasten van de OVT Utrecht en het 

verbeteren van de bereikbaarheid van het USP? 

 

Tevens worden enkele deelvragen gesteld die zullen bijdragen aan het formuleren van het 

antwoord op de hoofdvraag.  De deelvragen zijn per categorie gesorteerd.  

Deelvragen 
- Wat is de relatie tussen het USP en de overbelasting van de OVT? 

- Welke ontwikkelingen zijn nodig om van Bunnik een geschiktere/betere 

overstaplocatie van het USP te maken? 

- Wat is het verwachte effect van knooppuntontwikkeling in Bunnik op ontlasting OVT? 

 

1.5. Onderzoeksresultaat 
Het resultaat van dit onderzoek is een advies over het mogelijke ontwikkelperspectief van 

knooppunt Bunnik gebaseerd op een inventarisatie van de ontwikkelingspotentie van Bunnik 

in het regionale mobiliteitsnetwerk. In het advies worden mogelijke vervolgstappen, 

groeimogelijkheden en eventuele partners benoemd. 
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Dit resultaat komt voort uit deskresearch en interviews waarin: 

- De theoretische achtergrond wordt onderzocht 

- Een inventarisatie en analyse wordt gedaan van het onderzoeksgebied 

- Methoden en technieken worden behandeld en toegepast 

 

1.6. Kernbegrippen 
 

Utrecht Science Park (USP), de voormalige Uithof. De naamsverandering is tot stand 

gekomen door een vernieuwing van ambities. Het voormalige universiteitsterrein heeft 

samen met ongeveer 80 bedrijven en organisaties besloten om de beschikbare kennis en 

expertise gezamenlijk in te zetten voor een gezonde en duurzame maatschappij. (Utrecht 

Science Park, 2016) 

 
Transit Oriented Development (TOD) is de Engelse term voor wat wij in Nederland meestal 

knooppuntontwikkeling noemen. Het gaat daarbij om het concentreren van ruimtelijke 

ontwikkelingen in de directe omgeving van vervoersknopen (denk aan treinstations, maar 

ook metro- of sneltramhaltes). Het omgekeerde wordt ook vaak tot TOD gerekend: het 

realiseren van nieuwe stations/haltes op plekken waar al veel ruimtelijke ontwikkelingen zijn 

geconcentreerd. Bij TOD gaat het om knooppunten waar meerdere vervoerwijzen 

samenkomen, waaronder in ieder geval openbaar vervoer (meestal meerdere vormen), 

lopen en fietsen en vaak ook de auto. (Planbureau voor de leefomgeving, 2015) 

 
OV-Terminal Utrecht (OVT) bestaat uit het treinstation Utrecht Centraal en het bijbehorende 

busstation, tramstation en fietsinfrastructuur. 
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2. Methoden en technieken 
 

In dit hoofdstuk worden de methoden en technieken van het onderzoek toegelicht. In dit 

onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende methoden en technieken: deskresearch, 

theoretische achtergrond, interviews en een MWK-analyse. In de volgende paragrafen 

worden deze toegelicht. 

2.1. Deskresearch 
Voor dit onderzoek zijn veel gegevens verworven met behulp van deskresearch. Dit houdt in 

dat gebruik gemaakt is van informatie die door anderen gewonnen of opgesteld is. Dit kan 

zijn in de vorm van onderzoek, persberichten, beleidstukken of andere vormen van 

publicatie. Het gebruik van deze stukken biedt onderbouwing aan dit onderzoek, maar de 

rechten blijven wel bij de oorspronkelijke auteurs. Daarom zijn er verwijzingen gemaakt in de 

tekst naar de gebruikte bronnen. 

2.2. Theoretische achtergrond 
In hoofdstuk 3 wordt de theoretische basis van het onderzoek behandeld. Het onderzoek 

draait om het centrale begrip knooppuntontwikkeling. Om knooppuntontwikkeling toe te 

lichten worden in de theoretische achtergrond de basiselementen ruimte, mobiliteit en 

netwerken uitgewerkt. Daarna wordt knooppuntontwikkeling zelf behandeld. 

2.3. Interviews 
Om een beter beeld te krijgen van de meningen, doelen en posities van verschillende 

actoren die te maken hebben met het stationsgebied Bunnik en de regionale opgave zijn 

interviews gehouden. Om de regionale opgave en het potentieel van Bunnik als directe 

ontsluiting van het USP in kaart te brengen is gekozen voor interviews met personen van de 

gemeente Bunnik, de gemeente Utrecht, het USP en de Provincie Utrecht. De Nederlandse 

Spoorwegen en ProRail zijn ook benaderd voor een interview, maar waren niet beschikbaar 

tijdens de looptijd van het onderzoek. 

 

Er is gekozen voor semigestructureerde interviews, omdat hierbij de redenering en 

gedachtegang van de geïnterviewde beter naar voren komt. Ook geeft deze vorm van 

interviewen ruimte om door te vragen bij onduidelijkheden of interessante onderwerpen. 

De deelnemers zijn vooraf benaderd met een korte samenvatting over het onderzoek en een 

indicatieve vragenlijst. 
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2.4. MWK-analyse 
De stappen voor uitvoering van een Moeten-Willen-Kunnen-analyse zien er als volgt uit: 

 

Stap 1: In kaart brengen van actoren  

Stap 2: Rangschikken van de belangrijkste actoren op de 

verschillende assen van een driehoek, waarbij de assen 

moeten, willen of kunnen weergeeft. 

Stap 3: Verbinden van de scores (indien mogelijk) zodat er 

driehoeken ontstaan  

Stap 4: Analyseren van de uitkomsten  

Stap 5: Opstellen van een actieplan (Louter, 2012) 

 

De mate waarin een actor kan bijdragen aan het doel 

wordt per as (moeten, willen, kunnen) uitgedrukt in een 

schaal van 1 tot 5 (1 is veel, 5 is weinig).  

Het Moeten laat zien welke druk of urgentie er is voor de 

partij om het doel te bereiken. Het Willen gaat over de ambitie van een partij met betrekking 

tot het doel en ambassadeurs die het doel kunnen ondersteunen. Het Kunnen staat voor de 

condities en competenties van partijen die kunnen bijdragen aan het doel. Condities bestaan 

uit fysieke middelen, financiën en instrumentarium (bijvoorbeeld door beleid). 

Een partij die veel ambitie (willen) heeft en het binnen korte termijn moet realiseren 

(moeten), maar onvoldoende middelen heeft (kunnen) om het voor elkaar te krijgen heeft dus 

baat bij een partij die middelen kan bieden. 

 

Figuur 1 laat zien hoe de assen geplaatst worden. Actoren zullen per as anders scoren. Door 

de punten op de assen met elkaar te verbinden ontstaat een driehoek die het belang van 

deelname aan de alliantie laat zien.  

Vervolgens worden de uitkomsten van verschillende actoren geanalyseerd en kan er een 

actieplan opgesteld worden. In dit onderzoek worden stappen 1 t/m 4 uitgevoerd.  

  

Figuur 1 - Driehoek van MWK-
analyse met assen en scoreschaal 
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3. Theoretische context 

3.1.1. Samenhang tussen ruimte en mobiliteit 
 

Mobiliteit 

Dagelijks maken reizigers veel keuzes met betrekking tot mobiliteit. De wens om activiteiten 

te doen op andere locaties veroorzaakt een vervoersvraag waar deze keuzes uit 

voortkomen. In de lagenbenadering van het verkeer- en vervoersysteem wordt dit 

schematisch weergegeven Figuur 2.  

Reizigers willen van A (huis) naar B (werk). Voor deze verplaatsing zijn verschillende opties 

qua vervoersmiddelen en ieder vervoersmiddel heeft zijn eigen infrastructuur waarover die 

zich kan verplaatsen. Dit zijn respectievelijk het verplaatsingspatroon (van A naar B), de 

vervoerdiensten en het verkeersnetwerk.  

 

 

 

 

Op een hoger abstractieniveau wordt de (drang tot) verplaatsing gezien als de vervoervraag. 

De vervoerdienst wordt gezien als zowel het vervoeraanbod als de verkeersvraag. Enerzijds 

wordt voorzien in de vervoervraag in particuliere (auto, fiets, etc.) of collectieve zin (bus, 

trein, etc.). Anderzijds ontstaat er een verkeersvraag omdat de vervoerdiensten gebruik 

moeten maken van netwerk om over te reizen.  

Om te voorzien in de verkeersvraag worden verkeersnetwerken aangelegd, het beschikbaar 

stellen en regelen van het gebruik, om verplaatsing van vervoersmiddelen mogelijk te 

maken. Dit is het verkeersaanbod, voor het treinverkeer in Nederland wordt dit gedaan door 

ProRail. 

 

In dit onderzoek zal mobiliteit gedefinieerd worden op basis van de bovenstaande 

lagenbenadering: 

Mobiliteit is het verplaatsen van mensen of goederen die gebruik maken van 

vervoersmiddelen over bepaalde infrastructuur. (Schoemaker, 2002) 

  

Figuur 2 - Lagenbenadering van het verkeer 
en vervoersysteem 
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Ruimte 

In de basis kan de ruimtelijke inrichting van Nederland ingedeeld worden in drie lagen2, 

namelijk de ondergrond-, netwerk- en occupatielaag (Figuur 3). De ondergrond kan het type 

vervoer van de reiziger beïnvloeden. Als er water op de route ligt zal misschien een veerpont 

gebruikt moeten worden. Bij een zachte ondergrond kan het zijn dat zwaar transport een 

andere route moet gebruiken of in kleinere hoeveelheden vervoerd moet worden.   

 

Zoals eerder gesteld is mobiliteit opgebouwd uit 

een aantal keuzes van reizigers. De keuze voor 

verplaatsing wordt beïnvloed door factoren als 

tijd, afstand en kosten. Er moeten ook keuzes 

gemaakt worden met betrekking tot de 

vervoerswijze. Voor deze keuze is de ruimtelijke 

inrichting van groot belang. 

 

De occupatielaag bestaat uit verschillende typen 

grondgebruik. Dit kan variëren van glastuinbouw 

tot hoogstedelijke bebouwing en tot recreatie 

landschap. De occupatielaag heeft een relatief 

snelle veranderingssnelheid van 10 tot 40 jaar. 

Het type gebruik heeft effect op de dichtheid van 

het gebied, en de mate van functiemenging.  

De onderliggende netwerklaag heeft meestal 

een langere levensloop van 20 tot 80 jaar. Deze 

bestaat uit verschillende netwerken die zorgen voor verbindingen tussen punten of gebieden. 

Het verkeersaanbod (infrastructuur) wordt dus in deze laag gevonden. Voor de keuzes rond 

verplaatsing wordt de ligging van bestaande netwerken meegenomen in de afweging. 

 

Samenhang 

Dat er een samenhang is tussen de lagenbenaderingen van ruimte en mobiliteit is voor de 

hand liggend. Het verkeersnetwerk is een fysiek onderdeel van de netwerklaag. Maar de 

mate van occupatie bepaalt ook hoe groot de vervoervraag is. Een locatie met een hoge 

dichtheid van bewoners en functies heeft een grotere vervoervraag dan een klein dorp omdat 

er meer belangen zijn en er zowel herkomst als bestemmingen zijn in de occupatielaag. Door 

de grote vervoervraag wordt er aanbod geleverd door vervoersdiensten waardoor de 

verkeersvraag groeit. Met de groei van de verkeersvraag wordt het netwerk uitgebreid3 of 

versterkt wat weer een ruimtelijke impact heeft. 

De grondslag van knooppuntontwikkeling zit dan ook in dit verband. Door hoge concentraties 

van woningen en (gemengde) functies te creëren rondom haltes of stations wordt de 

vervoervraag vergroot en is het versterken van het vervoeraanbod interessanter.  

 

  

                                                           
2 Lagenbenadering in de ruimte (Ruimte met Toekomst, 2014) 
3 Het uitbreiden van verkeersnetwerken is minder populair geworden. De Ladder van Verdaas is een 
voorbeeld van oplossingsrichtingen voor verkeersproblemen. 

Figuur 3 - Visualisatie lagenbenadering in 
de ruimte 

Mobiliteit en ruimte hebben een sterke samenhang. Mobiliteit vindt plaats over netwerken 
en wordt veroorzaakt door functies in de occupatielaag. Het concentreren van 
(gemengde) functies in de occupatielaag rondom haltes zorgt voor een efficiënter gebruik 
van het netwerk. Bunnik ligt op een gunstige positie in het netwerk voor het USP. 
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Het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KIM) heeft in het Mobiliteitsbeeld 2015 onderzoek gedaan 

naar de tijd en reisafstand per persoon op basis van stedelijkheid en modaliteit. In Figuur 4 zijn 

de uitkomsten hiervan te zien. (Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM), 2015) 

 

 

Hieruit valt op te maken dat mensen in stedelijke gebieden meer tijd besteden aan lopen en 

fietsen dan mensen uit niet stedelijke gebieden waar vaker met de auto gereisd wordt. In niet 

stedelijke gebieden wordt daarentegen minder tijd besteed aan mobiliteit ten opzichte van de 

zeer sterk stedelijke gebieden.  

Een verklaring hiervoor kan als volgt zijn: door verhoogde dichtheid in stedelijk gebied zijn 

afstanden korter tussen voorzieningen en bestemmingen en is de afstand lopend of fietsend 

makkelijker te overbruggen. Het niet stedelijk gebied heeft door lage dichtheid van bewoners 

een lagere druk op het verkeersnetwerk waardoor de grotere afstanden sneller afgelegd 

kunnen worden met de auto.  

 

 

  

Figuur 4 - Verdeling reisduur in uren (links) en ritafstand in kilometers (rechts), per persoon per dag, naar 
stedelijksheidsgraad, gemiddeld over de jaren 2010-2014. 
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3.1.2. Transportnetwerken 
Mobiliteit gaat dus over het verplaatsen van mensen die gebruik maken van 

vervoersmiddelen over bepaalde infrastructuur. In andere woorden wordt er getransporteerd 

over verkeersnetwerken. Het verkeersnetwerk is het algehele aanbod van infrastructuur. 

Transportnetwerken zijn specifiek voor een bepaald type voertuig, zoals een bus of trein. 

Transportnetwerken kunnen ingedeeld worden in verschillende elementen waar de 

verschillende lagen van verkeer en vervoer bij elkaar komen: 

1. Toegangspunten; voorbeelden van toegangspunten zijn op- en afritten of stations. 

Hiermee krijgt men toegang tot het netwerk. 

2. Schakels; zijn de verbindingen tussen de toegangspunten. 

3. Lijnen; de vervoersdienst(en) die gebruik maken van de schakels tussen 

toegangspunten. 

4. Knooppunten; plaatsen waar meer dan drie schakels samenkomen. (Schoemaker, 

2002) 

De eerste drie elementen worden schematisch weergegeven in Figuur 5. 

 

 

 

 

Vanuit het perspectief van een busreis is de bushalte een toegangspunt. Busbanen en 

andere wegen zullen gebruikt worden als schakels tussen verschillende haltes op de 

vastgestelde buslijn. Dit wordt in Figuur 6 aangeduid. 

Voorbeelden van knooppunten zijn busstations, P+R-haltes of haltes bij treinstations waar 

overgestapt kan worden op andere lijnen of andere modaliteiten.  

 

 

Figuur 5 - Schematische weergave van (v.l.n.r.) toegangspunten, schakels en lijnen in een 
transportnetwerk 

Figuur 6 - In het rood de aanduiding van toegangspunt (1), 
schakels (2) en lijnen (3) 
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In het transportnetwerk wordt vaak op basis van snelheid, veiligheid en comfort afgewogen 

hoeveel toegangspunten wenselijk zijn. Dit wordt ook wel haltedichtheid genoemd. Veel 

toegangspunten zorgen voor weinig voor- en natransport, maar hebben veel stops of 

congestie als gevolg. Dit zorgt dus voor een langere reistijd, maar betere dekking. Met weinig 

toegangspunten kan sneller een grote afstand afgelegd worden. Een concreet voorbeeld van 

verschil in haltedichtheid zijn sprinters en intercity’s. Sprinters stoppen op alle haltes in een 

lijn, terwijl intercity’s meerdere haltes overslaan om grotere afstanden in een kortere tijd af te 

leggen. 
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3.1.3. Bestaande theorie knooppuntontwikkeling 
Knooppunten zijn in de vorige paragraaf beschreven als de samenkomst van meer dan drie 

schakels. In het kader van knooppuntontwikkeling wordt verder gekeken dan alleen de 

functionele status van een knooppunt.  

Een van de bekendste modellen m.b.t. knooppuntontwikkeling is opgesteld door Bertolini, het 

Knoop-Plaatsmodel (Bertolini, 1999). Het Knoop-Plaatsmodel maakt onderscheid tussen 

verschillende functies van een knooppunt. Voor het model worden aan zowel de ‘knoop’ als 

aan de ‘plaats’ waarden gebonden.  

