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Geachte heer Arnoldussen, 
 
Vooraf 
In 2009 zijn verschillende betrokken partijen (gemeente Utrecht, Houten 
Nieuwegein, Provincie Utrecht, BRU, en verschillende rijkspartijen) een 
onderzoek gestart naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de A12 zone 
in Utrecht. De regio Utrecht is daarnaast als ‘prioritair gebied’ aangemerkt 
in de beleidsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is 
daarmee een van de regio’s in Nederland waar het rijk zich op richt als 
het gaat om investeringen in ruimtelijk-economische ontwikkeling.  
Het College van Rijksadviseurs (CRA) is dan ook verheugd dat betrokken 
partijen in dit vroege stadium al een integrale studie verrichten die als 
richtlijn kan dienen voor een gefaseerde ontwikkeling voor de langere 
termijn.   
 
Door de partijen zijn verschillende scenario’s gemaakt die de mogelijke 
ontwikkelingen beschrijven: 1. het Referentiescenario (wat er gebeurt op 
basis van huidig beleid), 2. het Mozaïek (ontwikkelen per los gebied, 
maximale bijdrage aan lokale agenda), 3. Utrecht Woonstad (toevoegen 
van 20.000 woningen voor de hele regio), 4. Kennisregio Human Port 
(Utrecht als internationale kennisregio) en 5. Kennisregio Schaalsprong 
XXL (Utrecht als internationale kennisregio + maximaal de potentie van 
de A12 benutten en toevoegen spoorlijn). 
 
Het CRA is door het RVOB gevraagd om een advies uit te brengen over 
het project ‘A12 zone’ en dan met name over de  kwaliteit van het 
‘Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal’ van 23 maart 2011, de 
zogenaamde ‘Stip op de horizon’. Dit Verstedelijkingsperspectief is 
geïnspireerd op het scenario ‘Human Port’.  
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Steun voor hoog ambitieniveau 
Het CRA ziet sterke elementen in de scenario’s ‘Kennisregio Schaalsprong 
XXL’ (met uitzondering van de spoorlijn) en ‘Human Port’. Als kern van de 
planvorming beschouwen wij de ambitie om de positie van de Utrechtse 
regio als belangrijke ruimtelijk-economische regio in de Randstad te 
versterken. Het koppelen van Utrecht, Nieuwegein en Houten tot een 
krachtige stedelijke regio past in een door velen bepleite strategie om de 
concurrentiekracht van de Randstad en de Noordvleugel te versterken. 
Om dit doel te bereiken is het nodig om de huidige laagwaardige invulling 
van het plangebied in de loop van de tijd door te ontwikkelen naar een 
gemengd stedelijk gebied met een stedelijk landschapspark van allure.  
Beide ambities, het scheppen van ruimtelijk-economische samenhang in 
de stedelijke regio en het hiervoor verstedelijken van de A12 zone 
worden door het CRA ondersteund.  
 
Om beide doelen te verwezenlijken moeten de netwerken in de 
uiteindelijke ontwikkelstrategie in ieder geval de volgende ingrediënten 
bevatten:  

- De ambitie om een hoogwaardig OV systeem (metro, sneltram) 
door het gebied aan te leggen, biedt goede kansen voor het 
versterken van de ruimtelijk-economische samenhang van de 
stedelijke regio. Het aanleggen van een nieuwe spoorlijn naar 
Breda door deze zone acht het CRA vanwege toenemende 
versnippering onwenselijk. 

- De A12 zone kent een goede autobereikbaarheid maar een 
laagwaardig onderliggend wegennet. Dit moet worden versterkt en 
afgestemd worden met het OV en LV systeem (multimodale 
bereikbaarheid). 

- Doorlopende auto-, fiets, en wandelroutes in het gebied zelf zijn 
noodzakelijk voor de leefbaarheid van het gebied. Deze 
verbindingen moeten zowel in Oost-West richting als in Noord-Zuid 
richting worden versterkt. De barrièrewerking van de A12 moet 
worden opgeheven door middel van goede onderdoorgangen zodat 
de deelgebieden onderling beter worden verbonden.     

- De aanwezigheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moet 
gebruikt worden als aanknopingspunt voor groene routes naar het 
landschap en als basis van het stedelijk landschapspark.  

- In de A12 zone liggen goede waterverbindingen. De inzet om de 
laagwaardige bedrijventerreinen langs de kanalen in het 
plangebied te transformeren naar meer stedelijke gebieden wordt 
ondersteund omdat hierdoor de barrièrewerking van de A12 wordt 
verminderd. 

