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 1  wat is het GOL ?  

 

Het Groen Ontwikkelplan Lunetten (GOL) is een bijzonder plan.  Bijzonder omdat het vanuit 

een bewonersinitiatief is opgestart, in een stapsgewijs proces waarbij voortdurend is afgestemd 

met de gemeente. Bijzonder ook, omdat de bewoners van Lunetten op verschillende 

manieren zijn betrokken bij het tot stand komen:  als deelnemer van de werkgroep GOL of de 

werkgroep Inclusie, als deelnemer van de wandelenquête in het voorjaar van 2021 of als 

deelnemer van de Groene Burgertop in oktober 2021.  En daar kun je alle gezamenlijke inbreng 

tijdens de Burgertop in 2017 en de workshops Omgevingsvisie in 2018 aan toevoegen.   

Het GOL is ook bijzonder omdat het geen plan is zoals gebruikelijk (met maatregelen die 

uitgevoerd gaan worden), maar een verzameling van op elkaar afgestemde ideeën waar 

veel draagvlak voor is en die ontwikkeld kunnen worden. Vandaar 'Ontwikkel'.  

Bewonersgroepen zijn, als onderdeel van het GOL-netwerk aan zet om samen met de 

gemeente en waterschap onderdelen uit het GOL op te pakken en uit te voeren. Maar ook 

als particulier of straat kun je met het GOL aan de slag.  

Tenslotte kunnen alle nieuwe ontwikkelingen aan het GOL getoetst worden. Of het nu gaat 

om een nieuw wegtracé of om een bewonersinitiatief.  Om te zorgen dat de natuur- en 

landschapswaarden bewaard blijven.  Die waarden zijn gedetailleerd benoemd en in kaart 

gebracht, waarmee zichtbaar wordt wat Lunetten zo bijzonder maakt.  

  

 GOL:  actieplan, inspiratiebron én waarborging in één 

 
aanleiding  

Sinds 2004 is het Integraal Groenplan Lunetten leidraad bij het beheer van het openbare groen 

in Lunetten. Hoewel dit plan nog steeds waardevolle informatie geeft is het na achttien jaar 

toe aan actualisatie. Veranderingen in recreatief gebruik en klimaatadaptatie moeten 

worden toegevoegd. Ook wensen en ideeën uit de Burgertop 2017 en de Workshops 

Omgevingsvisie moeten hun plek gaan krijgen. Daarnaast is het beleid van de gemeente en 

andere overheden gewijzigd en verder ontwikkeld.  

 

doel  

Het Groen Ontwikkelplan Lunetten is een plan waarin bewoners en ondernemers van Lunetten, 

samen met de gemeente het gewenste gebruik en beheer van de groene openbare ruimte 

beschrijven aan de hand van streefbeelden. Alle wensen en ideeën (sinds 2004) zijn zo veel 

mogelijk in het GOL verder uitgewerkt.  Met het GOL wordt de kwaliteit van het groen 

gewaarborgd en ligt de weg open voor verdere ontwikkeling, afgestemd op de groene 

waarden en de gebruikswensen. Nieuwe initiatieven of veranderingen in beheer en inrichting 

van de openbare ruimte worden afgestemd op de groene waarden.  

 

situering en plangrens 

Lunetten is onderdeel van de Utrechtse wijk Utrecht-Zuid.  Het plangebied beslaat het wijkdeel 

Lunetten, begrenst door de spoorlijn Utrecht - 's Hertogenbosch, de A27, de A12 en de 

Waterlinieweg. Het gebied ‘tussen de sporen’ is niet los van Lunetten te zien (figuur 1). 

 

planproces  

Als eerste stap is de werkgroep GOL opgericht. Deze groep van circa 15 leden met al een 

sterke betrokkenheid met het groen van Lunetten, heeft vanaf de start beschikking over een 

werkdocument, waarmee de leden van een gelijke kennisbasis is voorzien. Vervolgens zijn in 

een aantal werksessies gegevens verzameld, is gesproken met kenners van Lunetten en is 

beleid onderzocht.  