 

De functionele waarde van een knooppunt in het netwerk is de knoopwaarde. Het aantal 

lijnen, combinatie van type lijnen (verschillende modaliteiten) en schakels bepalen deze 

waarde. Zo wordt de waarde van de ‘node’ in het gehele transportnetwerk, als toegangspoort 

van het netwerk, bepaald.  

Daarnaast is de locatie van het knooppunt van belang, de ‘place’ (plaats). Voor de 

plaatswaarde van een knooppunt worden de functies (of functiemenging), dichtheid en 

openbare ruimte binnen loopafstand4 van het knooppunt.  

 

Bertolini stelt dat de knoop- en plaatswaarde in evenwicht moeten zijn om goed te kunnen 

functioneren. Om beeld te krijgen van de verhouding tussen knoop- en plaatswaarde worden 

deze waarden uitgezet in een grafiek. Figuur 7 laat zien hoe deze grafiek is ingedeeld. Er zijn 

vijf situaties te onderscheiden. Locaties kunnen zich bevinden in: 

1. een overmatige knoop situatie, het knooppunt is beter bereikbaar dan vanuit het oogpunt 

van de aanwezige activiteiten nodig is; 

2. een overmatige plaats situatie, de bereikbaarheid van de aanwezige activiteiten is niet 

optimaal;  

3. balans, de situatie die het model nastreeft;  

4. een afhankelijke situatie, er is eigenlijk te weinig waarde om bestaansrecht te hebben;  

5. een gespannen situatie, nieuwe activiteiten concurreren om de schaarse ruimte met 

nieuwe vervoersverbindingen. (Hoogenhuyze, 2010, p. 48) 

                                                           
4 Het Rijk stelt dat loopafstand variabel is, afhankelijk van de knoopwaarde. Voor een grotere 
knoopwaarde mag verder gelopen worden. HOV-station 500m, treinstation 800m. (College van 
Rijksadviseurs, 2015) 

Figuur 7 - De knoop (Node) en plaats (Place) in 
het model van Bertolini 
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Een plaats met lage knoopwaarde (vervoerswaarde) wordt daarin gezien als bovenmatig 

ontwikkeld. In deze situatie is er een gebrek aan aanbod om te reizen, dus zullen er 

alternatieven gebruikt worden. Overvolle treinen met een lage frequentie kunnen 

bijvoorbeeld autogebruik stimuleren. 

Andersom kan het zijn dat plaatsen bovenmatig ontsloten worden door bijv. een te grote 

bediening (hoge frequentie). Dit zorgt voor een onrendabel systeem wat de maatschappij 

geld kost.  

 

 
Vlindermodel 

In 2014 is het Vlindermodel toegepast 

door de Vereniging Deltametropool op 

de Zaancorridor in ‘Maak Plaats!’ 

(Vereniging Deltametropool; Provincie 

Noord-Holland, 2013). Hierbij worden 

profielen opgesteld voor verschillende 

type knopen5.  

 

Nabijheid, intensiteit en menging 

bepalen de plaatswaarde. Dit wordt 

berekend op basis van CBS en LiSA 

gegevens in een grid-structuur van 

100m x 100m. Hierbij worden 

respectievelijk de intensiteit van gebruik 

binnen 300m, dichtheid van 

werknemers, bezoekers en inwoners en 

verhouding tussen inwoners en 

werknemers per ha gewaardeerd.  
 

De aanwezigheid van langzaam 

verkeer, openbaar vervoer en wegen 

bepalen de knoopwaarde. Hiervoor 

worden factoren zoals de aanwezigheid 

van ov-fietsen, frequentie van ov-

modaliteiten en de aanwezigheid van 

snelwegen en parkeervoorzieningen gebruikt. 

 

Vervolgens worden knopen hierop getoetst en 

worden ze vergeleken met de profielen die 

passend zijn bij de ambities of positie van de knopen.  

 

In paragraaf 5.1 zal gekeken worden of er op de Zaancorridor vergelijkbare knopen zijn met 

Bunnik. Op basis daarvan kan mogelijk lering getrokken worden voor vervolgstappen. 

  

Figuur 8 laat zien hoe de zes criteria een vlinderpatroon vormen op basis van de gescoorde 

waarden van een knooppunt. 

  

                                                           
5 In bijlage 3 is een volledig overzicht van type knopen. 

Figuur 8 - Het Vlindermodel met links de 
knoopwaarde en rechts de plaatswaarde 
verbeeld in ruiten. 
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3.1.4. Beoordelingscriteria knooppuntontwikkeling 
Voordat Bunnik als knooppunt beoordeeld kan worden, moet vastgesteld worden dat station 

Bunnik een knooppunt is. Zoals de theorie van Schoemaker over transportnetwerken stelt in 

paragraaf 3.1.2 is een knooppunt een plaats waar meer dan drie schakels samenkomen. 

Vervolgens kan gekeken worden of de knoop- en plaatswaarde van station Bunnik overeen 

komen met de waarden die het zou moeten hebben. Om deze afweging te kunnen maken 

worden de criteria van Vereniging Deltametropool uit Maak Plaats! gebruikt. 

In Maak Plaats! heeft de Vereniging Deltametropool verschillende profielen opgesteld voor 

knooppunten. De profielen zijn zo opgesteld dat de knoop- en plaatswaarde theoretisch in 

balans zijn op basis van de functie die het knooppunt heeft. Hierbij moet echter opgemerkt 

worden dat ieder knooppunt een unieke situatie oplevert vanwege andere factoren, zoals 

belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit.  

 

Laura Groenendijk heeft in ‘Belevingswaarde kleurt’ (Groenendijk, 2015) een uitbreiding 

gemaakt op het Vlindermodel, door criteria op te stellen die de belevingswaarde kunnen 

berekenen. Door het hoge subjectiviteitsgehalte is ervoor gekozen om in dit onderzoek geen 

gebruik te maken van het model van Groenendijk. 

 

  
Een goede balans tussen knoop- en plaatswaarde is essentieel voor het functioneren 
van een knooppunt. Een knooppunt die niet in balans is kan financieel of functioneel 
onrendabel zijn. Het Vlindermodel geeft heldere criteria waarmee Bunnik vergeleken kan 
worden met andere knooppunten om te toetsen en te zien welke potentie Bunnik heeft. 
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4. Inventarisatie, onderzoek en analyse 

4.1. Onderzoeksgebied 
Het onderzoek richt zicht vooral op het casusgebied; de gemeente Bunnik. Ook het regionaal 

verband wordt in beeld gebracht. Daarbij gaat het vooral om de relaties met de stad Utrecht, 

met name het Utrecht Science Park en de OV terminal. Daarnaast zijn Houten, De Bilt, 

Bilthoven en Zeist ook deels meegenomen in het onderzoek, omdat het direct aangrenzende 

kernen zijn. Figuur 9 geeft een beeld van de omgeving. 

 

De meest dominante kenmerken zijn de infrastructurele netwerken. De oostzijde van Utrecht 

wordt in noord/zuidelijke richting begrensd door de A27. In het onderzoeksgebied zijn er 

twee verkeersknooppunten met de A27, Rijnsweerd (A28) en Lunetten (A12). De A12 loopt 

langs de zuidzijde van Bunnik en vormt daarmee een begrenzing voor de bebouwing van 

Bunnik. Ten hoogte van Bunnik zijn ook twee aansluitingen met de A12, namelijk de N421 

vanuit Houten en de N229 vanuit Odijk. De N229 gaat in Bunnik over in de Provincialeweg 

en wordt later de N411 richting Utrecht. Het USP wordt via drie wegen ontsloten, waarvan 

twee richting Utrecht gaan; de Archimedeslaan en de Weg tot de Wetenschap. Vanuit het 

noorden komt de N412 vanuit Bilthoven met een aansluiting op de A28. 

 

Parallel aan de A12 en N411 loopt de spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem, met een station in 

Bunnik en Driebergen-Zeist. Ten oosten van knooppunt Lunetten ligt de spoorlijn van Utrecht 

naar ’s-Hertogenbosch met een station in Lunetten. Een andere relevante spoorverbinding is 

de lijn van Utrecht naar Amersfoort. Deze ligt ten noorden van het USP, hier zijn de stations 

Overvecht en Bilthoven aan te vinden. 

 

Figuur 9 - Kaart van het onderzoeksgebied met aangrenzende kernen Bron: Viamichelin.nl 
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Ten oosten van Utrecht, tussen Bunnik en het USP liggen de landgoederen Amelisweerd en 

Rhijnauwen aan de Kromme Rijn. De landgoederen hebben enkele delen met bebossing, 

maar vooral veel weiden.  Het laatste komt voort uit de andere historische elementen in het 

gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) heeft 

naast de forten van Rhijnauwen en Vechten een hoop kleine verdedigingswerken in het 

gebied liggen.  

De groene zone tussen Utrecht en Bunnik heeft een historische achtergrond die gekoppeld is 

aan de NHW. Door de Kringenwet6 was het bouwen en beplanten binnen het schootsveld 

van verdedigingswerken aan strenge regels gebonden. Dit heeft de groei van Utrecht naar 

het oosten beperkt waardoor de landgoederen enigszins beschermd zijn gebleven. Zowel de 

forten als de landgoederen (en bijbehorend groen) hebben een hoge recreatieve waarde 

voor inwoners van Utrecht en Bunnik.  

 
Bunnik 

Bunnik is een woonkern ten oosten van Utrecht en is onderdeel van de gelijknamige 

gemeente, samen met Odijk, Werkhoven en Vechten. De gemeente heeft ruim 14.000 

inwoners7 en beslaat 37.6 km2. Bunnik is klein, divers, dorps en wordt gekenmerkt door het 

groene karakter. (Gemeente Bunnik, 2016, p. 6)  

De A12 vormt aan het zuiden de grens van Bunnik. In andere windrichtingen heeft Bunnik 

een groene omgeving van de Kromme Rijn met enkele landgoederen en fruitteeltbedrijven 

als grens van de bebouwing. 

Bunnik heeft een hoogopgeleide bevolking (49%) en 51% van de huishoudens heeft een 

inkomen van 1,5x modaal. Opvallend is dat een- en tweepersoonshuishoudens van 55 jaar 

of ouder 41% van de bevolking vormen. (Provincie Utrecht, 2015) 

 
Utrecht Science Park 

Het USP is een campus aan de oostzijde van Utrecht ten zuidoosten van knooppunt 

Rijnsweerd. De clustering van scholen (HU en UU)  samen met het UMC Utrecht en andere 

bedrijven (bijv. Nutricia) maakt het USP een belangrijke locatie voor de provincie Utrecht en 

ook voor Nederland vanwege het internationale belang. In de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte (Ministerie van IenM, 2012, p. 31) is het USP als nationaal belang aangekaart als 

onderdeel van de ruimtelijk-economische ontwikkelingsstrategie. Met de blikken voorbij 

nationale grenzen is het van belang dat het USP ook kan voldoen aan internationale 

bereikbaarheidseisen. Het merendeel van de bezoekers reist dagelijks naar de campus. 

 

Alleen de onderwijsinstellingen zijn al goed voor ruim 65.000 studenten8 waarvan een groot 

deel tijdens de spits naar het USP moet. Bovendien zal het aantal medewerkers en 

bezoekers naar het USP de komende jaren nog sterk blijven groeien. Naar verwachting 

zullen er in 2020 60.000 OV-reizigers per dag van en naar het USP reizen. (Uithoflijn, z.j.) 

Waar de medewerkers en bezoekers aan het UMC nog gebruik maken van de auto, kiezen 

veel studenten dagelijks voor het openbaar vervoer om naar de faculteit te gaan. Dit komt 

mede door hun gratis reisrechten met het openbaar vervoer. Deze toestroom wordt 

voornamelijk opgevangen door de OVT. 

 

OV-Terminal Utrecht 

De OVT is het kloppend hart van Utrecht (en NL) op gebied van mobiliteit. Met gemiddeld 

200.000 passagiers per dag (CU2030, z.j.) vervult het een belangrijke functie in de 

                                                           
6 In 1853 in werking getreden en in 1963 afgeschaft (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, z.j.)  
7 Per 1 januari 2016 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016) 
8 Hogeschool Utrecht: 35.700 (Hogeschool Utrecht, 2016, p. 12). Universiteit Utrecht: 30.342 
(Universiteit Utrecht, 2016, p. 11) 
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bereikbaarheid van het land. Daarom is er recentelijk veel geïnvesteerd in het verbeteren 

van het station. Spoorlijnen zijn vernieuwd en ontvlecht, er zijn meer perrons aangelegd en 

de stationshal is groter gemaakt zodat het meer passagiers kan verwerken. 

Utrecht Centraal is vaak niet de eindbestemming van reizigers, dus worden hier veel 

overstappen gemaakt naar andere vervoersmiddelen. De meest gebruikte vormen van voor- 

en natransport op stations zijn bus- of fiets-gerelateerd.  Daarom worden er ook voor 

regionaal verkeer verbeteringen gemaakt. Zo komen er nieuwe bewaakte en overdekte 

stallingen voor 22.000 fietsen (ProRail, z.j.) en is het busstation verplaatst naar de westzijde 

en uitgebreid voor meer capaciteit.   

 

De buslijn 12 van OVT naar USP is de een van de meest gebruikte buslijnen van Nederland. 

Op een gemiddelde dag maken ruim 26.000 reizigers gebruik van deze verbinding9. Tijdens 

de spits wordt ook geen dienstregeling meer aangehouden, maar vertrekken bussen gelijk 

nadat ze vol zijn.  

In 2011 is daarom gestart met de aanleg van een tramlijn naar het USP; de Uithoflijn 

(Uithoflijn, z.j.). De tram heeft een grotere vervoercapaciteit en kan de huidige drukte 

gedeeltelijk opvangen. 

 

Een bedreiging voor dit systeem is het vastlopen van deze vormen van voor- en natransport. 

Dit is helaas iets wat al op de korte termijn voorspeld wordt. De relatief nieuwe fietsenstalling 

bij de Jaarbeurszijde10 zit al vaak vol en stallingen aan de andere kanten van het station ook. 

De groei van de stad en het USP zijn te groot, ook voor de Uithoflijn. Naar verwachting zit de 

tramlijn in 2025 (7 jaar na realisatie)11 ook al aan zijn maximale vervoerscapaciteit.  

 

Daarom vraagt de Provincie Utrecht zich af welke mogelijkheden er zijn om de 

bereikbaarheid van het USP te verbeteren en tegelijkertijd de druk op OVT te verminderen.  

 
Relatie 

Het functioneren van de OVT als alleenstaande hub in Utrecht zorgt voor een grote overdruk. 

Met dagelijks bijna een vijfde van de reizigers op de OVT met bestemming USP is het 

duidelijk dat er een relatie tussen deze twee locaties is. De bereikbaarheid van het USP staat 

voorop dus is het aantrekkelijk om te investeren in alternatieve mogelijkheden die 

oplossingen kunnen bieden aan het probleem.  

Van de reizigersstroom richting het USP reist ongeveer 8% met de trein via Bunnik om 

vervolgens met buslijn 12 of 28 alsnog naar het USP te reizen12. 

4.2. Voordeel reizigers 
Voor de casus wordt uitgegaan van een overdruk op de OVT en de routes richting het USP. 

Door het bieden van een alternatief station worden de reizigers naar het USP verspreid en 

zal de druk dus verminderen. Dit moet het reiscomfort vergroten.  

Echter zullen maar weinig reizigers hun reisgewoonte aanpassen voor een kleine winst in 

reiscomfort. Er moeten meer voordelen zijn om mensen te verleiden. Daarom is middels een 

steekproef onderzocht wat de potentiële reistijdwinst van reizigers is. Door deze proef wordt 

ook duidelijk voor welke reizigers het aantrekkelijk is om via Bunnik te reizen ten opzichte 

van Utrecht Centraal. 

 

                                                           
9 Cijfers van de Provincie Utrecht 2015 
10 Geopend op 19 mei 2014 met een capaciteit van 4.200 fietsen (ProRail, 2014) 
11 MIRT OV regio Utrecht 
12 Cijfers van de Provincie Utrecht 2015 
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Voor deze proef is uitgegaan van stations die een directe sprinterverbinding hebben met 

Bunnik of de mogelijkheid hebben om op Driebergen-Zeist over te stappen op de sprinter 

naar Bunnik. Er wordt verondersteld dat een overstap op Utrecht Centraal naar de sprinter 

richting Bunnik door reizigers niet gedaan zal worden. Enerzijds omdat ze dan makkelijker 

zullen kiezen voor een overstap naar de bus (of tram). Anderzijds zorgt dit voor een extra 

overstap omdat Bunnik niet het eindpunt is. 

De reistijd van het voortransport naar het vertrekstation is ook niet meegerekend omdat deze 

voor iedereen anders is. 

