
Ontwikkeling A12 Zone
Werkbezoek Staten

5 februari 2020



Doel werkbezoek

- Relateren aan de nationale en regionale opgaven en benoemen van 
synergie;

- Verkennen van de rijke en diverse kenmerken en kwaliteiten in het 
gebied; 

- Schetsen van de samenhang tussen wonen, werken, bereikbaarheid, 
landschap en klimaat in de A12 Zone;

- Inzicht bieden in de variatie aan ontwikkelmogelijkheden, zowel in de 
ruimte als in de tijd;

- Inzichtelijk maken van de samenwerking tussen betrokken partijen;
- Meenemen in onderzoek, planvorming en de te nemen 

vervolgstappen. 



Programma 

13.30 -14.15 Panorama A12 en inhoudelijke toelichting

• POVI - Conny Raijmaekers
• U Ned - Ellen Vrielink
• A12 Zone - Martijn van Veelen

14.15 - 14.20 naar de bus

14.20 - 16.00 rondrit met 5 stopplaatsen 

16.00 - 16.30 afronding met drankje bij Op Zuid

16.30 vertrek met bus terug naar provinciehuis



POVI
Conny Raijmaekers



A12-ZONE IN 
CONCEPT ONTWERP 

OMGEVINGSVISIE 
PROVINCIE UTRECHT









U Ned
Ellen Vrielink



Merwedekanaalzone/A12 in U Ned

Werkbezoek PS 
5-2-2020



U Ned
Samen werken aan een integrale, adaptieve én haalbare strategie om invulling te geven aan drie 
samenhangende kernopgaven op korte, middellange en lange termijn. 

 Versneld voorwaarden creëren voor de realisatie van 84.000 à 
100.000 nieuwe woningen en voor vestigingsmilieus voor circa 
80.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de metropoolregio Utrecht

 Gelijktijdig realiseren van bij deze groei passende nieuwe 
netwerkkeuzes voor het mobiliteits-systeem en een gezamenlijke 
inspanning leveren voor de oplossing van NMCA knelpunten in en 
rond de metropoolregio;

 Utrecht op het gebied van weg, spoor en OV, gericht op een goede 
bereikbaarheid voor lokaal, regionaal én doorgaand verkeer 
passend bij de nationale knooppuntfunctie van Utrecht

 Gelijktijdig verbeteren van de leefbaarheid en duurzaamheid in de 
Metropoolregio Utrecht



Programma U Ned
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A12 Zone
Martijn van Veelen



Ontwikkelperspectief 
A12 Zone



Bron: Koersen met Kwaliteit, koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Provincie Utrecht (december 2018)

Voorgeschiedenis
Al lange tijd in beeld als verstedelijkingslocatie voor de langere termijn



A12 Zone



De ambities voor de A12 Zone



De kwaliteiten centraal



Denkkader Ontwikkelbeelden
Regionale 
Knoop

Stedelijk 
Mozaïek

Dynamische 
Stadslijn



Het Stedelijk Mozaïek
voortbouwen en clusteren/spreiden



De Regionale Knoop
Schaalsprong en clusteren



De Dynamische Stadslijn
Schaalsprong en spreiden



A12 Zone Vervolg
inhoudelijke verdieping

• Gericht op het vergroten van de ‘voorstelbaarheid’ en het opstellen 
van het ‘handelingsperspectief’;

• Integraal Ontwikkelperspectief, geen uitgewerkt plan maar een 
robuust raamwerk;

• Verbeelding + Onderbouwing + Handelingsperspectief;



Route werkbezoek
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Werkbezoek PS A12 Zone - Gebiedsinformatie

A12-zone in 2040 uitgegroeid tot een "ontmoetingsplek, met ruimte voor evenementen, 
stedelijk wonen, arbeidsintensief werken, onderzoek en onderwijs".

 Waterlinieweg, parallel aan Lunetten Houtense Vlakte. Aangelegd in 1942 als 
Rijksweg 22/222

 Bij aanleg van de A27 aan het Rijkwegennet onttrokken. Nu gemeentelijke stadsring 
(70 km/uur)

 A12 Den Haag en Oudenrijn 1933-1940 de oudste autosnelweg van Nederland, 
gemiddeld 230.000 voertuigen op werkdagen (2018)

 Tijdens Duitse bezetting van Oudenrijn doorgetrokken tot Bunnik (Albert Speer), 
1961 tot aan grens

 P+R Transferium Westraven Utrecht, 1983, 1385 P 5 euro incl. OV stad. Busremise 
2020.