De projectgroep (coördinator, externe adviseur, vertegenwoordiger gemeente) is tijdens de 

totstandkoming verantwoordelijk voor de grote lijn. Naast de werkgroep GOL zorgt de 

werkgroep inclusie voor maximale participatie bij de totstandkoming van het GOL.  Deze  
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groep draagt de zorg voor de Groene Burgertop, een beproefd democratisch en inclusief 

middel.  In eerste instantie was een burgertop met excursies, discussies en een inloop gepland 

in najaar 2020.  Als gevolg van Corona kon dit geen doorgang vinden en werd besloten om 

de burgertop te splitsen in een wandelenquête, die individueel gedaan kon worden (april-juni 

2021) en een dag waarvoor, na loting, een 50 tal bewoners is uitgenodigd, die een afspiegeling 

van de bewoners van Lunetten vormt.  Samen met experts hebben zij  zich gebogen over de 

meer complexere vraagstukken. De dag bestaat uit presentaties van wat er al ligt aan 

resultaten, introductie door experts van de thema's die nog aandacht vragen en tenslotte 

groepsgewijze excursies in de wijk met een plenaire terugkoppeling.   

 
werkgroep 

Samen met de groene partners in de wijk en de gemeente Utrecht werkt een groep 

Lunettenaren sinds 2019 aan het Groen Ontwikkelplan Lunetten. De bedoeling is dat dit plan 

weer 10-15 jaar mee kan. De gemeente heeft toegezegd het GOL in de ambtelijke organisatie 

een plek te geven zodat uitvoering geborgd is. De werkgroep heeft een externe adviseur 

gezocht voor de inhoudelijke ondersteuning.   

De werkgroep heeft samen met de externe adviseur alle beschikbare informatie in kaart 

gebracht: alle natuur- en groenwaarden, hoe bewoners het groen gebruiken, de bestaande 

wensen en ideeën die er over de parken en andere groene plekken leven én het beleid van 

Gemeente, Provincie en Rijk (bv de Nieuwe Hollandse Waterlinie).  

 

bewoners doen mee  

De werkgroep heeft geen plan bedacht, maar geïnventariseerd wat er aan wensen en 

initiatieven al op de plank ligt. Dit alles is zo bijeen gebracht dat bewoners zich kunnen 

uitspreken over die ideeën; geen losse ideeën meer, maar ingekaderd binnen wat mogelijk is 

in het groen. Deze ideeën passen binnen de wetgeving, gemeentelijk beleid en het rijksbeleid 

van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Neder-Germaanse Limes (beiden Unesco erfgoed 

sinds 2021) en gaan uit van het in stand houden van de natuurwaarden.  

 

De eerste manier waarop bewoners zich konden uitspreken was de wandelenquête (van 21 

maart tot en met 28 juni 2021). Daaraan hebben ruim 300 bewoners (en bezoekers) 

deelgenomen. De insteek was interactief, waarbij de deelnemers langs vraagpunten werden 

geleid. Bewoners willen onder andere meer mogelijkheden voor recreatie en ontmoeten. Er is 

vooraf verkend waar dit zou kunnen en in de wandelenquête gevraagd zich hierover uit te 

spreken of een keuze te maken. In de wandelenquête kon men behalve voorkeuren ook 

opmerkingen plaatsen. Een voorbeeld: Op een paar plekken zien we een tegenstelling in 

belangen: loslopende honden op een plek met hoge natuurwaarden. Er worden enkele 

voorstellen gedaan om beide belangen tegemoet te komen. Welk voorstel spreekt het meeste 

aan ? Een ander voorbeeld:  Wat vind je van de oeverbegroeiing langs het Inundatiekanaal ? 

De deelnemer kan uit een aantal varianten kiezen.  

 

     

Wandelenquête 

 

    3 routes langs 44 punten met voorstellen  

    meerkeuzevragen en ruimte voor eigen ideeën en opmerkingen 

    4 plaatsgebonden thema’s met extra aandacht : 

    1        hondenspeelweiden  

    2        entrees van Park De Koppel en Beatrixpark 

    3        vlinderroutes  

    4        verbraming  
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Impressie van de Groene Burgertop op 9 oktober 2021 
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De tweede manier om bewoners te betrekken is de Groene Burgertop (9 oktober 2021). Tijdens 

deze burgertop wordt verder ingezoomd op 5 thema's die wat complexer zijn en daarom om 

professionele begeleiding vragen. Er is een overlap met de thema’s van de wandelenquête. 

Doel van de Groene Burgertop is het verder uitkristalliseren van de enorme verzameling aan 

ideeën en wensen. De Burgertop levert samen met de resultaten uit de wandelenquête de 

belangrijkste bouwstenen voor de uitwerking van het GOL tot realistische planvoorstellen.  