 

Omdat wachttijd en overstaptijd niet hetzelfde ervaren wordt door reizigers wordt een 

correctie op deze tijd gemaakt. Dit wordt gedaan op basis van de cijfers uit ‘Bereikbaarheid 

Verbeeld’ (Planbureau voor de Leefomgeving, 2014, p. 31)  

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de proef opgesteld. Hier is de reistijdwinst per 

station aangegeven. De absolute reistijd gaat uit van de feitelijke reistijd. De beleving heeft 

de effecten van wachttijd en overstaptijd meegerekend. Het volledige overzicht is te vinden in 

bijlage 3. 

 

Reistijden vergelijken   

  Absoluut Beleving 

Nijmegen 18 30 

Arnhem Centraal 5 17 

Ede-Wageningen 13 25 

Maarn 23 45 

Rhenen 23 45 

Breukelen 8 30 

Gemiddelde reistijdwinst in 
minuten 15 32 
 

Zoals vooraf aangegeven is er uitgegaan van vertrekstations met een directe verbinding met 

Bunnik of een overstap via Driebergen-Zeist. Dit heeft als gevolg dat voornamelijk reizigers 

ten oosten van Utrecht voordeel hebben van de overstap op Bunnik. 

Een afwijkend station is Breukelen. Uit deze proef komt naar voren dat het voor reizigers uit 

Breukelen voordeliger is om in Utrecht in de sprinter te blijven zitten en door te reizen naar 

Bunnik om daar hun reis te vervolgen met de fiets. 

 

Uit het onderzoek van Honders en Hopmans (2013) is gebleken dat zowel studenten als 

medewerkers positief zijn over het idee om een gratis leenfiets te gebruiken.  

 

  
De fietsverbinding Bunnik-USP is voornamelijk interessant voor reizigers uit het oosten of 
aan de directe spinterverbinding met Bunnik. Dit is circa 8% van alle reizigers naar het 
USP. Op basis van reistijdbeleving kan deze overstap gemiddeld 30 minuten schelen. 
Hiervoor moet wel gefietst worden. Maar uit eerder onderzoek is gebleken dat zowel 
studenten als medewerkers op het USP hiervoor open staan. 
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4.3. Beleidsstukken Provincie Utrecht 
De Provincie Utrecht heeft verschillende beleidsstukken opgesteld die effect kunnen hebben 

op knooppuntontwikkeling in Bunnik. Het effect kan ondersteunend zijn of beperkend. In 

deze paragraaf worden relevante beleidsstukken benoemd en toegelicht. 
 

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie wordt de provinciale ambitie uitgesproken om 

“infrastructuur en de ruimtelijke ontwikkeling op elkaar af te stemmen.” Dit is voor dit 

onderzoek van groot belang omdat de Provincie Utrecht streeft naar een “bij het vigerende 

mobiliteitsbeleid passende bereikbaarheid van de belangrijke werkgelegenheidslocaties” 

zoals het USP. “Maar ook voor andere bovenlokale functies is het beheersen van de 

mobiliteitsdruk van belang." (Provincie Utrecht, 2013, p. 49) 

 

Om dit te doen zijn in de Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht (Bestuur Regio Utrecht, 2015) 

vijf keuzes gemaakt voor de mobiliteit in de regio (voormalig BRU): 

1. Het verantwoord accommoderen van de mobiliteitsgroei. 

2. De meest geschikte vervoerwijze per gebied. 

3. Kwaliteit voor de OV-reiziger. 

4. Kwaliteit voor de fietser. 

5. Een gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid bij de Ring Utrecht. 

 

In de toelichting van bovenstaande punten worden de keuzes specifieker voor dit onderzoek. 

Want het kiezen voor kwaliteit voor de OV-reiziger (3) vraagt om het “ontlasten van het 

Utrechtse stationsgebied.” Daarom moet de mobiliteitsgroei verantwoord geaccommodeerd 

worden (1). Met deze reden wordt de meest geschikte vervoerwijze per gebied (2) 

gestimuleerd, maar is het vooral “van belang dat het overstappen tussen vervoerwijzen vlot 

en soepel verloopt. Daarom versterkt de regio13 knooppunten en bevordert het de 

ketenmobiliteit.” De ketenmobiliteit is vooral van belang voor niet-automobilisten, daarom 

wordt naast het openbaar vervoer (3) ook gekozen “voor een schaalsprong van het 

fietsnetwerk” (4). (Bestuur Regio Utrecht, 2015, p. 3) 

 

Het is dus van belang dat ketenmobiliteit bevorderd wordt op knooppunten ten behoeve van 

bereikbaarheid. De provinciale Mobiliteitsvisie (Provincie Utrecht, 2014) geeft aan dat 

knooppunten meer bieden dan verbetering in bereikbaarheid. Want “op knooppunten 

versterken ruimtelijke ordening en mobiliteit elkaar.” (Provincie Utrecht, 2014, p. 17) 

In het Mobiliteitsprogramma wordt daarom een helder doel gesteld:  

“Op de knooppunten die essentieel zijn voor het functioneren van het mobiliteitsnetwerk en 

die van betekenis zijn voor de economische kerngebieden is er een hogere kwaliteit en 

diversiteit van reisvoorzieningen.” (Provincie Utrecht, 2014, p. 26) 

De vraag is welke rol Bunnik vervult in het mobiliteitsnetwerk. Volgens het 

Mobiliteitsprogramma zijn Bilthoven en Bunnik “knooppunten die als ‘hub’ kunnen 

functioneren voor nabijgelegen economische kerngebieden die niet aan hoogwaardige (rail-

)verbindingen gelegen zijn.” (Provincie Utrecht, 2014, p. 26) 

Het ontwikkelen van deze ‘hubs’ is dus van economisch belang, omdat de bereikbaarheid 

van het USP onder druk staat. Dit laatste gegeven is van groot belang omdat 

knooppuntontwikkeling geen doel op zich is. Het “moet vooral van betekenis zijn voor de 

mobiliteitsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling.” (Provincie Utrecht, 2014, p. 27) 

 

  

                                                           
13 Voormalige Bestuur Regio Utrecht, nu onderdeel van de Provincie Utrecht 

De Provincie Utrecht wil infrastructuur en ruimtelijke ordening op elkaar afstemmen om 
de mobiliteitsdruk naar het USP en andere bovenlokale functies te beheersen. 
Ketenmobiliteit speelt een grote rol. Daarom wordt gekozen voor een schaalsprong in het 
fietsnetwerk en voor OV. Bilthoven en Bunnik zijn voorbeelden van hubs die ontwikkelt 
kunnen worden. 
 



25 
 

4.4. Ruimtelijke analyse Bunnik 
Bunnik is in paragraaf 4.1 al beschreven als een dorpse kern ten oosten van Utrecht. Het 

centrum van Bunnik is centraal gelegen rondom de Dorpsstraat, ten noorden van de 

Provincialeweg (N411). In Figuur 10 is te zien dat het station ver van het centrum ligt (ten 

zuiden van Runnenburg).  

 

 

Met de A12 als zuidelijke grens is het duidelijk dat de zesbaans-snelweg een barrière vormt. 

Parallel hieraan loopt de Baan van Fectio die als regionale stroomweg functioneert. Het 

spoor Arnhem-Utrecht vormt iets ten noorden van de A12 ook een barrière voor Bunnik, 

nagenoeg alle woningen van de kern liggen hier ten noorden van. Tussen de A12 en de 

spoorlijn is een groot bedrijventerrein te vinden.  

 

Figuur 11 - Kaart met enkelbestemmingen uit bestemmingsplan Bunnik. Stationsgebied in het midden. 
Bron: Webkaart Provincie Utrecht 

Figuur 10 - Satellietfoto van Bunnik (bron: Bing Maps) 



26 
 

Bovenstaand Figuur 11 laat de bestemmingen van het stationsgebied Bunnik zien. Ter 

oriëntatie is rechtsboven het centrum te zien. Onderin is de A12 te zien, met aangrenzend 

het paarse vlak van het bedrijventerrein (voornamelijk Vrumona). Halverwege de afbeelding 

is de spoorlijn Utrecht-Arnhem te zien, met in het midden het station Bunnik. Opvallend is dat 

het station bijna volledig omringd wordt door bedrijven- of kantoorterrein.  

 
Stationsgebied 

Voor het onderzoek is het station Bunnik meerdere malen bezocht om veldwerk uit te 

voeren. De bevindingen zijn deels gevisualiseerd in bijlage 4.  

Het stationsgebied is onlangs aangepast; bij deze aanpassing is een fietstunnel onder het 

station aangelegd. Bij realisatie van de tunnel is de spoorwegovergang bij de Groeneweg ten 

oosten van het station afgesloten.  

Het station heeft twee perrons en wordt door 6 treinen per uur bediend (per richting). Voor 

natransport is een kleine OV-fietscarrousel aanwezig. Daarnaast zijn er meerdere 

fietsenstallingen aanwezig, waaronder fietskluizen voor stalling van tweede fietsen. Figuur 12 

geeft een impressie van het stationsgebied. 

 

 

Ondanks de recente ingrepen heeft het station nog een grijze, 

anonieme uitstraling. Het afsluiten van de spoorwegovergang 

van de Groeneweg heeft ervoor gezorgd dat de zuidkant nog 

maar 1 uitgang heeft (bij de fietstunnel). Dit zal vooral in de 

donkere uren voor een opgesloten gevoel zorgen. Het gebrek 

aan sociale controle is daarbij een belangrijk element. 

Knooppunten moeten niet alleen een functionele vervoerwaarde 

(knoopwaarde) hebben, maar ook een plaatswaarde. Er moeten 

verblijfs- en ontmoetingsmogelijkheden zijn. Een basiskwaliteit is 

beschutte wachtruimte en een kiosk (Provincie Utrecht, 2014, p. 

29). Op dit moment is er alleen een wachtruimte aanwezig op 

het noordelijke perron en er is geen kiosk of bewaakte stalling 

aanwezig die toezicht zou kunnen houden. 

 

Voor het vervolg van de reis vanuit station Bunnik is het 

opvallend dat de looproutes en bewegwijzering (wayfinding) 

beperkt is. Er is op het station wel een kaart aanwezig, maar 

hier staat het USP en zelfs het Museum Oud Amelisweerd niet 

op vermeld. 

Er is op het station wel een bord die verwijst naar een bushalte, hier wordt echter niet bij 

vermeld dat deze ruim 300m van het station af ligt Figuur 13. 

 

Figuur 12 - Aanzichten van station Bunnik en fietsenstallingen Bron: eigen foto’s 

Figuur 13 - Verwijzing naar 
bushalte op station Bunnik 
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De wayfinding op het station is dus onduidelijk en dat kan voor verwarring zorgen voor 

reizigers die onbekend zijn met het gebied. 

 
Verbinding met USP 

Reizigers naar het USP hebben op station Bunnik nog een keuze in modaliteit. Er kan 

gekozen worden tussen de fiets of de bus. 

 

Ten zuiden van het station is tijdens de 

ochtendspits een busdienst (lijn 242) naar 

het USP. Deze bus vertrekt vanuit Wijk bij 

Duurstede en heeft één halte in Bunnik 

aan de Baan van Fectio (Figuur 14).  

Vanuit daar rijdt de bus via de 

Koningsweg (N411) over de 

Waterlinieweg naar Rijnsweerd-Noord, om 

daar via de Archimedeslaan het USP op 

te rijden. Deze bus rijdt 2x per uur en 

duurt 18 minuten.14  

Op de route zijn echter veel elementen die 

effect hebben op de reistijd, zoals 

stoplichten en drukte op o.a. de Waterlinieweg. De lage frequentie en route indirecte route 

(via Utrecht) is daarmee niet ideaal voor reizigers die in Bunnik een overstap maken.  

 

Voor de fiets zijn verschillende opties mogelijk; de dagelijkse reiziger kan een ‘tweede’ fiets 

plaatsen in een van de stallingen rondom het station of gebruik maken van een van de vele 

fietsboxen. De sporadische reiziger kan gebruik maken van een OV-fiets uit de onbemande 

fietscarrousel. Fietsers hebben het voordeel geen vertrektijd te hebben, dus kunnen ze gelijk 

verder reizen naar het USP. Bovendien is er maar 1 stoplicht op de route richting het USP.  

 

Maar de route naar het USP is voor de 

sporadische reiziger of gast niet 

vanzelfsprekend. Het ontbreken van het 

USP op een kaart is hierbij niet het enige 

gemis. De relatief rechte route wordt 

plotseling onderbroken bij de Gildenring, 

waarbij reizigers door een woonerf 

moeten fietsen. Er zijn enkele borden die 

de weg wijzen, maar het wordt ervaren 

als een verwarrend stuk op de route. 

Eerdere pogingen om dit stuk aan passen 

zijn door omwonenden tegengehouden 

(Figuur 15). Ook hier schiet de wayfinding 

tekort. 

  

                                                           
14 Reistijd volgens 9292.nl 

Figuur 14 - Bushalte spitsbus naar het USP 

Figuur 15 - Gildenring in Bunnik met de huidige route 
(blauw) en afgekeurde route (oranje). Bron: Google 
Maps 



28 
 

Knooppuntontwikkeling in Bunnik 

Lokale knooppunten, zoals Bunnik, worden 

beschreven als een plek “waar mensen uit 

de omgeving van auto of fiets overstappen 

op het regionale vervoer” (Provincie 

Utrecht, 2014, p. 27).  

Voor ‘hub’-knooppunten kan het 

tegenovergestelde ingebeeld worden, 

namelijk: een plek waar mensen van het 

(inter)regionale vervoer overstappen op de 

fiets of bus om zich te verplaatsen in de 

omgeving. De Provincie Utrecht ziet in 

Bunnik een ‘hub’ die als alternatief kan 

functioneren voor de OVT voor de 

bereikbaarheid van het USP. (Provincie 

Utrecht, 2014, p. 27)  

Bilthoven wordt ook aangemerkt als een 

soortgelijke ‘hub’, hier is in 2014 al ingezet 

op deze functie. Op basis van 

kwaliteitsverbetering is er een forse groei 

geweest van instappers op de buslijn 

tussen Bilthoven en het USP. (Figuur 16) 

 

In eerder onderzoek van Philip Geleijnse 

(Geleijnse, 2015) is de Heuvelrugcorridor 

geanalyseerd op toepassing van transit 

oriented development. In dit onderzoek 

draait om de invoering van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Het programma 

versterkt de “knoop” door frequentieverhoging, maar is ook gebaat bij verdere verdichting 

van woningbouw en functies rondom de “plaats”. Daarom heeft Geleijnse in een straal van 

800m gekeken wat de mogelijkheden zijn tot knooppuntontwikkeling. Hiervoor is een analyse 

gemaakt van gegevens uit de omgeving.15 

In Bunnik worden relatief weinig kansen gezien op fysieke ontwikkelingsruimte. Ook is er 

weinig draagvlak vanuit de gemeente voor knooppuntontwikkeling omdat Bunnik “haar lokale 

functie en dorpse karakter wil behouden”. 

Er zijn wel mogelijkheden geconstateerd om de verbinding met de Uithof te versterken, maar 

het onderzoek heeft hier verder geen verdieping op aangebracht. 

  

                                                           
15 Het aantal inwoners, gem. huishoudensgrootte, aantal woningen, werknemers, leerlingplaatsen 
middel- en hoger onderwijs, autobezit per huishouden en in- en uitstappers. 

Figuur 16 - Grafiek waarin de groei van instappers op de 
lijn van Bilthoven naar het USP te zien is. Bron: 
Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht (2015, p.18) 

Station Bunnik ligt ver van het centrum, omringd door kantoor- en bedrijventerrein. Dit in 
combinatie met een grijze en anonieme uitstraling zorgt voor weinig 
verblijfskwaliteit/plaatswaarde. De potentiële knoop/hubwaarde is echter wel groot, 
gezien het eerdere succes in Bilthoven. Knoop en plaats moeten dus in balans komen. 
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5. Onderzoeksresultaten 

5.1. Knooppuntontwikkeling 
Voordat Bunnik als knooppunt gerekend kan worden moet het voldoen aan een aantal 

waarden. Er moeten meerdere lijnen en/of modaliteiten bij elkaar komen (minimaal 3). 

Daarnaast is het voor de verdere ontwikkeling van het knooppunt belangrijk dat er voldoende 

vervoervraag is. De vervoervraag komt in Bunnik voornamelijk voort uit de aanwezigheid van 

belangrijke voorzieningen in de nabije omgeving, zoals het Utrecht Science Park, de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. In dit onderzoek 

wordt voornamelijk gekeken naar de meerwaarde van Bunnik voor de bereikbaarheid van het 

USP. 