 RWS Westraven architectenbureau Lucas & Niemeijer 1976. Vijzeltechniek. 85 m. 
Renovatie Jan Pesman 2007

 Liesboschbrug
 Noordersluis Merwedekanaal, na aanleg Noordzeekanaal zeeschepen Amsterdam, 

1892, 120 m en Noordergemaal (invoergemaal)
 Amsterdam-Rijnkanaal van IJ naar Waal, vervanging Keulse Vaart/Merwedekanaal, 

besluit 1931, ontwerp tracé Anton Mussert, gereed 1952, verbreed 1981 t.b.v. 
vierbaksduwvaart, 100-120 m breed, 100.000 schepen/jaar

 Jutphasebrug, 1936 met daarnaast trambrug. Europalaan Utrecht-Nieuwegein. 
Oktober 2019 Hennepplantage

 Galecopperzoom pauzelandschap, tot 2030 nadruk op recreatie, educatie en 
duurzame energie

 Gerecht Galecop (van cope ontginning), bezit van de Domproostdij Utrecht. Tot 
1954 gemeente Oudenrijn, tot 1971 Jutphaas en na herindeling Nieuwegein

 Galecopperbrug vernieuwd in 1971, verdubbeld in 1975 en renovatie +0.7 meter 
doorvaart 2015

(dubbele tuibrug met Rijnvaarthoogte 9.10m)
 Bedrijventerrein De Liesbosch, 1995-2005, 300 hectare. Noordelijk van de 

Ravenswade (de oude Ravenswetering) meer kantoren (Ordina, Ballast Nedam) en 
ten zuiden meer industrieel. Verkeersonveilig, sociaal onveilig (wietteelt, illegaal 
gokken). Ontwikkelaar Laagraven Investment BV Rijssen, groepsmaatschappij van 
Koninklijke VolkerWessels.

 Penitentiare inrichting Nieuwegein, 1999, kruismodel. Mannen
 Nieuwegeinsebrug N408
 Plofsluis, 1937-1952. Obstakel. Omleiding 1982.
 Heemsteedsebrug (fietsbrug) Edwin Megens – Studio SK, Movares, 2015. 

Terughoudend ontwerp in bijzonder ensemble. Recreatief en utilitair. Schakel.
 Inundatiekanaal en De Batterijen, 1873, 185 manschappen, zuidelijk gedeelte fort 

is gesloopt bij verbreding Amsterdam Rijnkanaal, van vitaal belang voor de 
onderwaterzetting van lager gelegen terreinen bij Utrecht. Voorpost Fort bij 
Jutphaas, acces O(toegang bvijand) via stroomruggen en Overeindseweg. Horeca / 
evenementen- en communicatieadviesbureau ID310 uit Houten (2015)

 Overeindseweg Fruitteelt en boerderijwinkel. 
 Heemstede 1645 gebouwd in Hollands-classicistische stijl, als opvolger van de 

ridderhofstad Heemstede dat 500 meter westelijker lag. Barokke tuinen, oprijlanen. 
Lustoord bij uitstek en een van de meest bezochte buitenplaatsen in Utrecht. 1987 
afgebrand. 2002 herbouwd. Sociëteit, restaurant, 9 holes golfbaan

 Laagraven openheid, acces (Overeindseweg), inundatiekades, hoofdweerstandslijn, 
groepsschuilplaatsen, kazematten, verboden kring/schootsvelden

 Buurtschap Wayen buurtschap, oud lint, doorsnijding A27, fietspad/waterloop Fort 
bij ’t Hemeltje

 Bedrijventerrein Laagraven 100 hectare,
 Laagravenseplas noord & zuidplas (Down Under), strandbad 4.000 pers., 

watersport, evenementen
 Oud/Nieuw Hoograven, resp voor 1938 en tussen 1954-1967. Limes.
 Op Zuid Vaartsche Rijn, oude draad & staal fabriek Neerlandia (1914), 130 + 66 

appartementen en woningen