 

 
resultaat 

Alle reacties en ideeën van de bewoners zijn samengebracht tot een evenwichtig plan. De 

gewenste ontwikkelingen worden in het GOL globaal uitgewerkt tot streefbeelden die 

afgestemd zijn op uitgangspunten (beleid) en richtlijnen (beheer).  Per plek wordt aangegeven 

welk idee daar het beste uitgevoerd zou kunnen worden. En ideeën worden geplaatst op de 

meest geschikte plek daarvoor.  Als er geld beschikbaar is of als er op een plek toch al werk 

moet worden uitgevoerd kan een idee op korte termijn uitgevoerd worden. Soms kan een 

kleine aanpassing van de inrichting of het bijstellen van het groenbeheer al voldoende zijn.   

Naast deze door bewoners gewenste ontwikkelingen zijn er ook externe ontwikkelingen, vanuit 

bestaand beleid, vanuit andere claims op de openbare ruimte of wellicht vanuit nieuwe 

ideeën van bewoners. Deze worden getoetst, om de waarden van natuur en landschap te 

waarborgen. Belangrijk instrument hiervoor is het toetsingskader in de vorm van een kaart 

waarop de waarden zijn vastgelegd (natuur, cultuurhistorie en ruimtelijk beeld). Het 

toetsingskader is voorzien van criteria met een handleiding om objectief te kunnen toetsen.   

Als basis voor het toetsingskader is de inventarisatie, de verzameling van informatie  gedurende 

2020 en 2021.  Hiermee is een gedetailleerd en zo volledig mogelijk kennisdossier beschikbaar 

m.b.t. de kenmerken en kwaliteiten van groen. Dat dossier is opgebouwd uit thematische 

lagen en kan op meerdere manieren worden ingezet.  

 

 

 

 

 

  

 

    Groene Burgertop  

 

    5 thema’s nader verkend:  

 

    1 bomen en struiken voor de toekomst  

    2 multifunctioneel recreatief gebruik  

    3 honden: richtlijnen en voorzieningen  

    4 klimaat en milieu  

    5 water in de wijk  
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 2 GOL in stappen  

 

Als je het over groen hebt, heb je het in eerste instantie over de ruimte om je heen, over 

plekken.  Plekken vormen de basis waar vanuit je je verder gaat verdiepen in de waarden en 

het gebruik van groen. Daarom zijn kaarten de belangrijkste dragers van het GOL.  Stapsgewijs 

kun je aan de hand van de kaarten en bijbehorende beschrijvingen de totstandkoming van 

het GOL volgen.  Hieronder gaan we in op de verschillende kaarten en andere resultaten en 

hun rol in het GOL.  

Figuur 2 op pagina 14 laat de opbouw van het GOL in stappen zien met de daarbij behorende 

hoofdstukken.  Er worden drie lijnen onderscheiden: (1) Groene waarden waarborgen, (2) 

ontwikkelen van planvoorstellen en (3) toekomst van groen Lunetten aan de hand van 

streefbeelden.  
 

 

 

lagenkaart  bodem, water, historie, natuur, beeld en gebruik 

hoofdstuk 3 

 

Hier vind je alle beschikbare informatie verzameld over de huidige situatie met betrekking tot 

het groen in Lunetten.  Dat is in de vorm van een gelaagde kaart waar je informatie van lagen 

kunt combineren door deze aan of uit te zetten. Alle tot 2021 beschikbare bronnen zijn gebruikt 

en nagezocht op de betekenis voor het plan.  Een van de belangrijkste bronnen is het Integraal 

Groenplan Lunetten.  Een samenvatting van dit plan vind je in bijlage 1.  

De lagen die de kaart onderscheidt zijn:  bodem, water, historie, natuur, beeld en gebruik.  De 

kaart en wordt toegelicht aan de hand van de legenda (hoofdstuk 3).  De belangrijkste 

bronnen worden vermeld zodat je je verder in de materie kunt verdiepen.  

 

Doel van deze kaart is het zorgen voor inzicht in de feitelijke situatie van 2021. Variërend van 

de hoogte van het waterpeil tot de situering van hondentoiletten. Of van de restanten van 

historische verkaveling tot de verspreiding van populieren.  Bij alle vragen, discussies en 

besluiten kun je hier op terug vallen.   