Zoals eerder gesteld is de komst van de Uithoflijn niet voldoende om de vervoervraag van 

alle reizigers naar het USP op te vangen. Het is daarom belangrijk om een goed alternatief te 

bieden voor reizigers naar het USP. Het succes van Bunnik als alternatief wordt bepaald 

door een aantal factoren: de knoopwaarde, het reisgemak tussen Bunnik en USP en 

marketing van de knoop. Deze onderdelen vormen de opgave voor Bunnik. 

 
Knooppunt Bunnik? 

Op dit moment zijn er wel meerdere schakels die op loopafstand van elkaar door Bunnik 

heen gaan. Vanuit het treinstation van Bunnik zijn er haltes voor buslijn 41 en lijn 242 op 

respectievelijk 350m en 100m afstand. Op het treinstation stoppen twee sprinterlijnen richting 

Rhenen/Veenendaal-Centrum en Utrecht. 

Naast de ov-verbindingen vertrouwt station Bunnik ook op de bestaande fietsverbindingen. 

Hier zijn meerdere fietsenstallingen voor geplaatst en er is een ov-fietscarrousel. Het 

fietsnetwerk rondom het station is, net als de rest van het station, erg gefocust op het 

noorden. Ondanks de nieuwe fietstunnel onder het spoor zijn er meerdere barrières die een 

goede verbinding met bijv. Houten ernstig verstoren. 

De directe omgeving van het station wordt gedomineerd door de kantoren en bedrijven die er 

gevestigd zijn. Er zijn een paar woningen aan de Groeneweg. Maar deze zullen niet veel 

toezicht bieden buiten kantooruren. Daardoor krijgt het station, met name aan de zuidkant, 

een sociaal onveilige uitstraling. 

Op basis van bovenstaande gegevens kan gesteld worden dat Bunnik wel een knooppunt is, 

maar dat er nog onvoldoende knoop- en plaatswaarde is voor de beoogde functie; het 

ontlasten van de OVT en verbeteren van de bereikbaarheid naar het USP. 

 

Bovenstaande constateringen vormen een beeld van een knooppunt waar zowel de knoop- 

als de plaatswaarde onvoldoende zijn voor de functie. De verbetering van Bunnik als 

knooppunt heeft voor zowel het USP als de OVT een urgentie. 

Bunnik wordt in provinciaal beleid al bestempeld als potentiële hub. Op basis van Maak 

Plaats! zou knooppunt Bunnik vergelijkbaar moeten zijn met het vlindermodel in Figuur 18. 

 

Het hubdorp-profiel laat zien dat het openbaar vervoer (knoop) en intensiteit (plaats) niet 

sterk vertegenwoordigd hoeft te zijn. 

Voor de knoopwaarde moeten wel goede voorzieningen aanwezig zijn voor langzaam 

verkeer en moet er op korte afstand een degelijk wegennetwerk zijn voor auto’s. 
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De plaatswaarde gaat uit van nabijheid (intensiteit van gebruik in de eerste 300m ten 

opzichte van het totaal) en menging van inwoners en werknemers. 

 

 

 

Om Bunnik te toetsen is een soortgelijk profiel opgesteld, op basis van beschikbare 

gegevens. De gegevens bleken alleen voldoende te zijn om de knoopwaarde op een 

vergelijkbare manier te berekenen volgens de criteria en rekenmethode uit Maak plaats!. 

In Figuur 17 is te zien dat Bunnik op basis van de knoopwaarde bijna geheel overeen komt 

met het hubdorp-profiel (Figuur 18).  

Om beter in beeld te krijgen van de balans tussen knoop- en plaatswaarde zijn vergelijkbare 

knooppunten in Noord-Holland opgezocht. Dit zijn op basis van het ‘hubdorp’-profiel 

Driehuis, Halfweg-Zwanenburg, Santpoort-Noord, Uitgeest en Weesp. (Figuur 19) 

 

  

Figuur 18 - Hubdorp-profiel uit 'Maak 
Plaats!' 

Figuur 17 - Vlindermodel deels ingevuld 
voor Bunnik 

Figuur 19 - Vergelijkbare hubdorpen met vlindermodel. Bron: Maak plaats! (Vereniging 
Deltametropool; Provincie Noord-Holland, 2013) 
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Van deze hubdorpen lijkt station Halfweg-Zwanenburg het meest vergelijkbaar met Bunnik.  

Het spoor en aangrenzende snelweg (N200, tussen Amsterdam en Haarlem) vormen een 

barrière voor de bebouwing. Bedrijven/kantorenterrein ligt apart van de woonkern en er 

wonen circa 7.000 inwoners binnen het invloedsgebied.  

Bunnik heeft in vergelijking met Halfweg-Zwanenburg wel een sterker langzaam 

verkeernetwerk. Maar is qua knoopwaarde verder gelijkwaardig. De uitstraling van het 

station uit 2012 is heel anders; erg open en overzichtelijk. Dit is terug te zien in Figuur 20. 

 

 

  

Figuur 20 - Aanzichten van station Halfweg-Zwanenburg (StapStories, 2015) (Railtrackweblog, z.j.) 

Bunnik is een knooppunt met o.a. het USP en NHW als belangrijke nabije 
voorzieningen/functies. De knoopwaarde voldoet al bijna aan het hubprofiel, gericht op 
wegen en langzaam verkeer. Op basis van het Vlindermodel (knoopwaarde) is in 
Halvweg-Zwanenburg een vergelijkbaar knooppunt gevonden. Al is er qua uitstraling een 
groot contrast met Bunnik. 
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5.2. Interviews 
Zoals in paragraaf 2.4 wordt gesteld zijn voor het onderzoek meerdere partijen benaderd 

voor gesprekken en interviews. In dit hoofdstuk worden algemene standpunten, indrukken en 

meningen van de geïnterviewden samengevat. De uitgewerkte interviews met de gemeente 

Utrecht, de gemeente Bunnik en het USP zijn in bijlage 1 te vinden.  Daarnaast zijn nog 

meerdere gesprekken geweest met collega’s van de Provincie Utrecht en andere partijen 

zoals de Fietsersbond. Deze gesprekken zijn niet uitgewerkt, maar dienen wel als bron voor 

de inhoud van dit hoofdstuk. 

 

Gemeente Bunnik 

De gemeente Bunnik ziet zichzelf als een groene lob tussen Utrecht, 

Zeist en Houten. Bunnik is dorps, cultureel en heeft groene 

kwaliteiten en setting. Met onder andere Castellum Fectio, 

Langbroekerwetering- en het Kromme Rijn-gebied vind de gemeente 

het belangrijk om zich in te zetten voor recreëren in het groen.  

 

“Het buitengebied staat onder druk van nieuwe functies en de 

functies die daar ontwikkelen moeten passen in het beeld. Het beeld 

niet verstoren.” – Theo van der Hurk, gemeente Bunnik 

 

Een koppeling met het USP wordt vooral gezien op basis van het 

creëren van woningen voor werknemers en op kleine schaal start-

ups ondersteunen die zich in de buurt van het USP willen vestigen. 

De afstand tussen het USP en Bunnik is klein, maar voor 

autoverkeer is er geen goede verbinding. Het verkeerssysteem in 

Bunnik is nog hetzelfde als de jaren ’50, dit zorgt voor grote problemen in de gemeente.  

 

“Bunnik is een afvoerputje voor verkeer. De koppeling van de A12 met Houten heeft geen 

waarde voor Bunnik, maar gaat voor 90% over Bunniks’ grondgebied.” – Theo van der Hurk, 

gemeente Bunnik 

 

Grote drukte en alsnog een slechte bereikbaarheid. Desondanks is de verbinding tussen 

Bunnik en het USP op de fiets goed en daar is op ingezet door extra stallingen te plaatsen.  

Er is een verkenning gedaan naar het creëren van een fietssnelweg in het verlengde van de 

Van Zijldreef over het Eikenpad. Theo van der Hurk: “Dit stuitte op verzet vanuit de bewoners 

en heeft enkele wethouders bijna de kop gekost“.16  

 

“Op een passende manier omgaan met de druk uit de stad en de kwaliteit van het gebied te 

blijven borgen.” – Fred Odijk, gemeente Bunnik 

 

De verbinding tussen Bunnik en het USP heeft al vaker interesse gewekt van ondernemers. 

Soms kwamen die met utopische ideeën zoals een kabelbaan of monorail door het gebied 

heen. Deze ideeën zijn echter niet doorgegaan. De gemeente Bunnik ziet zelf de meeste 

kansen voor de fiets als verbinding met het USP. Driebergen-Zeist heeft een betere OV-

bediening vanwege de intercity’s dus is dat een beter alternatief voor reizigers.  
  

                                                           
16 In november is wethouder Rob Zakee opgestapt onder andere vanwege druk op Bunnikse 
landgoederen (Figuur 21, (Venderbosch, 2016)) . 

Figuur 21 - Wethouder 
Bunnik stapt op 
vanwege druk op 
Bunnik door 
bereikbaarheidsopgave 
USP. 
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Gemeente Utrecht 

De gemeente Utrecht voorziet grote problemen rondom de bereikbaarheid van de 

economisch prioritaire gebieden omdat het lokale en regionale netwerk vanuit Utrecht CS de 

op lange termijn niet meer aan kan. Daarom wordt samen met het USP (een van de 

prioritaire gebieden) gekeken naar oplossingen. De Uithoflijn heeft onvoldoende capaciteit 

voor de opgave op de lange termijn. 

Vaartsche Rijn is oorspronkelijk gebouwd als overstapstation voor het USP, maar het blijkt 

nu het open is ook als een bestemmingsstation gebruikt te worden. 

  

“De Provincie Utrecht en de U10-gemeenten moeten keuzes gaan maken met betrekking 

tot de knopen die doorontwikkeld worden en welke niet.” – Rob Tiemersma, gemeente 

Utrecht 

 

In de Gebiedsverkenning Utrecht Oost krijgen Bilthoven en Bunnik ook het perspectief om te 

functioneren als overstapstation. Echter blijft het bij Bunnik beperkt tot een aanduiding op de 

kaart. Waar het bij Bilthoven gaat om een opwaardering naar een IC-station op middellange 

termijn.  

 

“Het is een stap om te kijken hoe je mensen kunt laten overstappen naar het USP. Er liggen 

kansen; of dat nou Bunnik, Driebergen, Bilthoven of alle drie moeten zijn, dat moet 

onderzocht worden.” – Martine Sluijter, gemeente Utrecht en USP netwerk 

 

Bunnik wordt dus niet echt gezien als een alternatief om de druk van de OVT te 

verminderen.  

 

“De buslijn ligt slecht ten opzichte van het station en de A12 sluit ook niet goed aan. Het is 

jammer dat Bunnik niet als een knoop is ingericht.” – Rob Tiemersma, gemeente Utrecht 

 
Fietsersbond 

De Fietsersbond vind de initiële condities van Bunnik als fiets-hub op orde; er zijn stallingen, 

fietsboxen en een OV-fietscarrousel. Daarmee wordt voor verschillende type reizigers 

voorzieningen geboden. Maar om een de schakeling te maken naar een echte fiets-hub 

zullen nog stappen gemaakt worden om zowel het stationsgebied als de route naar het USP 

verbeterd moeten worden.   

 

“Een goede stalling is erg belangrijk. Met aanwezig personeel wordt betrouwbaarheid en 

veiligheid uitgestraald” – Wouter Haver, Fietsersbond 

 

“Door de woonwijk [Gildenring, Bunnik, red.] kan een fietsweg of een heldere fietsroute 

gemaakt worden richting USP voor herkenbaarheid en reisgemak. De Platolaan in Utrecht 

is hier een goed voorbeeld van.” – Wouter Haver, Fietsersbond 

 
Overige gesprekken 

In verschillende gesprekken zijn nog alternatieve oplossingen aangedragen waarmee 

gewerkt kan worden. Het gaat vooral om zachte ingrepen of ingrepen die geen fysieke 

impact hebben.  

 

“De kracht van de route tussen Bunnik en USP zit in de betrouwbare reistijd.” – Mike 

Emmerik, College van Rijksadviseurs 
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Reizigers naar het USP zijn waarschijnlijk niet bekend met Bunnik als alternatieve route. De 

bekendheid hiervan kan verbeterd worden door alternatieve reis op te nemen in het 

reisadvies voor werknemers en studenten op het USP. Bijvoorbeeld als onderdeel van de 

HU-app voor studenten. 

 

Vaartsche Rijn is ook net geopend met het doel als voorstation en verbinder met USP. Dit ligt 

iets verder van USP dan Bunnik. Maar staat in een stedelijke setting; dus heeft het meer 

ontwikkeling om zich heen. Dit leidt er wel toe dat reizigers dezelfde bottlenecks in gaan 

(tram, bus of overbelaste fietspaden). Het fietsen in Utrecht is voor sommige bezoekers ook 

nog een afschrik effect. Hier zou Bunnik een goede optie voor zijn. – Herbert Tiemens, 

Provincie Utrecht 

 

De veelgebruikte reisapps zoals 9292 hebben de (OV-)fiets nog niet als optie in hun 

reisadvies opgenomen omdat de extra reistijd van het stallen en het fietsen zelf nog niet in 

kaart is gebracht. De NS-heeft sinds kort de beschikbaarheid van OV-fietsen per station 

opgenomen in hun reisadvies. Als vervolgstap zou een melding kunnen komen bij problemen 

op de route: “Storing op de Uithoflijn – neem de OV-fiets om op het gewenste tijdstip uw 

bestemming te bereiken”. 

 

Derk Dohle (Provincie Utrecht) geeft aan dat het nieuwe fietsdeelsysteem op het USP de 

mogelijkheid krijgt om fietsen vooraf te reserveren en te openen met een telefoon. Hiermee 

wordt voorkomen dat stallingen bemand hoeven te worden. Daarnaast biedt het een extra 

dienst die aansluit op flexibele reisadviezen. 
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Mike Emmerik van het CRa ziet in het stationsgebied een gebrek aan sociale controle. Het 

toevoegen van bemande functies zoals een kiosk, bewaakte stalling en fietsenmaker zouden 

het gebied al wat levendiger maken. Het toevoegen van woningbouw in het gebied is ook 

wenselijk om de controle te vergroten.  

 

“Creëer een stationsplein die de Bunnikse identiteit weerspiegelt” - Mike Emmerik, College 

van Rijksadviseurs 

 

Dit hoeft niet in een keer te gebeuren, aldus Mike Emmerik, door stap voor stap kleine 

aanpassingen te maken wordt constant verbetering van het gebied ervaren en zijn er geen 

grote initiatiekosten nodig. Figuur 22 geeft het verschil in aanpak schematisch weer.  

  

Figuur 22 - Klassieke ontwikkeling (projecten, links) ten opzichte van een samenwerkingsproces (stapsgewijze 
investeringen, rechts) 

Gemeente Bunnik staat onder druk, zowel het buitengebied als de kern. De Bunnikse 
identiteit staat daarmee ook onder druk. Door tijdig keuzes te maken en stapsgewijs 
acties te ondernemen (samenwerkings proces) kan Bunnik inzetten op haar sterke 
punten, door kansen te benutten en bestaande kwaliteiten te borgen. 
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5.3. MWK-analyse 
“Ieder knooppunt kent zijn eigen dynamiek, ontwikkeling en stakeholders” (Provincie Utrecht, 

2014, p. 28). Om in kaart te brengen welke partijen een rol kunnen spelen in de ontwikkeling 

van Bunnik als regionaal knooppunt is er een Moeten-Willen-Kunnen-analyse gemaakt. Dit 

instrument wordt veelal gebruikt om bij maatschappelijke- of gebiedsprocessen inzicht te 

geven in het krachtenveld. 

Voor deze Moeten-Willen-Kunnen-analyse is uitgegaan van mogelijke leden van een 

alliantie. Een alliantie is een opgavegericht coöperatief samenwerkingsverband. Het 

samenwerkingsverband is door opgavegerichtheid per definitie tijdelijk en moet gelijkwaardig 

zijn. Projecten zijn ook opgavegericht en tijdelijk, maar hebben een hiërarchische opzet 

waarin de projectleider alle touwtjes in handen heeft. Bij allianties moet de gelijkwaardigheid 

ervoor zorgen dat alle deelnemers eigenaarschap voelen van de opgave. Daarom is het van 

belang om vooraf in kaart te brengen wat de relevantie is voor de stakeholders die potentieel 

deel kunnen nemen aan de alliantie.  

De vorming van een alliantie ten behoeve van de onderzoeksopgave kan een basis zijn voor 

realisatie van de ontwikkeling van Bunnik als knooppunt.  

 

5.3.1. Proces 
In paragraaf 2.4 is toegelicht hoe de MWK-analyse werkt. De methode is vervolgens 

toegepast samen met medewerkers van de Provincie Utrecht (Figuur 23). In de analyse wordt 

gekeken of bij verschillende partijen voldoende kennis, kunde en ambitie is om het doel voor 

ogen succesvol te bereiken. Het gestelde doel bij de sessie was als volgt verwoord: Het 

versterken van de verbinding tussen Bunnik en het USP ter verlichting van de druk op de 

OVT. 

