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ADVIES ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF A12-ZONE 
 

1. Aanleiding 
 
De "Utrechtse Regio" (gemeenten Houten, Nieuwegein en Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, 
Provincie Utrecht in samenwerking met het Rijk) hebben een ontwikkelingsperspectief 
opgesteld voor de A12-zone onder de naam Concept Verstedelijkingsperspectief A12 
Centraal. Het gaat hierbij globaal om de omgeving van de A12 tussen Oudenrijn en 
Lunetten, een zone die in potentie beschouwd wordt als één van de laatste grote 
transformatie- en verdichtingslocaties in de provincie.  
 
Het perspectief wordt inmiddels door de betrokken instanties uitgewerkt voor de periode 
tot 2040. In het concept-rapport d.d. 17 februari 2011 wordt een brede visie beschreven 
aan de hand van vier scenario's: mozaïek, woonstad, kennisregio en schaalsprong. 
Verderop in het rapport worden in een boxtekst vier "centrale thema's voor de 
ontwikkeling van de A12-zone"genoemd, te weten Utrechtse stedelijkheid, ontmoeten, 
duurzaam en groenblauw. Deze thema's hebben geen directe relatie met de scenario's. 
 
Gedeputeerde Krol (Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijke Vernieuwing en Landelijk 
Gebied) heeft de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht gevraagd te 
adviseren over het voorliggende ontwikkelingsperspectief. Dit document bevat de eerste 
formele advisering van de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit ten behoeve van de ontwikkeling 
van de A12-zone.  
 
2. Zaken die voor dit advies van belang zijn 
 
In het ontwikkelperspectief worden vier "leidende principes" onderscheiden. Deze 
principes zijn te beschouwen als invalshoeken bij de verdere uitwerking van de plannen. 
Voor het behalen van ruimtelijke kwaliteitswinst zijn vooral de principes "Utrechtse 
stedelijkheid" en "Groenblauw" van belang. In het eerste principe wordt gevraagd om 
"hoge dichtheden, gemengd gebruik, groene aders, een menselijke maat (....)". Bij 
Groenblauw wordt gedacht aan "(.....) het maximaal gebruik maken van de groenblauwe 
kwaliteiten in de A12-zone die al aanwezig zijn. De bijzondere elementen van de 
Hollandse Waterlinie en de kracht van de waterlinten door het gebied gelden als 
verbindende thema's". 
 
Welke zaken zijn er van belang voor een beschouwing over de haalbare ruimtelijke 
kwaliteit in het gebied van de A12-zone? Het geven van een oordeel over de vier 
scenario's en de vier thema's lijkt geen verstandige weg; daarvoor zijn er te veel 
overlappen binnen en tussen deze twee categorieën. Daarom is er in dit advies voor 
gekozen om aan de hand van de twee volgende vragen te werken: 
• Bevatten de scenario's en de thema's voorstellen die een aanzienlijke invloed 

(positief of negatief) op de ruimtelijke kwaliteit kunnen hebben? 
• Zijn er in het plangebied en zijn directe omgeving opvallende landschappelijke 

elementen aanwezig die bescherming verdienen dan wel goed inpasbaar zijn binnen 
de voorstellen van het ontwikkelingsperspectief? 