- Ook het betrekken van de zone langs het Merwedekanaal bij het 
plangebied, kan een sterke bijdrage leveren aan de koppeling van 
het gebied met de Utrechtse binnenstad.  
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Van de scenario’s die zijn gemaakt om het denken over de A12 zone te 
ondersteunen, zijn volgens het CRA de Kennisregio Human Port en de 
Kennisregio XXL de modellen die het meest aansluiten bij de ambitie om 
in Utrecht een ‘monofunctionele, extensief gebruikte stedelijke rafelrand’ 
die binnen bebouwd gebied ligt en zeer goed bereikbaar is langs de A12, 
tot een ‘multifunctioneel, dynamisch woon-werkgebied’ te maken, waarbij 
de bereikbaarheid multimodaal zal worden georganiseerd. Terecht wordt 
in de scenario’s gesproken over een perspectief voor de lange termijn. 
Beide scenario’s tonen aan dat economische ontwikkeling, verstedelijking, 
infrastructuur en groen elkaar kunnen versterken. 
 
Vervolgstappen om tot een optimale ontwikkeling te komen. 

- Werk toe naar een aanpak waarin in ieder geval de drie 
gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten duurzaam gezamenlijk 
optrekken om de (voorwaarden voor de) ontwikkeling van het 
gebied en op termijn de opbrengsten en exploitatie van gronden 
en infrastructuur te optimaliseren. Het oprichten van een 
gebiedsexploitatiemaatschappij waarin ook andere partijen kunnen 
participeren kan daarbij worden overwogen.  

- Geef initiatiefnemers en ondernemers de ruimte, maar zorg wel 
voor een goede ruimtelijk-programmatische regie. Overweeg het 
aanstellen van een gebiedsregisseur.  

- Inventariseer welke kansen en bedreigingen er nu liggen in de 
vorm van plannen die op dit moment voor het gebied gemaakt 
worden. Voorkom dat ondoordachte plannen voor 
bedrijfshuisvesting, kantorenbouw en/of nieuwe suburbane 
uitbreidingen op termijn de gewenste ruimtelijk economische 
ontwikkelingen blokkeren. 

- Zorg voor een periodieke herijking van de meest wenselijke 
ontwikkelscenario’s. 

- Doe verschillende vervolgonderzoeken (in afnemende mate van 
abstractie);  

o Verken hoe de ontwikkeling van infrastructurele netwerken 
optimaal flexibel en faciliterend kan zijn voor de gewenste 
ruimtelijk-economische ontwikkeling. Hiervoor is het nodig 
om uiteenlopende modellen van bebouwingsdichtheid en 
programmering, openbare ruimte, groen en water te 
onderzoeken. Dit onderzoek is vooral ook nodig om de 
verhouding tussen kosten en opbrengsten (inclusief 
vervoerswaarde) te optimaliseren. Vooral wanneer in 
grootstedelijke voorzieningen (metro, sneltram, stadspark 
met allure) geïnvesteerd wordt is het zinvol ook te kijken 
naar de waarde die ontwikkeling van de A12 zone 
genereert voor de grotere agglomeratie (ontwikkeling 
economie, OV-tangent, recreatieve waarde stedelijk park, 
upgrading vestigingsklimaat Nieuwegein en Houten). De 
toegevoegde waarde van de ontwikkeling voor de stedelijke 
regio is vanzelfsprekend minder wanneer dergelijke 
voorzieningen niet gerealiseerd worden. 
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o Daarna kan in ruimtelijk-economisch opzicht bekeken 
worden wat de meest wenselijke vervoerslijnen zijn die in 
de loop van de komende jaren ontwikkeld moeten worden 
(OV,LV,auto). 

o Onderzoek vervolgens enkele alternatieven voor 
onderdoorgangen onder de A12. Dit onderzoek moet 
uitwijzen welke onderdoorgangen het  meest wenselijk en 
haalbaar zijn. 

o Welke dichtheden zijn nodig om tot rendabele OV lijnen te 
komen; welke vervoerswaarden kunnen er gecreëerd 
worden? 

o Hoe hangen de verstedelijkingskeuzen samen met de 
situering van groen, openbare ruimte, recreatie ed.  

o Kan het groengebied Laagraven Oost worden ontwikkeld tot 
een ‘central-park’ voor Utrecht, Nieuwegein en Houten.  

o Welke kostendragers zijn er in het gebied te vinden. 
 
Wat de verschillende scenario’s nu laten zien, is dat het gebied (nog) veel 
potentie heeft, maar dat bewuste keuzes gemaakt moeten worden, zowel 
wat betreft infrastructuur, openbare ruimte, LV en OV, om te komen tot 
goede perspectieven. Daarvoor is op korte termijn een goede regie nodig 
om op lange termijn optimale condities voor gebiedsontwikkeling te 
kweken. Daarnaast moeten nu al onderzoeken gestart worden om de 
lange termijn planning van infrastructuur in goede banen te leiden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het College van Rijksadviseurs, 
 

Prof. ir. Jan Brouwer   ir. Yttje Feddes 
Adviseur Rijksbouwmeester  Rijksadviseur voor het Landschap 

Prof. ir. Ton Venhoeven   mr. Wim Eggenkamp 
Rijksadviseur Infrastructuur  Rijksadviseur Cultureel Erfgoed 


