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7  natuurpark Lunetten - visie  

 
 

kaart visie              natuur   +   recreatie   +   leefbaarheid   

 

 
In de aanloop van het plan, in hoofdstuk 3,  zagen we al dat Lunetten heel veel groene ruimte 

heeft.  Slechts 22% van het gebied binnen de contouren van de snelwegen en spoorwegen is 

bebouwd. Wegen, bermen en parkeren beslaan 25%; dit is openbare ruimte waarbinnen 

verandering in principe mogelijk is.   Het overige oppervlak bestaat uit groene ruimte; dat is 

ruim de helft van Lunetten (53%). Nu is deze ruimte lang niet altijd met hoogwaardig groen 

ingericht - denk aan betegelde tuinen of een strak gemaaid gazon - het geeft wel aan waar 

de kracht van Lunetten ligt.  Lunetten is een park vol natuur, waarbinnen gewoond wordt. Dát 

is het uitgangspunt voor het groen ontwikkelplan.  

 

Met 'Natuurpark Lunetten' als richtpunt voor de toekomst worden planvoorstellen gedaan. Alle 

ideeën, alle wensen van bewoners passen hierbinnen, zolang ze op de goede plek komen en 

zorgvuldig zijn afgestemd op de omgeving. Inspirerende voorbeelden zijn te vinden in ‘London 

National Park City’ en ‘Zusterparken National Park Utrechtse Heuvelrug’.  

 

Een natuurpark zonder grenzen, precies zoals natuur niet te begrenzen is en zoals wij vrij zijn om 

binnen of buiten de wijk te recreëren.  Eén hand reikt naar de Kromme Rijn, Amelisweerd en 

via de landgoederen naar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.  En ook de andere kant wordt 

een hand uitgestoken richting Nieuw Wulven en Laagraven.  Van buiten naar binnen gaan 

groene vingers de wijk in: het robuuste groen van het Beatrixpark en Park De Koppel gaat 

naadloos over in het groen langs de watergangen en bermen. En dat sluit vervolgens aan op 

de binnentuinen en van daaruit beland je in je eigen tuin, op je balkon of groene dak. Natuur 

kent geen grenzen; natuur is overal. Iedere plant, ieder dier voegt zich naar de plek die precies 

de gewenste condities heeft. Dat gaat vanzelf.  Wel kunnen we de condities aantrekkelijker 

maken, zodat meer planten en dieren in Lunetten een geschikte plek vinden en meer soorten 

zich hier thuis voelen. Zo draagt Lunetten bij aan de biodiversiteit.  

 

Vanuit deze gedachte kun je alle fantastische ideeën die o.a. tijdens de wandelingen en de 

Groene Burgertop naar voren zijn gekomen een plek geven.  Binnen het 'Natuurpark Lunetten'  

krijgen ze de meest geschikte plek om uitgevoerd te kunnen worden.  Er is veel mogelijk, maar 

altijd binnen de randvoorwaarden van de kwaliteit die er op een plek is.  Een verandering in 

inrichting of beheer mag niet ten koste gaan van de bijzondere waarden.  Denk aan het 

werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Of aan een bloemrijk hooilandje vol 

vlinders.  Of het vrije, niet verrommelde zicht op een rij oude knotbomen.  Dat koesteren we en 

liefst maken we dat nog beter, sterker en beleefbaar.  

Het plan rust op drie pijlers.  Ieder planvoorstel verhoogt de kwaliteit van minstens een van die 

pijlers, zonder de andere kwaliteiten te verstoren.  Vooral de kwaliteit van natuur en landschap 

is kwetsbaar. Soms is er sprake van onvervangbaarheid, bijvoorbeeld bij cultureel erfgoed, bij 

een markante oude bomenrij of bij het leefgebied van een bedreigde plant of dier. Daarom 

worden alle planvoorstellen en alle (toekomstige) ontwikkelingen getoetst aan de waarden 

van natuur en landschap.   

De drie pijlers van GOL sluiten naadloos aan op de Omgevingsvisie: 

 

 GOL:     omgevingsvisie: 

 natuur en landschap   wonen in park Lunetten 

 recreatie en beleving  levendigheid, verbinden en ontmoeten  

 leefbaarheid en milieu  voorbeeldwijk duurzaamheid 
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1 natuur en landschap  

-  beschermen gebieden met hoge natuur en/of landschapswaarden 

-  versterken biodiversiteit door de meest kansrijke plekken te ontwikkelen   

-  verbinden van natuur (intern/extern) door routes te versterken, barrières op te lossen  

-  voorkomen verrommeling door zorgvuldig in te passen of juist leeg te houden  

-  herkenbaarheid en oriëntatie verbeteren, rol erfgoed, kunst en bijzondere bomen  

 

2 recreatie en beleving  

-  zoneren van recreatieve functies waar nodig, in ruimte (en soms ook in tijd)  

-  combineren van recreatieve functies waar mogelijk  

-  sturen van recreatie door (niet) aanbieden van voorzieningen en informatie  

-  verbinden van recreatieve routes (intern en extern)  

-  beschermen stille en stabiele natuur tegen dynamiek en intensief gebruik  

 

3 leefbaarheid en milieu  

-  reorganiseren verkeer en parkeren ten gunste van groen en speelruimte  

-  temperatuurbuffering door meer en ander groen   

-  waterbuffering  natuuroevers, wadi’s, minder verharding en ondergrondse berging   

-  groene buffer versterken van de regulerende werking van groenzones langs wegen 

-  binnentuinen evalueren en herinrichten t.b.v. een aangenaam leefklimaat  

   

 

 

De visie wordt vertaald in streefbeelden, die de gewenste situatie laten zien. Voor 15 

gebiedsdelen van Lunetten worden beelden geschetst.  De streefbeelden zijn een van de drie 

resultaten van het GOL.  Je vindt deze daarom in hoofdstuk 8.  

 

 

Figuur 36 Natuurpark Lunetten, sinds 2022 een Zustepark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
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