 
3. Het landschap rond de A12 
 
De A12 ten zuiden van Utrecht loopt voor een groot deel door stedelijk gebied. Aan de 
zuidzijde van de weg is er slechts ten oosten van het bedrijventerrein Laagraven sprake 
van cultuurlandschap, en dit wordt sterk doorsneden door infrastructuur. Aan de 
noordzijde geeft de geluidwerende dijk langs de wijk Lunetten een "groen" beeld. Het 
cultuurlandschap begint ten oosten van het knooppunt Lunetten. 
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De landschappelijke situatie is op dit moment uiterst versnipperd. Dit neemt niet weg dat 
er op zich forse groenelementen in de omgeving van de A12 aanwezig zijn, zoals 
Amelisweerd, Nieuw Wulven, de Laagravense Plassen en de Nieuwegeinse golfbaan. Ook 
liggen rond de A12 enkele schakels van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals Fort 
Vechten, Fort 't Hemeltje en de Batterij Overeindseweg. Het verband tussen de 
elementen van de Waterlinie blijkt vooral uit de bewegwijzering; voor het overige is het 
niet gemakkelijk er een "linie" in te zien. Duidelijk doorgaande elementen in de zone 
(naast uiteraard de snelwegen) zijn de kanalen. Zij vormen doorgaande lijnen tussen 
stad en landelijk gebied, en leveren in potentie een sterke bijdrage aan oriëntatie en 
beleving in het gebied. 
Een historisch onderdeel van het landschap in de A12-zone is het historische Kasteel 
Heemstede, met een geschiedenis die teruggaat tot de 17e eeuw, dat nog altijd een 
lange kavel aan de achterzijde heeft die ooit als vista in de barokke tuinaanleg diende. 
Een opvallend 20e-eeuws element is de Plofsluis boven het Amsterdam-Rijnkanaal. 
 
Kort samengevat laat het landschap rond de A12-zone een verbrokkeld beeld zien. Het is 
een verzameling van losstaande elementen die zowel door zware barrières worden 
gescheiden als door zeer bescheiden routes worden verbonden. Het zal een uitdaging zijn 
om de losse elementen beter met elkaar in verband te brengen. 
 
4. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kansen 
 
Zoals gezegd is de landschappelijke situatie rond dit deel van de A12 uiterst 
onsamenhangend. Onderdelen die op zichzelf in recreatief opzicht goed bruikbaar zijn, 
dan wel in cultuurhistorisch en landschappelijk opzicht van grote betekenis zijn, liggen 
geïsoleerd van elkaar en afgelegen van de stedelijke bebouwing. De plannen uit het 
ontwikkelingsperspectief kunnen, mits goed afgewogen, een waardevolle bijdrage leveren 
aan de herkenbaarheid, bereikbaarheid, onderlinge samenhang  en bruikbaarheid van de 
losse elementen. Anders gezegd: de nieuwe ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor 
het landschap rond de A12. 
 
Het is belangrijk om vooraf vast te stellen dat de (in de toekomst) beschikbare middelen 
zo effectief mogelijk worden ingezet. Nieuwe groengebieden, recreatieve routes en 
kanaaloevers zijn alleen zinvol als zij ook werkelijk een bijdrage leveren aan de 
landschappelijke, recreatieve en cultuurhistorische waarden in het gebied. In het 
ontwikkelingsperspectief heet het:  
 
Waar zou de "kwaliteitswinst" gevonden kunnen worden bij een totale herontwikkeling 
van de A12-zone? 
• Allereerst in het verbeteren van de recreatieve, groene verbindingen tussen stad 

en land en tussen stad en stad. Op dit ogenblik hebben slechts weinig verbindingen 
(als zij al bestaan) de kwaliteit die van een hoogwaardig woonmilieu en een 
hoogwaardige stadsrand verwacht mag worden. Een voorbeeld hoe het wèl kan is 
de fietsbrug over de A12 die de wijk Lunetten met Laagraven verbindt. Vrijwel 
overal elders worden verbindingen van een dergelijke kwaliteit deerlijk gemist. Dit 
geldt vooral voor de recreatieve verbindingen in de oost-westrichting. In de box 
"Sfeerbeeld recreatieve groenverbinding Oost-West" wordt terecht een beeld 
geschetst waarin "de A12-zone voor langzaam verkeer optimaal met omliggende 
culturele landschappen (is) verbonden". Hierbij moet wel bedacht worden dat de 
kosten van dergelijke verbindingen een punt van aandacht bij de verdere 
planvorming zijn. 