 

 

lagenkaart  ontwikkelingen / beleid 

bijlagen 1-6  overzichten en samenvattingen  

hoofdstuk 4  

 

Er zijn talrijke beleidstukken en uitvoeringsplannen die invloed hebben op het groen van 

Lunetten.  Denk aan alle ruimtelijke nota's en gebiedsplannen.  Hiermee wordt vanuit de 

overheden vorm gegeven aan de toekomst van de openbare ruimte.  Veel is nog niet 

uitgekristalliseerd of definitief vastgesteld.  Andere planvorming laat volop ruimte aan de 

praktische inrichting en het beheer.  Zodra duidelijk is wat de status van een plan is, moeten 

de gevolgen hiervan op het groen van Lunetten worden opgenomen als uitgangspunt.  Dat 

geeft soms beperkingen (de forten en het inundatiekanaal zijn sinds 2021 werelderfgoed), 

maar soms juist ook mogelijkheden (aanhaken aan beleid, financiering).    

 

Voor zover mogelijk zijn de bekende ontwikkelingen en beleidslijnen in kaart gebracht. Dat is 

gebeurt in een aparte laag, zodat je bestaande waarden tegen het licht van mogelijke 

ontwikkelingen kunt houden. Doel van de kaart ontwikkelingen is een overzicht geven van het 

beleid en de planvorming met directe of indirecte invloed op het groen van Lunetten, zodat 

duidelijk is waar mogelijk restricties of kansen liggen.  
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Figuur 2 Opbouw van het GOL met de hoofdstukindeling in rood  
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lagenkaart   eenheden  

hoofdstuk 5  

 

Een van de kaartlagen is afwijkend van de hiervoor beschreven lagen: de indeling in 

'eenheden'.  Dat zijn gebiedjes die je in de wijk duidelijk kunt herkennen omdat ze scherp 

begrenst zijn en gelijke kenmerken hebben.  Totaal zijn er 24 verschillende gebieden te 

onderscheiden, variërend van een poel tot een binnentuin. Elk soort gebiedje kan op 

verschillende plekken voorkomen: poelen vind je op 2 plekken, binnentuinen op ongeveer 50 

plekken.  Iedere eenheid heeft een betekenis voor het groen in de wijk.  De mate waarin en 

de manier waarop verschilt. Een grasland met boomgroepen heeft een andere betekenis dan 

woningen met tuinen.  De kansen voor natuur, voor recreatie en voor het vergroten van de 

leefbaarheid zijn per plek heel verschillend.   

 

Doel van de indeling in eenheden is inzicht te geven in de ruimtelijke opbouw van de wijk.  

Deze kan gebruikt worden bij vragen over bijvoorbeeld beheer van hooilanden (waar liggen 

alle hooilanden in de wijk ?) of de verspreiding van de binnentuinen.  De kaart geeft direct 

inzicht in locaties met vergelijkbare situaties.  De samenhang wordt duidelijk.   

Iedere eenheid heeft eigen waarden. Een poel heeft hoge natuurwaarden; grasland met 

bomen heeft vooral landschappelijke waarden.  De waarden kunnen behouden of vaak zelfs 

verder verhoogd worden.  Vanuit de eenhedenkaart is de toetsingskaart direct afgeleid.  De 

kaart waarmee je een ontwikkeling toetst aan de waarden van natuur, landschap enb 

erfgoed.  

 

 

kansenkaart   kansen, knelpunten, voorstellen, ambities  

bijlage 7  overzicht van ideeën  

hoofdstuk 6  

 

Het Groenplan van 2004 staat vol met voorstellen die zorgen voor verbetering van de kwaliteit 

van het groen in Lunetten.  De nadruk in het plan ligt op de ecologische betekenis van groen.  

Verschillende voorstellen uit het plan zijn inmiddels uitgevoerd. Andere voorstellen zijn na 18 

jaar ingehaald door de tijd, maar veel is nog actueel en overgenomen op de kansenkaart.  

Sinds 2004 zijn talrijke nieuwe oplossingen voor knelpunten en goede ideeën naar voren 

gekomen. Met name de Burgertop van 2017 leverde een schat aan bruikbare ideeën op.  