 

 

In het kader van dit doel zijn de volgende actoren geanalyseerd: gemeente Bunnik, 

gemeente Utrecht, ov-reizigers naar het USP, Provincie Utrecht, USP (kerngroep) en het 

USP (netwerk). Het USP is opgesplitst in twee aparte groepen; de kerngroep en het netwerk.  

De kerngroep bestaat uit de ‘founding fathers’ van het USP. Een collectief bestaande uit de 

Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente Utrecht, UMC Utrecht en Provincie 

Utrecht.  

Onder het USP-netwerk worden alle deelnemende partijen aan de alliantieconferenties en de 

Gebiedsverkenning Utrecht Oost (GUO) bedoeld. Dit is dus een uitbreiding op de kerngroep, 

met onder andere de U10 en Economic Board Utrecht. In deze samenstelling wordt een 

grotere groep actoren betrokken bij de ontwikkeling van het USP. Deze tweedeling is 

gemaakt omdat beide partijen een andere belangen hebben bij ontwikkelingen op het USP. 

Figuur 23 - Resultaten van MWK-sessie met collega's 
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Gemeente Bunnik 

De gemeente Bunnik heeft twee kernwaarden waar op gefocust wordt; 

dorps en groen zijn. In het interview is naar voren gekomen dat de 

gemeente zich bewust is van de positie van het station en het belang 

van Bunnik voor het USP. Toch is er weinig urgentie voor Bunnik om 

zich te richten op verdere ontwikkeling van het station en de verbinding. 

Met de verhoging van het aantal fietsenstallingen en de fietstunnel 

onder het spoor zijn recentelijk nog investeringen gedaan in het 

stationsgebied. Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV is 

een pre. De gemeente is eigenaar van de grond rondom het station en heeft in combinatie 

met het gemeentelijk instrumentarium een hoge score voor het Kunnen. 

 
Gemeente Utrecht 

De gemeente Utrecht heeft in interviews aangegeven dat er een reëel 

gevoel van urgentie is met betrekking tot de dreiging van overdruk op 

de OVT. Maar dat Bunnik niet wordt gezien als reële bijdrage aan de 

oplossing voor de dreiging. Ook in beleidsstukken wordt Bunnik alleen 

zijdelings benoemd als alternatief voor reizigers naar het USP. 

Daardoor worden de urgentie en ambitie laag gewaardeerd. De 

gemeente Utrecht heeft wel middelen waarmee de ontwikkeling van 

Bunnik gestimuleerd zou kunnen worden.  

 

Provincie Utrecht 

De Provincie Utrecht heeft de bereikbaarheid van het USP net als 

meerdere partijen gemarkeerd als urgent onderwerp. Maar een 

aanpassing van het stationsgebied in Bunnik ten behoeve hiervan valt 

hier niet onder. Er is wel een onderzoek gaande naar kwaliteit van 

fietsverbindingen richting het USP waarbij Bunnik ook onder de loep 

genomen wordt. 

De Provincie Utrecht heeft potentieel wel het benodigde 

instrumentarium om ervoor te zorgen dat station Bunnik verder ontwikkeld wordt. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er een gemiddelde urgentie is. Weinig ambitie maar 

veel potentie aan competentie. 

 

USP kerngroep 

Er is in deze groep veel invloed door de deelnemende partijen en het 

economische belang van een goed functionerend USP. Voor de 

verbinding met het USP en Bunnik wordt een matige ambitie gehaald 

door de wens naar multimodale knooppunten en het thema Healthy 

Urban Living. Wederom wordt de urgentie van de ontwikkeling van 

Bunnik niet gezien. 
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USP-netwerk 

In de GUO wordt vermeld dat er op korte-middellange termijn het 

mobiliteitsnetwerk opgeschaald wordt. Hier wordt de fietsverbinding 

met Bunnik als optie vermeld. Net als voor de kerngroep is het thema 

Healthy Urban Living van groot belang in het USP-netwerk, dus wordt 

er ook naar Smart Mobility gekeken. 

De urgentie voor het USP-netwerk lijkt groter te zijn dan die van de 

USP-kerngroep, maar de potentiële middelen zijn nog even sterk. In 

het groter geheel lijkt Bunnik echter minder naar voren te komen in de ambities van het 

gehele USP-netwerk. 

 

Overzicht 

Als al deze lagen scores over elkaar geplaatst worden ontstaat 

er een overzicht van de stand van zaken m.b.t. de grotere 

partijen in het gebied. 

Maar een belangrijke groep ontbreekt; namelijk de doelgroep. 

Voor wie wordt de optie onderzocht? De reizigers. 

 

 

 

 

 
OV-reizigers naar het USP 

Afhankelijk van het vertrekpunt kunnen reizigers naar het USP veel baat 

hebben bij het verbeteren van Bunnik als knooppunt. Ofwel het 

verbeteren van de wayfinding, toevoeging van voorzieningen en 

algemene verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebied 

(plaatwaarde). Dit voegt comfort toe aan de reis naast de tijdswinst die 

geboekt kan worden. Daarom wordt het ‘willen’ als hoog gewaardeerd. 

Daarnaast is er voor de reizigers een urgentie om alternatieven te hebben voor een reis via 

de OVT. Voor sommige reizigers is het nu al te druk tijdens de spits om een goede reis te 

hebben richting het USP. 

Echter hebben reizigers geen middelen om bij te dragen aan de ontwikkeling van knooppunt 

Bunnik. Dus wordt het ‘kunnen’ laag gewaardeerd.  

 

Recreatie 

Bunnik heeft in interviews aangegeven dat er een grote overdruk 

bestaat op recreatieve bestemmingen in de gemeente. Ondanks 

uitbreiding van het parkeeraanbod bij landgoederen en forten is er 

nog een tekort. Door een alternatief te bieden voor de auto kunnen 

bezoekers gestimuleerd worden om een andere modaliteit te 

gebruiken. 

Het verbeteren van de busverbinding vanuit station Bunnik en het 

toevoegen van faciliteiten op het station (zoals fietsverhuur) zou de 

stimulans kunnen zijn die de gemeente Bunnik nodig heeft.  

 

Met dit doel voor ogen worden de ambitie en urgentie van de 

gemeente Bunnik veel groter. Daarnaast heeft de Provincie Utrecht 

ook een grotere ambitie om dit te ondersteunen. In de afbeeldingen is 

deze ontwikkeling in het geel aangegeven. 
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5.3.2. Bevindingen 
Na uitvoering van de MWK-analyse voor alle partijen werd geconstateerd dat er gebrek was 

aan urgentie en ambitie bij de getoetste partijen. Dit was een opvallende conclusie omdat uit 

zowel interviews als meerdere beleidsstukken een urgentie en ambitie geformuleerd is om 

de druk van de verbinding OVT-USP af te halen en de algehele bereikbaarheid van het USP 

te verbeteren.  

Door de recreatieve waarden en de mobiliteitsopgave van het Bunnikse gebied te betrekken 

in de analyse ontstaat een ander beeld. Door deze bredere blik toe te passen wordt ambitie 

om te handelen vergroot. Bovendien biedt deze manier van kijken erkenning voor de 

spanning die op het gebied ten oosten van Utrecht staat.  

 

Atzema, Van Egmond, Mommaas, et. al. hebben in een strategische analyse van Utrecht 

2040 (2008) al aan dat “uiteenlopende tendensen binnen de economie, het sociaal-culturele 

klimaat en de ecologie leiden tot toenemende onderlinge spanningen.” (Atzema, Egmond, 

Mommaas, & e.a., 2008). 

 

Een andere constatering was dat er onvoldoende informatie was over de wensen en 

behoeften van ondernemers en bedrijven in de buurt, bewoners van Bunnik en de overige 

gebruikers van het OV. Dit vergt verder onderzoek die mogelijk als vervolgstap van dit 

verslag gedaan kan worden.  

 

  
De MWK-analyse maakt duidelijk dat er onvoldoende urgentie en ambitie is bij actoren 
voor ontwikkeling van bunnik voor het USP. Door de recreatieve druk op het 
buitengebied mee te nemen in de analyse verandert dit beeld drastisch. 



40 
 

6. Conclusies en aanbevelingen 
 

Bunnik bevindt zich in een unieke positie. Een dorp omringd door groene weelde met de 

lusten van een stad als Utrecht op fietsafstand. De lasten van de stad worden in het 

dagelijkse leven van Bunnik niet gevoeld, want de dorpse identiteit wordt goed bewaakt. 

Toch lijkt de situatie veel weg te hebben van het ‘boiling frog’-syndroom.  

 

De boiling frog-metafoor gaat uit van de volgende situatie: Als je een kikker in een pan 

kokend water gooit, springt hij er direct weer uit. Wanneer je een kikker in een pan koud 

water op een brandende gaspit zet, blijft hij zitten en wordt langzamerhand gekookt. 

 

Bunnik waakt voor stedelijke ontwikkelingen binnen de eigen gemeentegrens, maar krijgt 

langzaam maar zeker toch te maken met de stedelijke drukte. Want de stad Utrecht creëert 

een overdruk in de regio. Er worden grote investeringen gedaan om te voorkomen dat de 

Ring Utrecht vastloopt en de OVT dreigt ook aan zijn eigen succes ten onder te gaan. 

Bunnik krijgt hier steeds meer mee te maken. Zo heeft het dorp last van gebiedsvreemd 

verkeer17 zoals sluipverkeer via de N411 en reizigers uit Zeist die via de Koelaan en het 

centrum van Bunnik naar de A12 reizen. De verbinding tussen Houten en de A12 wordt 

grotendeels op Bunniks grondgebied aangelegd terwijl Bunnik hier geen baat bij heeft. 

Op recreatief gebied zitten de Bunnikse landgoederen ook aan hun grenzen en wordt 

gevreesd voor massatoerisme. 

 

De temperatuur van het water wordt al tijden langzaam verhoogd, maar Bunnik zwemt als 

kikker nog rond. Al begint ze de warmte toch langzaamaan te voelen. 

 

Om te voorkomen dat het verder escaleert moet Bunnik de zeilen bijzetten en actief gaan 

ondernemen met een heldere toekomstvisie. Dit betekent niet per se toegeven aan 

stedelijkheid, maar wel moet actief beleid gevoerd worden om de belangrijkste elementen 

van Bunnik te beschermen. Om dit te bereiken zullen wellicht ook enkele concessies gedaan 

moeten worden. Er staan Bunnik een aantal keuzes te wachten.   
  

                                                           
17 Zie Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar (Gemeente Utrecht, 2012) 
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6.1. Conclusie 
 

Het doel van dit onderzoek was het opstellen van een ontwikkelperspectief voor de 

gemeente Bunnik. Voordat het perspectief verwoord wordt, is het van belang om te 

bedenken voor wie het perspectief opgesteld wordt. Hiervoor moet een afweging gemaakt 

worden tussen de urgentie en potentie van het ontwikkelen van knooppunt Bunnik. 

 

Uit bijna alle bronnen komt duidelijk naar voren dat Bunnik door alle betrokken actoren nog 

niet wordt gezien als oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem van het USP. Op basis 

daarvan zou je kunnen stellen dat er weinig potentie is voor station Bunnik. Ondanks de 

grote urgentie die het bereikbaarheidsopgave met zich meebrengt. 

Dit is echter niet het geval. Er is in vergelijking met Bilthoven bijvoorbeeld weinig potentie om 

een busverbinding tussen het USP en Bunnik op te zetten, omdat de route hiervoor 

ongeschikt is. De fietsverbinding is daarentegen erg geschikt voor de vele reizigers met het 

USP als eindbestemming die Bunnik op dit moment passeren (8% van het totaal). 

Ontwikkelingen moeten zich daarom richten op het faciliteren van een kwalitatief hoogstaand 

fietsnetwerk ten opzicht van de kwantitatieve (ov-)verbinding die de OVT biedt. 

 

Zoals eerder gesteld zit Bunnik als een brave kikker in een pan met water. Dat langzaam aan 

de kook raakt. Tijd dus om naar de toekomst te kijken. Voor Bunnik biedt het opwaarderen 

van het stationsgebied veel potentie. Vooral omdat het zich daarmee niet alleen toekomst-

klaar maakt, maar ook de verkeersproblematiek binnen de eigen gemeentegrenzen aan kan 

gaan pakken. 

Vanuit de gemeente Bunnik is ook duidelijk dat zij open staat voor de verbetering van de 

verbinding tussen Bunnik en het USP. Daarbij wordt de frequentieverhoging van het OV door 

onder andere Programma Hoogfrequent Spoor verwelkomt. Maar Bunnik blijft wel staan voor 

haar identiteit als groene en dorpse kern – de voortuin van Utrecht.  

 

De ontwikkeling van Bunnik als knooppunt heeft voor de regio meerdere voordelen. Ten 

eerste wordt daarmee de bereikbaarheid van het USP verbeterd omdat er een alternatief 

wordt gecreëerd voor de OVT. Ten tweede wordt de OVT hiermee deels ontlast, waardoor 

de drukte dus verminderd wordt. Ten derde krijgt Bunnik de mogelijkheid om de 

bereikbaarheid van populaire bestemmingen in de gemeente, zoals het Theehuis in 

Rhijnauwen, te verbeteren door verknoping van ov-lijnen en overstap naar de fiets. Dit zou 

een eerste stap kunnen zijn om het belangrijke groen tussen Utrecht en Bunnik te ontlasten 

van de parkeerdruk en ruimte te bieden voor collectief en langzaam verkeer. 

 

Hiervoor is geen grootschalige transformatie noodzakelijk. Met een reeks kleine ingrepen 

met visie en een goed opgezet samenwerkingsproces kom je ver. Door kleine investeringen 

te doen, de situatie te analyseren en dan pas een vervolgstap te maken, wordt voorkomen 

dat er een project opgestart wordt met een lange opbouw en een einde. In Figuur 24 wordt het 

verschil geïllustreerd tussen de twee vormen van ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van 

Bunnik als regionaal knooppunt adviseren wij met klem het samenwerkingsproces. 
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Het stap voor stap opzetten van de ingrepen zorgt voor een gestage verbetering van de 

kwaliteit van het gebied. Daarmee wordt tevens voorkomen dat ingrepen uitgesteld worden 

omdat andere onderdelen van het project nog niet van start kunnen gaan. 

 

Voordat dit allemaal bereikt kan worden moeten alle actoren echter samenkomen en een 

plan opstellen waarin ieders belangen behartigd worden. Voorwaarde is dus dat er een plan 

met visie wordt opgesteld waar alle partijen naar kunnen streven. De samenwerkingsvorm 

die de voorkeur heeft is een alliantie. De partijen voor deze alliantie kunnen gevonden 

worden door o.a. de MWK-analyse uit dit onderzoek verder uit te werken.  

 

Kort samengevat kan gesteld worden dat een stapsgewijze verbetering van het 

stationsgebied in Bunnik een voordeel oplevert voor de gemeente Bunnik, de gemeente 

Utrecht, het USP en de reizigers naar het USP. 
  

Figuur 24 - Klassieke ontwikkeling (projecten, links) ten opzichte van een samenwerkingsproces (stapsgewijze 
investeringen, rechts) 
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6.2. Aanbevelingen 
 
Wayfinding 

Het sterke punt van Bunnik is de fietsverbinding met het USP. Naast het feit dat Bunnik het 

dichtstbijzijnde station is vanaf het USP, zorgt het enkele stoplicht ervoor dat de route erg 

betrouwbaar is. Er zijn weinig variabelen die effect hebben op de fietsreistijd van station 

Bunnik naar het USP. Het probleem is echter dat de fietsroute naar het USP niet duidelijk 

aangegeven wordt op het station (wayfinding). Het USP staat niet aangegeven op de 

beschikbare kaarten op het station en er is maar één bord, vlak buiten het station, dat de 

Uithof (de oude benaming van het USP) vermeld. Daarnaast is de onderbreking van de route 

ten hoogte van de Gildenring ook een onduidelijk stuk op de route. 

 

Als Bunnik wil fungeren als regionale overstap richting het USP is het belangrijk dat elke 

reiziger door inrichting en bebording begeleid wordt naar het juiste pad. Voor de dagelijkse 

reiziger zal de route makkelijk te onthouden zijn, maar nieuwe reizigers die onbekend zijn in 

de regio (bijv. nieuwe studenten en gasten) zullen zich bij aankomst met de trein verloren 

voelen op het station.  

 

Advies 

De eerste stappen ter verbetering en ontwikkeling van het stationsgebied zijn om; 

1. de wayfinding te verbeteren door bebording aan te passen en  

2. de onveilige/onzichtbare hoeken op het station te verhelpen door herinrichting. 