• Dan: het "slim" combineren van nieuw groen met nieuwe verstedelijking. Het 
voorstel voor een stedelijk landschapspark Hollandse Waterlinie met "o.a. 
recreatieve functies in een gebied van 150-200 ha" (zoals genoemd in de 
Programmatische opgave op hoofdlijnen) getuigt van een gezonde ambitie, maar 
draagt ook het risico in zich dat de kwantitatieve norm heilig wordt verklaard. 
Ervaringen met het gebruik van parken en grotere groengebieden leren, dat 
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randlengte (taluds, randen van opgaand groen aan open ruimte, waterkanten) van 
groter belang is voor gebruik en beleving dan pure oppervlakte. Recreanten zoeken 
slechts onder bijzondere omstandigheden (sport, manifestaties, concerten) de open 
ruimte op, en houden zich het meest op aan randen en overgangen. Daaruit valt 
een les te trekken: leg de "150-200 ha" niet als één geheel aan, maar zorg voor 
randlengte, coulissen en uitlopers het stedelijk gebied in. De totale oppervlakte 
mag zelfs minder zijn, als er maar voldoende overgangen tussen groen en (oud en 
nieuw) stedelijk gebied komen. Overigens zijn er in Nederland interessante 
voorbeelden van menging van nieuwe bebouwing en nieuw groen te vinden, zoals 
de Bossche wijk De Haverleij waar woonclusters met als thema "kastelen" te 
midden van een parkaanleg met golfbaan staan. In het gebied Laagraven, waar al 
twee plassen, een golfbaan, een kasteel en enkele bospercelen aanwezig zijn, zou 
het ontwerp voor een "stedelijk landschapspark" zich vooral moeten richten op het 
combineren van deze losse elementen tot een aantrekkelijke groene structuur die 
goed aansluit op bestaande en nieuwe bebouwing. Het gebruik van Duitse 
Landschaftspark Duisburg-Nord als referentie, zoals in een box met sfeerbeeld 
wordt beschreven, is misschien wel erg hoog gegrepen, maar de vergelijking biedt 
zeker een bron van inspiratie voor latere ontwerpers. Een mogelijke referentie van 
bescheidener omvang binnen Nederland biedt het Amsterdamse Westerpark (het 
terrein rond de voormalige Westergasfabriek): een relatief klein gebied met een 
bovenwijkse betekenis, waarin groen, erfgoed, cultuur en recreatie op een 
stedelijke manier zijn bijeengebracht. 

• De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in het gebied weinig sterk aanwezig. Het is 
maar de vraag of hier binnen de mogelijkheden van het ontwikkelingsperspectief 
verandering in is te brengen. De geïsoleerde ligging van de afzonderlijke elementen 
en de zware barrières (snelwegen, kanalen) er tussen maken een doorgaande 
beleving lastig. Wel kunnen de forten 't Hemeltje en Vechten vanuit de zone als 
"trekkers" naar het buitengebied, en dan in het bijzonder naar Amelisweerd en 
Rhijnauwen, functioneren. Maar gezien het feit dat de Waterlinie in de eigenlijke 
A12-zone vrijwel onzichtbaar is, lijkt het wat hoog gegrepen om de Linie tot 
beeldbepalend element voor de gehele zone uit te roepen. 

• Meer nog dan de Waterlinie, hebben de kanalen alles in zich om een 
beeldbepalend netwerk van stad-stad en stad-land verbindingen te worden. Het zijn 
immers de meest continu zichtbare elementen door het plangebied, elementen die 
zelfs bij kruising met de grote weginfrastructuur hun doorgaande karakter weten te 
behouden. Vergeleken met de huidige situatie rond de oevers, is hier een enorme 
kwaliteitssprong mogelijk. Met op de oevers gerichte woon- en werkbebouwing en 
over het water te bereiken voorzieningen kunnen de kanalen in potentie de 
"grachtengordel" van de A12-zone worden. Drijvende bebouwing en kanaalbussen 
als verbinding met de stad kunnen een nieuw woon- en werkmilieu bieden. Vooral 
het Merwedekanaal met zijn relatief beperkte breedte leent zich uitstekend als 
brandpunt van nieuwe stedelijkheid. 

