
Notitie aan alle statenfracties over bouwen buiten de rode contour 
in Bunnik 
 
Op 29 januari vindt een debat in Provinciale Staten plaats over het bouwen buiten de rode 
contour. Deze discussie is aan de orde in de gemeente Bunnik bij het plan Hoenderik. 
 
Het plan Hoenderik is een voorbeeld van hoe complex een afweging over de rode contour is, 
waarbij met name integrale planvorming belangrijk is.  
Door de informatie in de bijlage  hopen we u te laten zien wat de risico’s zijn bij deze 
benadering en hoe belangrijk het is om daarover een goed integraal advies te krijgen, dat 
niet alleen gebaseerd is op de locatie zelf maar ook kijkt naar de regionale context en 
beleidskaders.  
 
Wij hechten hierbij aan de expertise van de provincie daar die expertise op het lokale niveau 
bij kleine kernen veelal niet voldoende is. Wij doen u bij deze graag de suggestie om bij de 
opstelling van het kader dat u op 29 januari bespreekt ook aandacht te schenken aan de rol 
die de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) hierin kan bieden. Wij hopen dan 
ook op een advies van de PARK op het plan Hoenderik in Bunnik, ook omdat dit een 
vingeroefening is voor de concretisering van het ringpark-concept en dus de noodzakelijke 
toets op de regionale context van dergelijke plannen 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Stichting Houd Bunnik Groen i.o. 
w.g. Rob Zakee 
 
  



         BIJLAGE 
 
Over welk plan gaat het? 
 
Het gaat hier om het plan Hoenderik aan de noordkant van Bunnik, direct tegen de Kromme 
Rijn. Het plan, met de status van een vooroverlegplan dat in zijn meest recente vorm nog 
niet verder bij ons bekend is, wordt door het college van de gemeente Bunnik als volgt 
beargumenteerd: 

• Uitgangspunt is de realisatie van 44 woningen waaronder 13 sociale huurwoningen 
en de realisatie van ca. 7,5 hectare vrij toegankelijke natuur.  

• Met deze ontwikkeling krijgt dit deel van het dorp Bunnik een kwaliteitsslag door met 
name de toevoeging van ca. 7,5 hectare nieuwe toegankelijke natuur. Door de 
toevoeging van dit groengebied wordt de noordzijde van het dorp Bunnik in 
aansluiting/aanvulling op de aangrenzende natuurgebieden op een natuurlijke wijze 
afgerond kwalitatief met het toevoegen van een groengebied. De langjarige borging 
van (beheer en eigendom van) dit natuurgebied zorgt voor een natuurlijke en 
definitieve begrenzing/afronding van het dorp Bunnik aan de noordzijde.  

 

Locatie van plan Hoenderik in de regio 

  



BEZWAREN TEGEN DIT PLAN 
 
Algemeen 

• Het woningbouwdeel van het plan ligt niet alleen voor ca. 2/3  buiten de rode 
contour, maar gedeeltelijk ook nog eens in de groene contour. Daarnaast ligt in het in 
het (nationale) landschap rivierenland, het Kromme Rijn landschap en in de 
cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie. 

 

   
 

Locatie Plan Hoenderik    Planschets met rode contour 
 

Meerwaarde aan natuur is alleen bestemmingstechnisch, gebied wordt als natuur ervaren 
Allereerst vindt de bebouwing niet alleen plaats buiten de rode contour, maar gaat ook ten 
koste van de huidige groene contour. Op dit moment bestaat de 7 hectare nieuwe natuur uit 
extensief beheerd grasland. Alleen in de winter lopen er wat schapen en er wordt beperkt 
gemaaid. Voor zover ons bekend vindt er ook geen bemesting plaats. Het weiland wordt wel 
ontsiert door een lelijk hek langs het jaagpad (=wandelroute) en een loods met opgeslagen 
kuilgras en een oude caravan. Recreanten ervaren het gebied al als ‘natuur’. 
 

 
 

 
 
 
  



In het gebied zitten diverse vogelsoorten zoals buizerd, torenvalk, houtsnip, ijsvogel en 
winterkoning. 
 