Maar ook de workshops in het kader van de omgevingsvisie in 2018 en suggesties uit de 

werkgroep GOL brachten veel inspiratie. Een beknopt overzicht van alle ideeën is te vinden in 

bijlage 2.  Het is nauwelijks haalbaar (en ook weinig zinvol) om kansen, knelpunten, oplossingen 

en ideeën uit te elkaar te halen.  Feitelijk is elk knelpunt, elke oplossingsvariant en elk idee een 

kans om de kwaliteit en de betekenis van groen te verbeteren.  De kansen zijn in het kaartbeeld 

gegroepeerd in 5 lagen:  water, bomen en bos, overige natuur, bebouwde omgeving en 

recreatie. De kaart is niet compleet en nooit af, omdat de omgeving continu verandert én ook 

onze gedachten en ideeën daarover.  

 

De kansenkaart maakt per thema duidelijk over welke gebieden al is nagedacht. Misschien 

ligt er al een plan klaar en is het wachten op gunstige voorwaarden of (financiële) middelen 

om uit te kunnen voeren.   De kaart geeft een beeld van de potentieel geschikte plekken voor 

een idee, zoals een vlinderroute, waaruit te kiezen valt.  Ook kun je de kaart gebruiken om te 

zien of bepaalde ideeën samen kunnen worden gevoegd tot één plan. Dat scheelt werk, 

maar kan ook voorkomen dat uiteenlopende belangen gaan botsen.  De kansenkaart is de 

opmaat voor de plankaart.   
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wandelenquête  vraagpunten, antwoorden en suggesties   

bijlage 5   overzicht van resultaten   

 

Bewoners en bezoekers van Lunetten hebben deelgenomen aan enquêtes over het groen in 

Lunetten.  Deze vonden plaats van april tot en met juni 2021. Deelnemers werden via drie 

uitgestippelde wandelroutes langs 44 punten verspreid over de wijk geleid. Op deze punten 

werden vragen gesteld en suggesties gedaan voor gebruik, inrichting en beheer.  Bij iedere 

vraag werd de mogelijkheid gegeven om opmerkingen te plaatsen of nieuwe suggesties te 

doen. Voor vier items zijn potentieel geschikte plekken vooraf in kaart gebracht met daarbij de 

vraag of de plek geschikt is voor het idee: vlinderroutes, hondenspeelweiden, entrees en het 

tegengaan van verbraming.   

 

Door het groot aantal deelnemers (volgens schatting ruim 300) is een waardevolle bron van 

meningen over de waardering en het gebruik van de openbare ruimte beschikbaar gekomen.  

Ook werden talrijke voorstellen gedaan.  De resultaten zijn gebruikt als belangrijke input voor 

de plankaart, voor zover er duidelijk een voorkeur bij de deelnemers bestond (d.w.z.: aantal 

voorstemmers minimaal 2 maal zo groot als aantal tegenstemmers). De voorstellen waarbij niet 

duidelijk één mening de voorkeur had zijn opgenomen in de Groene Burgertop in oktober 2021.  

Dat geldt ook voor de wat meer complexe vraagstukken.  

 

De antwoorden en ideeën zijn door leden van de werkgroep verzameld, gegroepeerd en 

geanalyseerd. Vervolgens is gekeken naar de meest overheersende mening en naar 

voorstellen die elkaar aanvullen.  Dit heeft geleid tot een zeer uitgebreide analyse die 

vervolgens is ingekort tot 5 thema’s met daaronder weer een aantal terugkerende 

aandachtspunten. Deze zijn in bijlage 5 beschreven en te beschouwen als eindresultaat van 

de enquêtes.  

 

 

Groene Burgertop 5 thema's nader bekeken  

bijlage 6  verslag 

 

Tijdens de Groene Burgertop kwamen 50 ingelote bewoners samen in de Musketon.  Tijdens 

het voorprogramma werd aan de hand van interviews met direct betrokken uit de werkgroep 

en professionals de deelnemers duidelijk wat het GOL inhoudt en waar het uiteindelijk naar zal 

leiden.  Vragen vanuit de zaal werden beantwoord. Zo werd er gewezen op het grote belang 

van bomen i.v.m. vastlegging van CO2 en het invangen van fijnstof.  Stikstofdepositie, klimaat-

robuuste ecologie en de verschillen in biodiversiteit per boom, waren andere punten van 

aandacht.  Een belangrijk thema was de relatie van Lunetten met de omgeving. Het plan 

Lunettenpark overlapt bijvoorbeeld met de wijk en zorgt voor versterking van de verbinding. 