• Een laatste kans voor een kwaliteitssprong betreft de uitvoering van de A12 zelf. 
Studies als Atlas van de Snelwegomgeving (MUST Stedebouw en Ministerie VROM, 
2009) laten de grote variatiemogelijkheden voor het ontwerpen van 
wegomgevingen zien. Om een weg door intensief bebouwd stedelijk gebied tot zijn 
recht te laten komen, is een ontwerp nodig waarbij de weg als stedelijk element 
geaccepteerd wordt, terwijl tegelijkertijd voldoende verbindingen tussen de 
stedelijke gebieden aan weerszijden aanwezig zijn. Het Verstedelijkingsperspectief 
stelt over de "nieuwe" A12: "De snelweg ligt op hoogte, de routes lopen makkelijk 
onder de snelweg door, met brede onderdoorgangen en waar mogelijk met functies 
onder de snelweg, ....". Dit is een aantrekkelijke visie, waarbij de A12 zich minder 
dan nu het geval is als dijk zal manifesteren maar meer als een hooggelegen weg 
met talrijke en robuuste onderdoorgangen. In uiterste consequentie leidt dit tot een 
uitvoering waarbij de weg, met een zorgvuldig ontworpen detaillering, op palen 
tussen de bebouwing staat. Als buitenlandse referentie kan de Sopraelevata in 
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Genua dienen: een hooggelegen weg tussen stadscentrum en havenwijk die door 
zijn goede verhoudingen eerder een aanwinst dan een storend element is.  

 
5. Aanbevelingen in het kort 
 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het ontwikkelperspectief een kwalitatieve 
meerwaarde voor de A12-zone op kan leveren, mits zorgvuldig wordt omgesprongen met 
de volgende aandachtspunten: 
 
Het gebruik van de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie als belangrijke beelddrager van het 
ontwikkelingsperspectief is een zinvol idee. Toch zal het lastig zijn om de Waterlinie als 
een fysieke continuïteit in het plangebied beleefbaar te maken. De losse elementen van 
de linie die in en rond het plangebied aanwezig zijn, kunnen wel een waardevolle 
bijdrage leveren aan de toekomstige groenstructuur van de A12-zone als geheel. 
 
Een stedelijk landschapspark van 150-200 hectare centraal in het plangebied 
(Laagraven) kan een zeer aantrekkelijke drager voor het woon-werkklimaat binnen de 
A12-zone vormen. Als tegenhanger van Amelisweerd kan zo'n park een functie krijgen 
die ver uitstijgt boven die van wijkpark. Voornaamste aandachtspunt is, dat voor het 
recreatief functioneren (en voor de louter visuele beleving) van een groengebied de 
randlengte van groter betekenis is dan de oppervlakte. Dat heeft een zeer praktische 
consequentie: bij een "slim" ontwerp, bij voorbeeld met een centrale open 
weide/wateroppervlakte en aangrenzende coulissen die het omliggende stedelijk gebied 
inlopen, kan met minder hectares een volwaardig parkgebied gerealiseerd worden.  
 
Het plangebied bevat enkele cultuurhistorische elementen die een verrijking van de 
groenstructuur van de A12-zone betekenen. Als deel daarvan zou een gedeeltelijke 
reconstructie van de baroktuin van Kasteel Heemstede daarbij een serieuze optie zijn. 
 
De aandacht die in het ontwikkelingsperspectief wordt geschonken aan de kanalen is 
volkomen terecht. De waterwegen zijn bij uitstek de duidelijkste doorgaande en 
verbindende elementen in het plangebied. Vooral rond het Merwedekanaal, dat vanwege 
zijn beperkte breedte gemakkelijk in een gemengd woon-werkgebied kan worden 
geïntegreerd, kan een grote kwaliteitswinst behaald worden. 
 

Utrecht, 18 februari 2011 
 
Han Lörzing 
Adviseur ruimtelijke kwaliteit voor de Provincie Utrecht 
 


