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Fracties Provinciale Staten van de provincie Utrecht   2008RGW60 
 

Odijk, 22 februari 2008  
 
Betreft: zienswijze Stichting Wakker Odijk op Rapport Streekplanuitwerking Nationale 
Landschappen: het dorp Odijk inclusief Odijk West binnen de contour van het Nationaal 
Landschap Rivierengebied 

Geachte Leden Provinciale Staten van Utrecht,  
 
Graag brengen wij onze zienswijze op de uitwerking van het Streekplan m.b.t. het Nationale 
Landschap Rivierengebied (NLR-West) onder uw aandacht. Wij zijn van mening dat Odijk en 
de gebieden ten westen en oosten van Odijk ten onrechte buiten de voorgestelde begrenzing 
van het NLR zijn gebleven.   
 

Ecologische verbindingszone integraal binnen contour rivierenlandschap 
- De Kromme Rijn loopt aan de oostkant om het dorp Odijk heen. Het landschap aan 

deze kant continueert de typische kleinschaligheid en afwisseling van open stukken 
met kleinschalige bosjes kenmerkend voor het gebied tussen Langbroekerwetering en 
Heuvelrug overeenkomend met het in paragraaf 3.2.2 geschetste 
landschapsperspectief. Het verdient ons inziens dringend aanbeveling om dit 
landschap grotendeels bekend staand als de Hoge Woerd, en begrensd door de 
Rijsenburgselaan, de buitenrand van de Kern Driebergen- Rijsenburg, de A12 en de 
Kromme Rijn binnen de grenzen van het NLR te brengen. Tevens komt op deze wijze 
de Ecologische Verbindingszone ten zuiden van de A 12 integraal binnen het NLR te 
liggen. 

 
Odijk inclusief  Odijk west binnen contour van rivierenlandschap 

- Met de Gemeente Bunnik (zie p. 27), de NMU en de Stuurgroep Kromme Rijn (zie p. 
28)  zijn  wij  van mening dat ook het gebied ten westen van Odijk, begrensd door de 
A 12, een integraal onderdeel van het Kromme Rijnlandschap is en daarmee onderdeel 
van het NLR dient te zijn. De opmerking in het rapport dat er een brede consensus zou 
zijn over de te bouwen 1000 woningen ten westen van Odijk bevreemdt ons. Dit is op 
het niveau van de inwoners van Odijk zeker niet het geval.  Het feit dat deze 
vermeende consensus aangevoerd wordt als argument om het gebied ten westen van 
Odijk niet binnen het NLR te laten vallen doet vermoeden dat een informeel akkoord 
gesloten is tussen de Gemeente Bunnik en de Provincie om het streekplan zodanig aan 
te passen dat woningbouw mogelijk wordt. De vele argumenten tegen bouw op deze 
plaats (oa fijnstof- en geluidsbelasting, verkeerssituatie) zijn kennelijk al bij voorbaat 
terzijde geschoven. Bovendien geven de recente CBS cijfers aan dat de 
woningbehoefte zal afnemen. De door de Gemeente Bunnik gewenste 1000 woningen 
kan dan ook geen argument zijn om Odijk-west buiten de contouren van het Nationale 
Rivierenlandschap te laten. 

 

http://www.wakkerodijk.nl/
mailto:wakkerodijk@hotmail.com
http://www.wakkerodijk.nl/
mailto:wakkerodijk@hotmail.com


Stichting WAKKER ODIJK  

 Secretariaat Wakker Odijk 
 Peter van Velpenlaan 21  3984 BN Odijk 
 E: wakkerodijk@hotmail.com www.wakkerodijk.nl

Bij de thematische behandeling van de ingebrachte zienswijzen (p. 30,31) wordt vooral 
ingegaan op het feit dat het eiland van Schalkwijk, de bebouwing van Houten en de massieve 
rivierbossen plus bebouwing van de Uithof ten noorden van de A 12 weinig toevoegen aan de 
te realiseren uitgangspunten van het te verwezenlijken NL Rivierengebied. Deze argumenten 
gaan niet op voor het gebied onmiddellijk ten westen van Odijk; en al helemaal niet voor het 
gebied ten oosten dat een natuurlijke schakel is in de gradiënt van Heuvelrug naar de Kromme 
Rijn oevers zoals onder andere blijkt uit de natuurlijke kwel. 
 
Wij verzoeken u met klem onze zienswijze bij uw beschouwingen zwaar te laten wegen 
en de contour van het Nationale Landschap Rivierengebied te herzien overeenkomstig 
onze visie.   
 
Hoogachtend,  
 
Namens Stichting Wakker Odijk 
 

P.  Veen 
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