En Lunetten als geheel kan een Zusterpark worden van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, 

via de landgoederenzone daarmee verbonden (initiatief van Parkmakers).    

 

Na de inleiding zijn de deelnemers in 5 groepen verdeeld en op excursie door de wijk gegaan 

onder leiding van een expert en een begeleider vanuit de werkgroep. Vertrekpunt waren de 

5 thema's waarover na de wandelexcursies nog vragen restten, verdieping nodig hadden of 

niet expliciet aan de orde waren geweest: (1) bomen en struiken voor de toekomst, (2) 

multifunctioneel recreatief gebruik, (3) honden: richtlijnen en voorzieningen, (4) klimaat en 

milieu en (5) water in de wijk.  Ter plekke van de vooraf geselecteerde punten in de wijk 

ontstonden levendige dialogen. De uitkomsten zijn plenair gepresenteerd, waarop door de 

andere deelnemers kon worden gereageerd. Dat leverde waardevolle discussies en 

suggesties op.   

 

De presentaties werden o.a. bijgewoond door wethouder Lot van Hooijdonk. Zij sprak haar 

waardering uit over de betrokkenheid van zoveel Lunettenaren.  Haar advies was om samen  
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aan de slag te gaan en beloofde dat de gemeente hierbij op verschillende manieren zal 

ondersteunen. Zij gaf aan dat de gemeente graag initiatieven ondersteunt die de bewoners 

omarmen. ‘Zorg voor samenwerking, zorg voor massa’. Met andere worden: zorg dat  alle 

bewoners gehoord en gezien worden. Voorwaarde is dat er geen andere belangen zijn vanuit 

de bewoners (zorg dat alle bewoners gezien worden) en het planvoorstel aansluit op het 

gemeentelijk beleid en bestaande ontwikkelingen. ’Wat in Lunetten speelt is een afspiegeling 

van wat ons te wachten staat op stadsniveau: een grote uitdaging.’ Aldus de wethouder.  

Bij de afsluiting van de dag toonden de meeste deelnemers vertrouwen in het plan. 

Veel deelnemers zouden graag mee willen helpen. De wens werd uitgesproken om een 

vervolg op de Groene Burgertop te houden, met het conceptplan als uitgangspunt.  

 

 

Visie   natuur, recreatie, leefbaarheid 

hoofdstuk 7 

 

Voor de drie kernthema’s van het groen in Lunetten wordt beschreven wat de koers voor de 

komende 15 jaar zal zijn.  De thema’s zijn:  

 (1) natuur, landschap en erfgoed als onlosmakelijke drie-eenheid 

 (2) recreatie in alle vormen, inclusief beleving en natuureducatie 

 (3) leefbaarheid, waaronder milieuaspecten en klimaatbestendigheid 

De grote lijn wordt gegeven, met als doel er voor te zorgen dat alle voorstellen onder een 

gezamenlijke, overkoepelende gedachte vallen: het toekomstperspectief. De visie geeft het 

raamwerk waarin alle ontwikkelingen passen.  

 

 

planvoorstellen  natuur, recreatie, leefbaarheid  

kaart + tabel 

hoofdstuk 8.1 

 

Vanuit de grote berg aan ideeën, de uitslag van de wandelenquête en de resultaten uit de 

Groene Burgertop worden voorstellen zichtbaar die een groot draagvlak hebben en 

bovendien passen binnen de bestaande beleidskaders.  Soms is het duidelijk, maar in andere 

gevallen zal er gekozen moeten worden uit meerdere kansrijke plekken of voorstellen.  Ook 

komt het voor dat een voorstel  zal moeten worden aangepast om het realiseer te maken. De 

planvoorstellen passen in de visie voor het groen van Lunetten.  

Het uiteindelijke doel een duurzaam groen Lunetten, waarin alle belangen zorgvuldig op 

elkaar zijn afgestemd en waar mogelijk elkaar versterken.  Zo kunnen natuur en recreatie prima 

samen gaan, als het goed is gesitueerd, vorm gegeven en beheerd. Een sterke natuur en een 

gezonde leefbare woonomgeving versterken elkaar.  