Ook de route ten hoogte van de Gildenring moet, ondanks eerdere weerstand, anders 

ingericht worden. Het transformeren van het Eikenpad naar een snelfietsroute heeft 

hierbij de voorkeur. De Gildenring herinrichten als fietsstraat is een alternatief 

hiervoor. Dit zorgt voor een herkenbare ‘yellow brick road’ die fietsers begeleid 

richting het USP. 

 

 
Ruimtelijke kwaliteit 

Voor het stationsgebied is niet alleen wayfinding van belang. Bunnik is een dorp dat trots is 

op haar identiteit. Toch straalt de regionale toegangspoort van Bunnik, het station, dit niet uit. 

Het is een anonieme plek: grijs, omringd door bedrijven en vrij levenloos. Het station is niet 

herkenbaar en verstopt achter fietsenstallingen. Dit terwijl de dorpse identiteit en groen hoog 

in het vaandel staan voor Bunnik.  

De ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebied is dus niet op orde. De gebruikswaarde is 

beperkt door gebrek aan verknoping en slechte wayfinding en de belevingswaarde is laag 

door de grijze, anonieme en verborgen uitstraling.  

 

Het Mobiliteitsprogramma (Provincie Utrecht, 2014) stelt het volgende over voorzieningen op 

knooppunten: “Het gaat niet alleen om het verbinden van de verschillende vervoersmiddelen, 

maar ook om verblijfs- en ontmoetingsmogelijkheden. Een basiskwaliteit is beschutte 

wachtruimte en een kiosk op zoveel mogelijk knooppunten.“ 

In de huidige situatie heeft Bunnik voldoende stallingsruimte voor het aantal gebruikers. 

Bovendien is er nog ruimte voor groei. Dit is te danken aan een recente uitbreiding van het 

aantal stallingsplaatsen (circa 700) bij het station. Verder zijn er echter amper voorzieningen 

aanwezig; er is geen kiosk, toilet of fietsenmaker in de buurt die reizigers van extra 

gemakken kan voorzien.  
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Advies 

Betrek een stedenbouwkundigbureau om een ontwerp te maken voor de herinrichting 

van het stationsgebied. In dit ontwerp kan ruimte gereserveerd worden voor 

toevoeging van voorzieningen. Er kan tevens gezocht worden naar een manier om de 

Bunnikse identiteit beter tot uiting te laten komen op het station door kenmerkende 

elementen van de gemeente , zoals het Theehuis en de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie, op het station al kenbaar te maken. Hiermee kan Bunnik zich profileren 

naar reizigers en de weelde van de gemeente delen met gebruikers en inwoners. 

 
Incentive 

De anonimiteit van het stationsgebied van Bunnik nodigt de dagelijkse forens of student niet 

uit. De overstap van trein naar fiets richting het USP kan functioneel zijn, maar zal weinig 

reizigers trekken. Dit terwijl er vanuit de OVT een urgentie is om van Bunnik een 

aantrekkelijk alternatief te maken voor reizigers naar het USP. Reizigers moeten dan wel een 

incentive krijgen om Bunnik te kiezen. Want zowel de OVT als de fietsroutes richting het 

USP zullen op korte termijn overbelast raken en winst in reistijd is kennelijk (nog) niet 

voldoende om mensen voor Bunnik te laten kiezen. Anders was dit al gebeurd. 

 

Advies 

De ontwikkeling van knooppunt Bunnik is dé manier om het alternatief te bieden.  

In dit proces is het van belang om reizigers, voor wie het interessant is om in Bunnik 

over te stappen, te motiveren gebruik te maken van de nieuwe route. Het bewust 

maken van het alternatief is het begin van het veranderen van een gewoonte. Enkele 

voorbeelden van mogelijke ingrepen: 

- In samenwerking met het USP-netwerk kunnen Bunnik en USP werkgevers 

bijvoorbeeld groen woon-werkverkeer faciliteren door de trein/fiets-combinatie 

vanuit Bunnik te promoten. Dit zou door het regionale programma Healthy 

Urban Living kunnen worden gedragen. 

- In overleg met de NS kan positieve marketing gebruikt worden in de sprinters 

die over Bunnik rijden. Door de volgende mededeling: “Als het USP uw 

bestemming is, bent u vanuit Bunnik met de OV-fiets sneller dan via Utrecht 

Centraal.”  

Het doel wordt dus het stimuleren van gedragsverandering; het combineren van trein 

en fiets via Bunnik in plaats van de trein/bus-combinatie via de OVT.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Interviews 
 

Interview Rob Tiemersma   Gemeente Utrecht   25 oktober 2016 

 

Wat is de bereikbaarheidsopgave in Utrecht en wat veroorzaakt het? 

RT: De bereikbaarheidsopgave voor de stad wordt vrij helder uitgelegd in ons nieuwe beleidsdocument 

(SRSRSR). Utrecht (stad) zal in 2030 naar verwachting 400.000 inwoners hebben, en deze groei zal daarna nog 

wel even doorzetten. Al deze mensen willen we graag binnen de Ring opvangen, dus zal er veel verdicht moeten 

worden. Dit zal een grote druk zetten op afritten, binnenstedelijke wegen en parkeerplaatsen. Daar zal in de 

toekomst ook geen ruimte voor zijn, dus moet er een alternatief geboden worden. De gemeente Utrecht ziet de 

opgave in ieder geval niet alleen vanuit bereikbaarheid, maar vooral vanuit leefbaarheid.  

 

Bunnik is een eigen kern waarbij je je kan afvragen of het bij het stedelijk gebied hoort. Er wonen relatief veel 

‘stedelijke’ mensen. Werkende in de stad en wonend in een dorpse kern. Dit is terug te zien in het 

deelautogebruik, dit is vrij hoog in Bunnik. Je zou Bunnik qua inwoners kunnen vergelijken met het oosten van 

Leidsche Rijn. 

 

Vaartsche Rijn is nieuw. Wat is de functie van het station? 

RT: Oorspronkelijk is het bedacht als overstapstation richting het USP voor de bus (en tram). Nu het open is zien 

we dat het ook als bestemmingsstation wordt gebruikt. De centrumfunctie van Utrecht is zich verder aan het 

verspreiden in de binnenstad. Waar het eerst in het noorden van de binnenstad geclusterd was is het ook in het 

zuiden aan het groeien. 

 

Hoe functioneert Vaartsche Rijn tot nu toe en wat zijn de verwachtingen? 

RT: De ROC-cluster zorgt voor veel reizigers naar Vaartsche Rijn. Daarnaast hebben de Ooster- en Westerkade 

richting Ledig Erf, Rotsoord en het Museumkwartier ook een positief effect op het aantal reizigers. 

Bewoners rondom Vaartsche Rijn maken nog wat minder gebruik van het station. Voor langere afstanden kiezen 

ze er vaak voor om gewoon door te fietsen naar Utrecht Centraal. Toch zijn er ook bewoners die liever op VR al 

de sprinter nemen richting Utrecht Centraal om daar over te stappen op een Intercity. Dit omdat de OVT wat 

intimiderend kan overkomen. 

Voor regionale reizigers is het ook interessant om vanuit de sprinter over te stappen op de tram naar het USP. 

Misschien zijn er zelfs in de toekomst nog kansen voor watertaxi’s vanuit VR. 

 

Welk effect zal VR naar verwachting hebben op de OVT? 

De hoop is dat het een deel van de overstappers van trein naar bus/fiets/tram op zal vangen. Waarschijnlijk zal 

zo’n 5% van deze groep op VR opgevangen worden. Misschien zelfs 10%, maar dat is een ruime schatting. 

Het opwaarderen van VR naar een Intercity-station is niet mogelijk. De spoorbeheerders willen geen IC-stations 

op zulke korte afstand van elkaar. Bovendien is VR op dit moment ook bouwtechnisch niet geschikt voor 

Intercity’s. 

 

Welke kansen ziet Utrecht voor mobiliteit in de stad, met name richting het USP? 

Je kan het vanuit verschillende windrichtingen bekijken. Vanuit ri. Amersfoort is Bilthoven een goede plek om over 

te stappen. Overvecht is dat voor reizigers uit Almere en Hilversum. 

Vanuit het zuiden (’s-Hertogenbosch) is Houten net te ver weg en is de busverbinding onvoldoende om een echt 

alternatief te zijn. Lunetten kan wel als overstapstation fungeren door de fietsverbinding. Voor een businzet 

zouden wat grotere ingrepen gedaan moeten worden aan de infrastructuur.  



49 
 

Driebergen-Zeist heeft als semi-IC station een goed begin, alleen maken de bussen richting het USP nog een 

grote omweg door Zeist. Bunnik kan voor de fiets-overstap werken. Verder zijn verschillende vervoersstromen in 

Bunnik niet goed verknoopt.  

Welke potentie zie je voor Bunnik als knoop? 

De buslijn ligt slecht ten opzichte van het station en de A12 sluit ook niet goed aan. Het is jammer dat Bunnik niet 

als een knoop is ingericht. Met de verhoogde frequentie van sprinters en de groei van reizigers naar het USP zal 

Bunnik zeker nog wel een knoop worden. Maar naar verwachting zal het een kleine worden ten opzichte van 

omringende stations. De Provincie Utrecht en de U10-gemeenten moeten keuzes gaan maken met betrekking tot 

de knopen die doorontwikkeld worden en welke niet.  

 

Er is ook een verkenning gedaan naar een IC-station nabij het USP (bijv. in Rijnsweerd). Hoe denkt u 

daarover? 

Ik zie hier geen kansen in. Een station is in dat gebied (Utrecht-Oost) niet inpasbaar door de dichte bebouwing. Er 

zijn enkele plekken waar het eventueel zou passen, maar daar zou de groenstructuur ernstig door beschadigd 

worden. Daar wegen de (marginale)  toegevoegde waarde voor bereikbaarheid niet tegenop. De optie langs de 

A27 was het meest reëel, maar heeft geen rekening gehouden met de ontwikkelingen van Rijkswaterstaat 

(verbreding bij Amelisweerd). Dus zal het idee daar ook stranden.  

 

Zijn er nog interessante ingrepen (hard of zacht) die de bereikbaarheid ten goede kunnen komen? 

Het versterken van de Binnenstadsas is een optie. Het gaat daar om het vergroten van de capaciteit door de stad. 

Er wordt gesproken over een tramlijn, maar die is niet zo flexibel. Bus Rapid Transit zou hier nog een alternatief 

voor kunnen zijn. 

De OV-fiets zou in grotere mate toegepast kunnen worden. Dit zou het aantal ‘tweede fietsen’ van mensen in 

stallingen kunnen verminderen. Een ander fietsdeel-systeem zou hier ook voor kunnen werken (niet gebonden 

aan 1 persoon zoals OV-fietsen), maar het is de vraag of dat principe werkt voor Nederland. 

 

Bij de verhuizing van de Hogeschool Utrecht naar het USP is niet naar de arbeidsvoorwaarden van medewerkers 

gekeken. Veel medewerkers krijgen daar nog een vergoeding voor autoreizen, dus dat stimuleert geen 

gedragsverandering. Waardoor zij nog vaak met de auto naar werk toe komen. Bij onderhandelingen met 

bedrijven op het USP zou ook ingezet moeten worden op een verandering van dit soort zaken. 
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Martine Sluijter   gemeente Utrecht/USP-netwerk   4-11-2016 

 

Wat is uw rol bij het USP? 

Ik ben ruimtelijk regisseur binnen de gemeente Utrecht. We hebben een Ruimtelijke Strategie Utrecht18, die kun je 

vinden op internet dat is een plan wat binnenkort door de raad wordt vastgesteld daarin staat de ruimtelijke 

strategie voor de komende 15 jaar wordt geschetst. Waarbij we de keuze maken om vooral te verdichten in de 

stad. Er worden nog veel meer keuzes in gemaakt maar een van die keuzes is ook dat we drie economische 

prioritaire gebieden hebben. Daar is het Science Park er één van; de andere gebieden zijn het stationsgebied en 

Leidsche Rijn Centrum. Overigens is e Merwedekanaalzone is ook een prioritair gebied, maar niet economisch. 

Die vier gebieden krijgen allemaal een ruimtelijk regisseur omdat er in die gebieden extra aandacht nodig is voor 

ruimtelijke ontwikkelingen. Dus dat is wat ik doe. 

Het is een nieuwe functie, ik doe het sinds een half jaar. Ik probeer dus vooral ook alle ruimtelijke ontwikkelingen/ 

alle ontwikkelingen die een ruimtelijk aspect hebben met elkaar te binden. Dus intern en ook naar buiten. 

 

Wat voor achtergrond heb je? 

Ik heb jarenlang als projectmanager gewerkt voor de gemeente vooral ruimtelijke ordeningsprojecten. Ik ben 

wijkregisseur geweest en ben ook daarvoor bezig geweest met projecten in de ruimtelijke ontwikkeling/ruimtelijk 

domein.  

 

Vanuit mijn rol als ruimtelijk regisseur  ben ik de opgave  voor USP/Rijnsweerd  vanuit het perspectief van de 

gemeente aan het vormgeven. Die opgave hangt natuurlijk heel erg samen met alles wat andere partners in dat 

gebied doen; Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en 

Utrechts Landschap etc. Dus ik maak voor Utrecht ook deel uit van die alliantie Oost. Daar ben ik namens de 

gemeente het aanspreekpunt (ambtelijk). 

 

Vanuit die positie; wat zie je als bestaande kwaliteit van het USP? 

Het is een economisch zeer waardevol gebied. Er zitten grote partijen die het goed doen. Het is een gebied dat 

zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld. En het heeft veel nieuwe bedrijven aan zich weten te binden. 

Daarmee is het ook één van de meest competitieve regio’s op gebied van lifescience. Dat is natuurlijk een 

enorme kwaliteit. Alle kennis en kunde die aanwezig is, is natuurlijk ook een goede kwaliteit. En de ligging van het 

gebied in het groen, en de grote architectonische structuur zijn kwaliteiten van het gebied 

 De grote opgaven  zijn bereikbaarheidsopgave en het verlevendigen van het gebied. Het is nu een verzameling 

van mooie gebouwen, dat is een kwaliteit. En dat er de afgelopen jaren veel studenten zijn gaan wonen, terwijl 

vroeger iedereen gruwde om daar te wonen. Nu wonen er toch mensen met veel plezier. Dus dat is zich meer 

aan het ontwikkelen, dat is een goede ontwikkeling. Eigenlijk is het de uitdaging om te kijken hoe we dat verder 

kunnen ontwikkelen. Het is een groot gebied; de noord-westcluster van het gebied is bijna net zo groot als het 

Amsterdam Science Park. Dus als je dat vergelijkt qua oppervlakte is het gewoon een heel groot gebied. Dat is 

natuurlijk mooi, maar soms ook heel lastig om daar een soort samenhang in te krijgen. Een soort centrum is er 

wel maar dat ligt nu overhoop door aanleg van de tram. Kan je daar ook meer kwaliteit voor ontmoeting 

realiseren? Dat is een uitdaging. 

 

Je voegt zo wat vragen samen die ik heb aangedragen. Wat voor kansen zie je en welke ambities zijn er 

dan? Kun je dat nog specifiek aankaarten? 

Voor ons is de ambitie het gebied verder te laten groeien en ontwikkelen. Vooral omdat het op economisch 

gebied een motor is voor de stad en daarmee ook voor de regio willen we de ruimte bieden voor de groei. Dat is 

een ambitie die we hebben. 

Daarnaast is ook de ambitie om de levendigheid en de verblijfskwaliteit van het gebied te vergroten. En daarmee 

aansluiting te vinden bij het groen in de omgeving en om de bereikbaarheid te verbeteren. En dat is nodig om die 

groei mogelijk te maken. Want als dat niet op orde is kun je niet zomaar vierkante meters toevoegen. Daarnaast 

                                                           
18 Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei! 
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is denk ik de ambitie (regionaal) zo kunnen ook anderen er meer van profiteren, dus kunnen we de regio daar 

meer in betrekken. 

 

Hoe werkt het USP samen met de regio? 

Daar is de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd. In de Alliantie-oost wordt gewerkt in een leaderless netwerk.. 

Daar zijn de regiogemeente die direct grenzen aan het USP op aangehaakt.  Zo is tijdens een bestuurlijke 

conferentie eind 2015  het gezamenlijke  document “Utrecht-Oost inspireert en rendeert” vastgesteld  

Daar is duidelijk gezegd dat we willen kijken wat de mogelijkheden zijn om bijv. satellieten te ontwikkelen.. 

Daarnaast hebben we afgelopen jaren gewerkt aan de studie waarin we de kansen van die satellieten verder 

hebben onderzocht.  

 

Er zijn in dat rapport 10 potentiele satellietlocaties benoemd . Gezamenlijk hebben we de  locaties laten 

onderzoeken in een quick scan. Wat is de potentie en wat dragen ze bij aan het USP. We hebben met elkaar een 

aantal criteria opgenoemd  waar je satellieten op zou kunnen beoordelen. Waaronder bereikbaarheid en de 

aanwezigheid van vrije ruimte en aanwezigheid van bedrijven die al te maken hebben met lifescience en health. 