   
 

Buizerd, ijsvogel en winterkoning ter plaatse gefotografeerd 
 
 
Recreatie: plangebied is onderdeel van het belangrijkste uitloopgebied van Utrecht en 
heeft de meest gebruikte wandelroute daarin. 
 
Het plangebied ligt direct tegen de mooiste wandelroute van de provincie Utrecht (door 
RMN als zodanig uitgeroepen in 2015), tevens NS-wandelroute. Heel veel mensen uit 
Bunnik, Utrecht en de regio maken met veel genoegen gebruik van dit pad. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat een groot deel van de ondertekenaars van de petitie uit Utrecht en de 
regio komt. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cultuurhistorie 
 

• Het plan ligt binnen het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar is in de 
begrenzing van het nominatiedossier vanwege deze ‘potentiële ontwikkeling’ daar 
‘uitgehoekt’, zonder enige geformaliseerde politieke dekking vanuit de 
gemeenteraad. Dit is zeer merkwaardig, omdat het plangebied voor Hoenderik niet 
alleen voor buiten de rode contour ligt, maar ook binnen de cultuurhistorische 
hoofdstructuur (CHS) uit de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie. 

 
 

   
 

Kaart uit UNESCO-dossier     kaart uit PRS met daarin de CHS 
 
 
Fysisch-geografisch en landschappelijk 
 
Het plangebied ligt binnen het te beschermen landschap Rivierengebied. Ook maakt het deel 
uit van het nieuwe GeoparkHeuvelrug, dat beoogt de UNESCO-status voor dit gebied te 
krijgen. 

    
                    Ligging in landschap Rivierengebied                                Begrenzing Geopark 
 
De bebouwing van Hoenderik zou tevens ten koste gaan van de landschappelijk visuele 
beleving, met vanuit de noordkant zicht op kasteel Cammingha.  
 



 
 

Het microreliëf, de extensieve beweiding, het huidige landschap met zicht op kasteel Cammingha. 
 

Het is volstrekt logisch dat de begrenzing die gedefinieerd is met de rode contour gekozen is. 
Het gebied is geografisch waardevol. De oude rivierpatronen zijn nog duidelijk herkenbaar in 
het gebied. Ook de militaire structuur van de Waterlinie  is hierop gebaseerd. Het gebied 
was militaire landgrond (dat geldt voor de gehele Kromme Rijn tot aan Wijk bij Duurstede) 
en moest onder water kunnen worden gezet.  
 

 
Geulenpatroon op geomorfologische kaart.                                  Luchtfoto uit 1944 
 

      
 
 
  



Petitie tegen plan weerspiegelt maatschappelijk weerstand 
• Er is onlangs een petitie gestart door Houd Bunnik Groen. Deze petitie is inmiddels 

door bijna 1400 mensen ondertekend, waarvan ook een groot deel uit Utrecht en de 
regio 

• De petitie is ondertekend door een aantal specialisten op het gebied van Landschap, 
Natuur, Cultuurhistorie, Toerisme en Woningbouw waaronder: 

• Vml. Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes 
•  De directeur van de woonbond en vml. Wethouder Utrecht Paulus Jansen 
•  de directeur van Utrecht Marketing Cor Jansen 
• Wouter Bos, vml. vice-premier 
• Chris Will, Waterliniespecialist en schrijver van o.a. Sterk Water 

 
 

 
 
Noodzaak onafhankelijk advies vanuit provincie en gemeente 
Voor de grotere omgeving van dit plan is door de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke 
Kwaliteit (PARK) de visie Ringpark opgesteld. Het plan Hoenderik leent zich door zijn 
complexiteiten de noodzaak voor een integrale benadering goed als ‘testcase’ voor de 
uitwerking van de Visie Ringpark en de vormgeving van de nieuwe Provinciale 
omgevingsvisie. Het lijkt ons daarom heel zinvol als u aan de gedeputeerde(n) voorstelt 
om door de PARK een advies over Hoenderik te laten opstellen. Eenzelfde voorstel, maar 
dan op het lokale niveau, zullen wij aan de gemeente doen voor de inzet van MooiSticht. 