 

 

toetsingskader  natuur- en landschapswaarden  

kaart + tabel 

hoofdstuk 8.2 

 

Vanuit de eenheden (een van de onderdelen van de lagenkaart) is het toetsingskader 

ontwikkeld.  De eenhedenkaart en de bijbehorende beschrijving is als t ware de optelsom van 

alle lagen, ondergebracht in vakjes; de eenheden.  Iedere eenheid heeft min of meer de 

zelfde kenmerken wat betreft bodem, water, historie, beeld en gebruik.   

Door iedere eenheid te controleren op de achterliggende lagen zijn de natuur- en 

landschapswaarden vastgesteld.  Soms is een eenheid gesplitst omdat daarbinnen verschil in 

waarden geconstateerd is.   

Het toetsingskader wordt gebruikt om ontwikkelingen met een effect op de groene waarden 

in te schatten. Iedere ontwikkeling (ingreep) met een wijziging van gebruik, inrichting en  
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beheer zal een ander effect hebben en dat effect kan zowel positief als negatief zijn. Om 

daarop grip te krijgen is een toetsingstabel gemaakt, waarbij de mogelijke ontwikkelingen 

naast de natuur- en landschapswaarden op een bepaalde plek in de wijk kunnen worden 

gelegd.  Daaruit blijkt de mate van gevoeligheid voor de ingreep.  Hierop kan het plan worden 

aangepast, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar een andere locatie óf door aanpassing 

van het ontwerp óf door wijziging van beheer.  

 

 

streefbeelden   natuur, recreatie, leefbaarheid  

kaart + beelden   

hoofdstuk 8.3 

 

Streefbeelden geven een impressie van het meest gewenste toekomstbeeld. In de visie in 

hoofdstuk 7 is in algemene lijnen het toekomstbeeld voor Lunetten als geheel geschetst, als 

onderdeel van de stad Utrecht maar evengoed onderdeel van het buitengebied. Dat is nog 

best abstract en daarom is het goed om met elkaar te kijken hoe de verschillende delen van 

Lunetten er over ongeveer 20 jaar uit kunnen zien. Die delen zijn combinaties van bij elkaar 

behorende eenheden, bijvoorbeeld de forten met omliggende fortgrachten en oevers.  Ze zijn 

voor iedereen goed herkenbaar en in kaart gebracht. De grenzen zijn globaal, omdat het 

belangrijk is Lunetten als één geheel te zien, zonder harde overgangen.  Per wijkdeel zijn de 

verhoudingen tussen de kernthema’s anders (ter herinnering: de kernthema’s zijn natuur, 

recreatie en leefbaarheid). Om terug te komen tot de forten en omringende grachten en 

oevers; hier is natuur sterk aanwezig, terwijl recreatie en leefbaarheid zich daarin voegen.  

De enorme inbreng van wensen en ideeën door bewoners tijdens de wandelenquête en de 

Groene Burgertop is maximaal benut om de streefbeelden te kunnen beschrijven.  Daarnaast 

is alle eerdere input verwerkt, vanaf het Groenplan in 2004.  Ook is er gecontroleerd of de 

streefbeelden niet in strijd zijn met beleid. Vaak passen alle verschillende ideeën heel goed in 

een totaalplaatje, maar soms zijn er keuzen gemaakt door wensen op de meest geschikte 

locaties te concentreren en elders juist te laten vervallen. Dat komt ten goed aan de identiteit 

van de verschillende delen van de wijk. Je voorkomt daarmee dat alles op elkaar gaat lijken.    

 

Streefbeelden geven toekomstbeelden voor de verschillende delen van de wijk.  Door samen 

te kijken naar wat er op dit moment is en wat we daarvan goed vinden of juist minder goed 

kom je langzaam bij een ideaal beeld.  Je maakt hierover afspraken.  Bijvoorbeeld of je wel of 

niet zicht op de forten wilt. Door hierover in hoofdlijnen afspraken te maken hoef je niet iedere 

keer opnieuw in de materie te duiken en argumenten te zoeken.  In de streefbeelden wordt 

niet alles uitgewerkt. Er is voldoende ruimte om later, als een herinrichting aan de orde is, een 

idee verder uit te kristalliseren.  Kortom: streefbeelden geven houvast bij de toekomstplannen 

met betrekking tot inrichting of beheer.  Als je je afvraagt:  ‘wat wilden we ook al weer met 

elkaar ?’ dan kijk je naar de streefbeelden.  

 

 