Op basis van die criteria  is in beeld gebracht wat de kwaliteiten zijn van de satellieten en wat de mogelijke 

potentie is. 

Er is daarbij gekeken naar R&D locaties en naar productielocaties. Bijv. het RIVM terrein in Bilthoven scoort goed, 

deze  wordt nu ook al als eerste een satelliet van het USP. De locaties die het hoogst scoren zijn ; Utrechtseweg 

in Zeist, Rijnsweerd en het RIVM terrein. 

Wat niet wegneemt dat als er andere ontwikkelingen ontstaan dat het nog wel een satelliet zou kunnen worden. 

Dit is nu de huidige stand van zaken en de potenties. De gemeente Bilthoven, Zeist, Bunnik en Houten hebben 

actief meegedaan aan deze studie.  Zo gaat het ook op meer fronten – maar dit is een concreet voorbeeld van 

samenwerking. 

 

Wat voor ontwikkelingen zijn er de komende periode (korte/middellange/lange termijn) fysiek op het USP 

te zien? Wat gaat er spelen, worden er nog kavels gevuld, etc? 

Dat kun je zien op deze kaart van het USP.  
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In de alliantie oost wordt langs een aantal sporen samengewerkt; namelijk de Bereikbaarheidsagenda, 

Ontwikkelstrategie en  HUL. Ik trek de ontwikkelstrategie, Jacqueline19 trekt bereikbaarheid. 

De basis van de bereikbaarheidsagenda komt voort uit het onderzoek van AT Osborne. In dit rapport  wordt 

geconstateerd wat de huidige knelpunten er zijn en welke acties op korte termijn kunnen worden genomen om dit 

kunnen verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om met het spreiden van aankomst en vertrektijden van werknemers en 

studenten en , parkeertarieven beter op elkaar afstemmen. Op langere termijn speelt de planstudie RING Utrecht, 

verbreding A27. In dat kader wordt Knooppunt Rijnsweerd helemaal aangepast. Voor de korte termijn (fiets) is  er 

de wens om een goede fietsverbinding ten maken met Zeist.  Verder zijn het kleine ingrepen zoals het aanpassen 

van een oprit. 

 

Als je vanuit de ontwikkelstrategie kijkt heb je verschillende schaalniveaus. Hoe is het USP bezig om zich 

lokaal/regionaal/internationaal neer te zetten? 

Het is belangrijk onderscheid te maken. De stichting USP is bezig met het “ecosysteem“ USP. De stichting USP is 

ingesteld om voor de acquisitie en branding van het gebied. Die is vormgegeven uit de belangrijkste partners 

(HU, UU, UMC) en provincie en gemeente betalen ook mee aan de stichting. Er wordt  op alle schaalniveaus 

gekeken van startups tot grote multinationals . Er moet voldoende ruimte zijn voor de startups;  Er zijn speciale 

ruimtes voor startups waarin je als ondernemer een ruimte huurt en begeleid wordt. Waarbij voorzieningen 

gedeeld kunnen worden; bijv. een laboratorium waar meerdere bedrijven gebruik van maken. Voor  innovatie en 

vernieuwende ideeën is interactie cruciaal.  

De UU is eigenaar van bijna alle grond op het USP. Er is wat grond in erfpacht uitgegeven. Het UMC heeft eigen 

grond en de gemeente heeft wat grond voor de infrastructuur. We zijn gezamenlijk met die partners en provincie 

ruimtelijk aan het kijken hoe het gebied de komende jaren zich verder kan ontwikkelen.  

 

Bereikbaarheid. Wat zie je nu als de bereikbaarheidsopgave, er zijn een hoop dingen die eraan bijdragen, 

hoe zie je die voor je? 

Ken je de Gebiedsverkenning Utrecht Oost? Dat is een gezamenlijk product;  , ik denk dat dat een mooie 

samenvatting is van de opgave. Ik denk dat er een systeemsprong voor het OV nodig is willen we verder kunnen 

groeien.  

Ik noem het met name zo omdat ik nog geen duidelijk zicht heb op wat daarvoor de beste oplossing is, een tram 

een station of een metro. Dat is iets wat we de komende tijd met elkaar verder uitzoeken. Daarnaast denk ik dat 

voor de autobereikbaarheid ook een opgave ligt. Als je naar het USP zou kijken denk ik dat het niet meer van 

deze tijd is dat je allemaal naar je parkeerplaats naast het gebouw rijdt. Dat daar ook de ontwikkelpotentie zit voor 

het gebied. Weghalen van parkeervelden, daar moet je slimmer mee omgaan. Veel meer parkeren aan de randen 

en daarna met andere modaliteiten het gebied verder in zodat je ook die auto’s aan de randen houdt en niet meer 

verder het gebied inhaalt. Dan is de vraag waar: waar zijn dan de randen va het gebied? Waar maak je dan die 

knooppunten/transferpunten. Het is vanuit de P+R nog best een stuk om naar het RIVM te moeten bijvoorbeeld. 

Ik denk dat Rijnsweerd ook een plek is waar voorzieningen kunnen komen om het verkeer naartoe te leiden/over 

te laten stappen.. Dus daarvoor heb je het OV-systeem nodig en ook een heel goed fietsnetwerk. Waarbij je ook 

moet doordenken over de toekomstige ontwikkelingen van de e-bike. Met de e-bike wordt de actieradius van een 

fietser groter en dat kan wellicht een deel van het OV over gaan nemen.. De vraag is of je niet veel meer in moet 

zetten op snelle fietsroutes waarmee je makkelijker kruisingsvrij grotere afstanden af kan leggen. Ik denk dat de 

kosten voor dat soort infrastructuur minder kostbaar zijn dan voor een OV-systeem. Dat vind ik wel een grote 

bereikbaarheidsopgave, om daarover na te denken En kijken hoe je op het gebied zelf voor voetgangers ook 

aantrekkelijk kan maken. En ook in die opgave kijken hoe je de andere knooppunten in de regio beter kunt 

benutten. Dat is iets wat gewoon verder onderzocht moet worden. Om met name die first en last mile te 

verbeteren. Bijvoorbeeld vanuit Bunnik, hoe kom je snel en comfortabel van het station naar het USP. Ook bij 

andere stations liggen die kansen er.  Dat hele systeem zou je verder moeten doordenken, maar kun je goede 

fietsverbindingen maken. Daarbij heb je ook te maken met de  cultuurhistorische kwaliteit van het gebied. Een 

route dwars door de landgoederen is lastig.  Misschien is het een optie om  te bekijken of je  vanuit Bunnik  ook 

                                                           
19 Sellink, Provincie Utrecht 
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mensen kan afvangen  vanaf de snelweg. Bijvoorbeeld door te parkeren op  de parkeerplaatsen  bij Amelisweerd 

en dan de fiets te pakken.  Deze parkeerplaatsen worden door de week misschien wel minder gebruikt. , Daar 

misschien wat slimmer mee omgaan, de recreatiestromen die in het weekend groot zijn. Dat geldt in het weekend 

ook voor mensen die naar Amelisweerd willen.  De tegengestelde stroom beter benutten. 

 

Als je nou zou kunnen/mogen dromen. Wat zou je dan zeggen om de bereikbaarheid te regelen? 

De bereikbaarheid… Dan zie ik echt een autoluw USP voor me met hoge verblijfskwaliteit Met ook zo min 

mogelijk auto’s en als ze er al zijn aan de rand en daar een goede overstap naar de stad of USP. En wat ik net al 

zei waar de opgave zit, dat daar een nieuw OV-systeem nodig is. Hoe en wat precies heb ik niet zo’n mening 

over. Maar wel dat er iets moet zijn. Het zal een combinatie zijn van en/en. Meer inzetten op stations in de regio 

en aanvullende systemen. Of dat het de tram is die je doortrekt naar Bilthoven of Zeist weet ik niet of dat moet. 

Maar dat zou dan bij die droom zitten om uit te zoeken. 

 

We hebben het al over de e-bike gehad. Zie je nog andere innovaties voor je qua bereikbaarheid? Waar 

misschien grote kansen liggen of waar we iets mee kunnen? 

Volgens mij wordt er veel verwacht van deelsystemen. Ik heb wel eens plaatjes gezien van 30 jaar geleden; in 

2000 reiden we allemaal automatisch op de snelweg. Ik ben benieuwd wanneer die innovatie zich echt door gaat 

zetten dus dat je ook veel optimaler gebruik kan maken van de hoeveelheid asfalt die er nu ligt. Waardoor je 

misschien we twee keer zoveel auto’s kan verwerken als dat volledig automatisch kan. 

Dus echt de zelfrijdende auto? Ja. 

Of het echt gaat werken is afhankelijk of mensen in de toekomst ook meer bereid zijn geen bezit te hebben en 

meer te delen. Maar ik denk niet dat die innovaties op dat gebied zo snel verder gaan dat je de andere systemen 

niet meer nodig hebt. En anders zou de innovatie meer zitten in de /toch meer op afstand werken. Dat kan nu in 

feite ook allemaal. Mijn overtuiging is dat innovaties vooral  ontstaan door ontmoetingen en interactie.  

 

Je werkt nu vanuit de stichting met de gemeentelijke pet op? Nee ik zit niet in de stichting USP. De stichting 

USP bestaat uit een directeur met een team bestaande uit circa 7 personen mensen die daar werken. Die zijn in 

dienst van de stichting. Er is wel iemand van de gemeente die daar 1 dag in de week zit, maar is niet in dienst 

van de stichting.  

 

De provincie zit daar ook aan tafel. Hoe zie je de rol van de provincie daarin, en zou de provincie daar nog 

meer in kunnen doen? 

Vind ik een lastige vraag.  De rol van de provincie is in het begin vooral het opstarten van de samenwerken 

geweest en het stimuleren  van de samenwerken in de Alliantie dat zie ik als een logische rol. Waar alle partijen 

een belang hebben is de provincie wel in staat daar een onpartijdige rol in te spelen. Maar uiteindelijk is de 

provincie ook een politiek gestuurde organisatie en heeft ook bepaald beleid en plannen. Dus geheel onpartijdig 

zijn zij ook niet.  

 

En dan de andere kant op. Hoe staat Bunnik erin naar jouw gevoel? Bijv. met verwachtingen en ambities 

Ik denk dat voor Bunnik heel erg de kansen zitten in het bieden van een goed woonmilieu voor mensen die op het 

USP werken. .. Of Bunnik echt een satelliet van het USP kan worden  weet ik niet, uit het locatie onderzoek blijkt 

in ieder geval dat  het stationsgebied van Bunnik op basis van de huidige situatie niet direct grote potentie heeft  

om een satelliet te worden. De kwaliteiten van Bunnik zitten natuurlijk ook in de groene omgeving, Amelisweerd  

is  voor de stad Utrecht een  van de belangrijkste recreatiegebieden en het is bovendien ook een ecologisch 

waardevol gebied. Daar goed mee omgaan blijft een uitdaging om samen mee om te gaan.  Daarin vind ik het 

ook van belang dat we samen nadenken over de betekenis van die groene omgeving rondom het USP wat de 

wellicht kunnen intensiveren en wat we meer moeten beschermen. De provincie start hiervoor een inventarisatie 

om te kijken wat er nu is en wat nodig is. , Wat ligt er aan beleid en wat liggen er aan projecten op de plank en 

hebben we behoefte aan een gezamenlijke visie voor het gebied om met het groen om te gaan. En dat is voor 

Bunnik ook belangrijk denk ik. Dus dat zit meer op die functies. Verder zou je nog eens goed  kunnen kijken naar 

de fietsverbindingen kun  je een snelle verbinding maken tussen Bunnik en USP. Ik denk dat daar nog wel 
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verbetering is, zeker als je zou willen dat het een goed overstappunt van het station moet worden. Ik fietste laatst 

inderdaad door Bunnik en dan eindigt het t fietspad in een  woonwijk en sta dan sta je ineens bij een soort 

woonerf. De vanzelfsprekendheid van een doorgaande route zie je alleen door naar de borden  te kijken.. Dus 

daar liggen denk ik wel kansen.  

 

Het stuk van de Gildenring komt me bekend voor. Nog een laatste vraag voor mijn onderzoek? 

Wie denk je dat ik nog moet spreken? 

Binnen de gemeente Utrecht zou je mijn collega Jan de Weerd kunnen benaderen, die heeft meegewerkt aan de 

strategische agenda voor Bunnik  
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Gemeente Bunnik – Fred Odijk & Theo van der Hurk 

 

Wat is de kracht van Bunnik? (kwaliteiten) 

Groene kwaliteit en setting, dorps en cultureel (NHW en landgoederen) tegen de rand van de stad. We zijn een 

groene lob tussen Utrecht, Zeist en Houten. “Achtertuin van Utrecht” wordt ook wel gebruikt. 

 

Welke ambities heeft Bunnik? (welke kansen worden gezien?) 

Het behoud van de groene kwaliteiten is van groot belang. Er worden kansen gezien in de recreatieve waarde 

van het groen en de landgoederen. Buitengebied staat onder druk (vanuit de stad). Het moet een evenwichtig 

stelsel blijven. Het leefklimaat moet in de toekomst geborgen blijven worden.  

Ongeveer 2.000.000 bezoekers per jaar bij de landgoederen. De voorzieningen en drukte is gegroeid, maar de 

verkeerssituatie is nagenoeg hetzelfde als in de jaren ’50. Dit is niet mee-ontwikkelt. Daar zit nu dus spanning op. 

Bermen worden stukgeparkeerd omdat er onvoldoende aanbod is (ondanks uitbreiding P-gelegenheid bij Fort 

Vechten.)  Er is dus een risico voor verrommeling van de groene ruimte door de overmatige parkeerdruk. 

 

Op het gebied van verkeersveiligheid en parkeerdruk wordt hier nu al last van ondervonden.   

 

Welke rol vervult Bunnik in de regio?  

Er is groene en culturele waarde (eerder genoemd).   

 

(Heeft gemeente plannen/ambities voor verdichting of uitbreiding?) 

Op gebied van huisvesting heeft Bunnik een beperkte rol. Als taakstelling voor de regio  wordt er bij Odijk-West 

gekeken naar een uitbreiding van circa 150 (KT)-1000(MLT)  woningen aan de westzijde van de N229. 150 

woningen moet volgens de gemeente mogelijk zijn, maar richting de 1000 moet er gekeken worden naar de 

provinciale weg die er doorheen loopt.  

 

Recreëren in het groen speel zich voor een groot gedeelte af op grondegebied van Bunnik. Daaronder vallen het 

Castellum Fectio, Langbroekerwetering-gebied en Kromme Rijn gebied. Daar willen we ons voor inzetten. 

 

Er zullen geen nieuwe bedrijven vestigen. Wel wat startups richting USP. Her gaat hier om bedrijven/boerderijen 

die vrijkomen – daar kan een invulling inkomen die gericht is op USP. 

 

Bunnik is afvoerputje voor verkeer. Zeist heeft geen goede aansluiting met A12. Koppeling A12/Houten heeft 

geen waarde voor Bunnik, maar wel voor groot deel over Bunniks grondgebied. 

De A12 trekt auto’s door Bunnik.  

Geen busrelatie met Houten. Wel met Utrecht (goed). Bunnik USP gaat alleen via fiets goed. VVP geeft een 

goede verbinding aan naar USP. Men is welkom om te fietsen naar USP. Fietsstalling 700 stalling vergroot. Route 

is ook op Utrechts grondgebied opgeknapt. De lijn naar Houten moet versterkt worden, door ondertunneling A12. 

Er is geld voor. Er zijn principeafspraken over. 

Stallingen: Er was een aanzienlijk tekort op stallingen, grote investering geweest. Het stationsgebied is nu goed 

bereikbaar. We willen het meer een plek geven voor lokale gemeenschap en USP publiek. Betere 

parkeergelegenheid (bijv P+R) in relatie met USP en recreatielandschap als hub. Stationsgebied voorzieningen 

toevoegen, herstellen fiets, kop koffie en toiletvoorziening toevoegen. Nu alleen een plek waar de trein stopt, het 

kan meer zijn. 

Station kan goede rol spelen voor USP met fiets. VR/DBZ hebben betere OV-verbindingen. Als PHS doorgaat 

2021 stoppenmeer treinen in Bunnik. Dus groter publiek. Nog geen goed beeld op aantal uitstappers die dat gaat 

genereren, er zijn wel berekeningen, deze zijn niet per se betrouwbaar. 

 

Utopische gedachte om monorail of lightrail maken richting USP. Maar die landen niet goed. Hoe kan de 

fietsverbinding nog verbeterd worden? Gildenring is te gevoelig. Kabelbaan kan zelf nog als idee. 

Het heeft een impact op de landschappelijke waarde van het gebied. Is de vervoerswaarde de impact waard? 
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Bunnik staat open voor alternatief op fiets, als het echt wat oplost en ruimtelijk passend is. Als er meer mensen uit 

de auto moeten gaan moet er een alternatief zijn. Als alternatief een lijn vanuit Houten via Bunnik lijkt logischer –

als die investering gemaakt wordt.  

 

 

 

 

 

Welke koppelingen zijn er met Utrecht, Houten, Zeist en de Bilt? 

Wat is een wenselijke verkeersstroom voor Bunnik?  

Er zijn veel verkeerstromen die samenkomen bij Bunnik. Zeist gaat via Bunnik naar de A12, Houten gaat via de 

Achterdijk richting het USP en heeft met de Salto een grote impact gemaakt op Bunnikse structuur. Vanuit Wijk bij 

Duurstede komt ook een stroom via de N229, deze is redelijk op orde. 

Voor fietsers is veel geregeld in Bunnik. Bij het station is een nieuwe fietstunnel gemaakt, er is ook een uitbreiding 

van 700 stallingsplaatsen gemaakt. Er was lange tijd een tekort aan stallingsmogelijkheden. Naar verwachting 

wordt binnen 3 jaar een besluit genomen voor ondertunneling van de A12 voor een verbinding naar Houten. 

De ruimte om het station kan wel ontwikkelt worden. Er kan bijv. ook een P+R toegevoegd worden. Dit is nog in 

onderzoeksfase. We zien wel kansen in de hub-functie, als we wat voorzieningen toevoegen. 

PHS kan deze functie sterk verbeteren. Maar het is onduidelijk wanneer deze in gang gezet wordt. Er zijn nu nog 

veel reizigers die in VR kiezen voor bus (toekomstig tram) of op DBZ aankomen met de IC en daar de bus 

pakken. Met de hogere frequentie en ontwikkeling van de knoop ontstaan voor Bunnik ook kansen. 

 

Er is ook sprake geweest van het aanpakken van de fietsverbinding ter hoogte van de Gildenring, maar dat heeft 

2 wethouders bijna de kop gekost. 

 

Vroeger is nog gekeken naar wat alternatieven voor de fietsverbinding, bijvoorbeeld een monorail over het gebied 

heen. Hier was het BRU destijds op tegen. In GUO staat echter wel dat de verbinding vanuit het USP met Bunnik 

wordt gezocht op korte/middellange termijn. 

 

Heeft de gemeente nog (andere) ruimtelijke opgaven? 

In de PRS wordt een uitbreiding van wooncapaciteit van 5000 woningen benoemd. Dit wijkt behoorlijk af van onze 

huidige plannen (150-1000). Het zou een grote opgave worden dit toe te passen en tegelijkertijd onze groene en 

dorpse kwaliteiten te bewaren. 

 

 

Hoe ziet U de koppeling (inhoudelijk) met het USP? 

Strategische agenda staat open voor wonen creëren voor USP. Geen grootschalige inzet voor bedrijven naar 

Bunnik. We gaan niet faciliteren zoals De Bilt dat doet met RIVM terrein. Qua schaal en maat is Bunnik een kleine 

speler (ook op basis van locatieonderzoek). We zijn er voor de groene beleving/groene lobben.  

 

 

Grondpositie 

ProRail heeft een ontwikkelpositie vanwege de aanleg van de fietstunnel onder station. Samen met OMU kijken 

wat er ontwikkelt kan worden op grond van ProRail en buurman aan de Groeneweg. (5000m2) 

 

Het gebied ten zuiden van het station wordt ook gezien als ontwikkelingslocatie. De fietstunnel onder de A12 is 

daar een onderdeel van. Met de huidige grondeigenaren is besproken dat de gemeente het eerste kooprecht 

heeft (niet via Wvg). Er wordt ook gekeken naar een meerlaagse P+R ten zuiden van het station. BAM evt als 

vaste huurden? Eventueel horeca toevoegen. Geen groot verdienmodel. 
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Het bedrijventerrein (12 apostelen) wordt nu goed gebruikt, maar zijn niet per se verenigd. De BHIK is er wel voor 

alle ondernemers in Bunnik.  

Ruitmelijke opgaven? 

Verbinding van Houten met de A12 wordt nog aangelegd. De rest gaat via de het buitengebied (binnendoor). 

Rare constructie, maar is als compromis ontstaan. RWS wil het ook niet.  

 

Odijk 150-1000 woningen. Bunnik heeft alleen binnenstedelijke herontwikkeling. Houthandel van Dam kan 

eventueel nog ruimte opleveren.  PRS gaat uit van 1000 woningen. Langetermijn plannen van GUO zit richting 

5000 woningen in krommerijn gebied. Provincie en Bunnik zijn terughoudend in het opnemen van deze voorraad. 

Geen beeld op rode contouren, maar de N229 wordt daardoor overbelast. Het matcht al niet met de 1000 

woningen in odijk. Is een horizon waar we niet voorbij kunnen kijken.  

 

Verkeerssituatie: 

Vanuit Zeist is er sprake van sluipverkeer via de Koelaan naar de A12. Er is onderzoek gedaan naar het 

verleggen van deze weg. Hiervoor moet je onder het spoor door en door EHS gebied. De bijbehorende 

capaciteitsvergroting zou echter alleen maar zorgen voor meer druk en problematiek. Er wordt eerst afgewacht 

wat de ontwikkeling van DBZ gaat veroorzaken. 

Via de Achterdijk komen dagelijks zo’n 4000 auto’s die ook naar N411 gaan. Bij de N411/Achterdijk ontstaan 

gevaarlijke situaties. Richting het USP. Gem. Utrecht en Bunnik willen het 60km/u hebben. Van Houten naar USP 

is niet de snelste, daarom via Achterdijk. Daar zitten ook fietsers op. Wordt gemiddeld 75km/u gereden.  

Spitsafsluiting of doseersysteem. Anders word de weg zo gelaten, maar komen aparte fietspaden. Ondernemers 

zijn erg tegen de afsluiting, dus waarschijnlijk geen draagvlak voor.  

De Provincie Utrecht is al enige tijd bezig om de kruising aan te passen, het ontwerp wordt (vandaag) in PS 

besproken.  

 

Zijn er al partners waarmee gewerkt wordt voor USP? 

U10, USP werken al samen. De agenda wordt nog verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, dat geeft 

meer beeld bij toekomstige partners. 
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Gesprek Philip Geleijnse 

7-9-2016 

 

- Bunnik heeft geen ambitie om te verstedelijken – de huidige dorpse uitstraling is de bewoners veel 

waard. Ruimtelijke ontwikkeling/verdichting rondom het station staat daarom niet op de agenda. In het 

interview met Theo van der Heijden werd dit ook bevestigd. 

- Verbetering van verbindingen staat de gemeente wel voor open. In de vraagstelling van Philip ging dit 

over PHS (dus meer sprinters in het uur). Naar verwachting gaat dit ook op voor betere of meer 

frequentere busverbindingen. 

- Met versterkte busverbindingen heeft Bunnik de potentie om op mobiliteitsvlak een belangrijke poort 

voor de regio te worden. 

- Vaartsche Rijn, Bunnik en Driebergen-Zeist hebben alleen een soortgelijke functie; namelijk reizigers 

afvangen voor de OVT Utrecht. Maar welke heeft de provinciale voorkeur? Welke afwegingen moeten 

gemaakt worden op het gebied van investeringen in deze stations(gebieden)? 

Rob Thiemesma van de gemeente Utrecht is expert m.b.t. de ontwikkeling van Vaartsche Rijn, hij kan 

meer vertellen over de rol van het station. 

- De oost-tangent Houten-Bunnik-Uithof-Bilthoven lijkt potentie te hebben volgens Philip. De indeling van 

wegen lijkt echter niet voordelig te zijn. De (logische) aansluiting vanuit Houten ontbreekt, het busstation 

van Bunnik is verder van het treinstation verplaatst en er is nog geen directe verbinding voor autoverkeer 

van Bunnik naar de Uithof.  

- Met de recente vernieuwing van het station Bunnik is een spoorwegovergang opgeheven. ProRail blijkt 

een streng beleid hierin te voeren; namelijk dat ze geen nieuwe overgangen willen creëren. 

Voorwaarden van dit beleid moeten nog uitgezocht worden. 

- Out-of-the-box-vraagstuk: Ligt het station van Bunnik wel op de juiste plek? 

 

Nabeschouwing 

Aansluiting A12: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1499228/houten-krijgt-volledige-toegang-a12.html 

http://www.provincieutrechtmagazine.nl/magazine/editie-8/nieuwe-weg-op-historische-grond/ 

 

  

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1499228/houten-krijgt-volledige-toegang-a12.html
http://www.provincieutrechtmagazine.nl/magazine/editie-8/nieuwe-weg-op-historische-grond/
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Herbert Tiemens  OV-fietsen  7 oktober 2016 

 

Door investeringen vanuit BRU is een startinvestering geweest om OV-fietsen buiten grote stations mogelijk te 

maken. Dit heeft geleid tot een OV-fietscaroussel in Bunnik. Deze wordt goed gebruikt. De actuele gegevens zijn 

op een site van gemaakt door de RUG terug te vinden. Er wordt binnen de provincie geen overzicht bijgehouden 

van deze open source data. 

 

Het OVF systeem is nu te duur voor dagelijks gebruik. Het wordt alleen sporadisch gebruikt door mensen die 

geen vaste werkplek hebben op locatie. Wat wel een goede stap zou zijn is het verbeteren en vergroten van de 

stallingskwaliteit zodat mensen een (eigen) tweede fiets kwijt kunnen. In 2014 is nog een onderzoek geweest 

naar herkomst en bestemming onder fietsers op USP. 

 

Een fietsdeelsysteem zoals in het buitenland is niet rendabel voor USP. Dit is omdat het USP geen locatie is waar 

veel verschillende verplaatsingen zijn. Mensen gaan en vertrekken uit USP. Bij grotere deelsystemen moeten 

fietsen gemiddeld 6 of 7 keer per dag gebruikt worden. In NL heeft GoBike een concessie gekregen in Rotterdam 

en gaat ook beginnen in Lage Weide. Ze richten zich nu nog op bedrijventerreinen. 

Herbert heeft ooit zelf gerekend en denkt dat het ook voor Utrecht wel haalbaar is, maar dan alleen voor de stad – 

niet gericht op USP. 

 

Het toevoegen van een bewaakte stalling zou mensen kunnen motiveren om te stallen in Bunnik, maar zou wel 

gepaard moeten worden met bijv. een fietsenmaker/winkel die een deel van de kostendekking verzorgt. Een 

stalling als UCS JBZ heeft 700 stallers per dag nodig om rendabel te blijven. 

 

PHS zorgt wel voor een impuls in frequentie (van 4 naar 6 per uur). De NS kan bijdragen aan het overstappen 

door het voordeel kenbaar te maken. Niet alleen vanuit het oosten naar Bunnik, maar ook vanuit de andere kant 

(bijv Breukelen). Dit gebeurt al bij Bilthoven en DBZ. Bij DBZ is wel een discussie gaande over de functie als IC-

station. De baat voor NS is het creëren van ruimte op sprinters voor nieuwe instappers, maar ze lopen wel geld 

mis op gereisde afstand. 

Vaartsche Rijn is ook net geopend met het doel als voorstation en verbinder met USP. Dit ligt iets verder van USP 

dan Bunnik. Maar staat in een stedelijke setting; dus heeft het meer ontwikkeling om zich heen. Dit leidt er wel toe 

dat reizigers dezelfde bottlenecks in gaan (tram, bus of overbelaste fietspaden). Het fietsen in Utrecht is voor 

sommige bezoekers ook nog een afschrik effect. Hier zou Bunnik een goede optie voor zijn. 

 

In Bunnik is ooit nog een Fietspool-punt gemaakt. De kan nog verbeterd worden zodat men kan schuilen tijdens 

het wachten op elkaar. Evt nog een fietspomp erbij maken. In 2013 of 2014 is met bewoners van Bunnik nog 

gesproken over het maken van een fietspad over de groenstrook in de woonwijk. Dit werd afgeschoten (NIMBY). 

Toen is gekeken naar het transformeren van straten naar fietsstraat; dit werd ook niet welkom ontvangen. Dit 

ondanks dat de route als snelfietsroute is aangestipt. Het label snelfietsroute zorgt er wel voor dat het bij provincie 

scherp in het zicht staat. Herbert voorziet geen bedreigingen voor de fietsverbinding als hier intensiever gebruik 

gemaakt wordt. 

 

Het toevoegen van bijv. een afhaalpunt voor boodschappen lijkt niet rendabel. 

Als de verbinding over de A12 met Houten verbeterd wordt zou in theorie 1000 fietsers die route nemen naar 

USP (berekeningen Herbert). Maar deze verbinding wordt pas aangepakt als helder is wat de A12-salto gaat 

doen. 
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Wouter Haver   Fietsknooppunten  27 september 2016 

 

Kijk/leestips: 

- Ronald Kager (UvA) Essay voor KiM uit januari 2016 

- Docu: Cars vs. Bikes 

 

Houten is een mooi voorbeeld voor een overstap van trein naar fiets. Vanaf het perron de trap af naar de 

fietsenstalling; vanuit daar makkelijk op een goed verlicht fietspad. Herkenbaar, makkelijk en een veilig gevoel. 

 

De OV-fiets is al succesvol gebleken, er zijn veel reizigers die er gebruik van maken omdat er een latente vraag 

was naar dit vervoersmiddel voor de ‘last mile’. De beschikbaarheid per station is sinds kort opgenomen in het 

reisadvies van de NS. 

 

De fiets is verder nog een onbekende factor in reisadviezen. De extra reistijd van stallen en van stalling naar 

perron is nog niet in kaart gebracht. Dit terwijl informatievoorziening van groot belang is.  

 

Forenzen zijn gewoontedieren: “Studenten die nu met de bus 

naar USP gaan denken na de tram nog steeds met de bus te 

gaan reizen.” 

Door alternatieven tijdig op orde te hebben (bijv. een sterke 

fietsverbinding) kunnen forenzen waar de gewoonte gebroken 

gaat worden (bijv. introductie Uithoflijn) getriggerd worden om 

hier gebruik van te maken en blijvende verandering van reizen 

te veroorzaken. 

 

Gaat Driebergen-Zeist ook op schop??? 

 

De OV-fiets is nog een aparte dienst waar telkens volle mep voor betaald wordt. Ook als het als alternatief 

gebruikt wordt voor trajecten die eruit liggen. Kosten, beleving en gemak zijn van grote invloed op keuzes. 

Door de OV-fiets op te nemen in ritprijs/tarieven kunnen mensen ook gestimuleerd worden om de keuze te maken 

voor een duurzamer vervoersmiddel. 

 

Het Car2Go-principe20 kan ook toegepast worden samen met de informatievoorziening. Zie je dat de Uithoflijn te 

vol zit of technische problemen heeft? Boek op korte termijn een OV-fiets in Bunnik en reis vanuit daar. 

 

Een goede stalling is erg belangrijk. Met aanwezig personeel wordt betrouwbaarheid en veiligheid uitgestraald. 

De stalling aan Jaarbeurszijde is zijn succes voorbij gestreefd en toont aan dat meer stallingen nodig zijn.  

 

Bunnik: Initiële condities zijn oké. Er zijn stallingen, fietsboxen en een OV-fietscarroussel. De route van het station 

is ook op orde, tot de splitsing bij de Lokhorstlaan. Door de woonwijk kan een fietsweg of iig een heldere 

fietsroute gemaakt worden richting USP voor herkenbaarheid en reisgemak (vb. Platolaan in Utrecht) 

  

                                                           
20 Maximaal 30 minuten van te voren een auto reserveren via de app 
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Bijlage 2: Reistijdvergelijking 
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Bijlage 3: Vlindermodel profielen 
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Bijlage 4: Aandachtspunten 
Aandachtspunten inrichting station Bunnik 

Voor het gevoel van veiligheid is zichtbaarheid van personen en de overzichtelijkheid van de situatie van belang.  

Als de verbinding met het USP verbeterd moet worden is duiding van locatie (wayfinding) een ontbrekende factor. Voor mensen die niet bekend zijn met de omgeving is 

het onduidelijk welke kant ze op moeten reizen. Daarnaast zijn er onoverzichtelijke plekken naast de perrons die ’s avonds een onveilig gevoel kunnen geven. 

 

29 - Pas 400m vanaf station 
wordt de Uithof aangegeven 

28 - Geen duiding voor 
bestemmingen in fietstunnel 

27 - De kaart (aan zuidzijde) 
beperkt zich tot Bunnik, USP niet 
aangegeven 

26 - Weinig zichtbaarheid. Dode 
hoek zorgt voor onveilige 
uitstraling 

25 - Na verlaten perron sta je 
verstopt achter fietsboxen 


