
Æ - FOOD FORESTRY DEVELOPMENT 1

RIJNVLIET, UTRECHT 
INRICHTINGSPLAN OPENBARE RUIMTE HOOFDSTRUCTUUR 
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Æ - FOOD FORESTRY DEVELOPMENT 2

BEWONERSOVERLEG RIJKSSTRAATWEG
11.09.2017 

VERTREKPUNT IS VOORLOPIG VOORSTEL 
WORKSHOP EETBARE WOONWIJK D.D. 15.03.2017
(laatste gezamelijke bijeenkomst)

•	 N.B. breedte watergang aangepast naar 7m en schouwstrook 2m



Æ - FOOD FORESTRY DEVELOPMENT 3

BEWONERSOVERLEG RIJKSSTRAATWEG
11.09.2017

OPTIE: WESTERLIJKE WATERGANG
aanpassingen:

1.	 Aansluiting pad Rijksstraatweg met gelijke afstand tussen percelen

2.	 Versmallen watergang naar minimale maat 7m, verplaatsing watergang naar meest westerlijke 

postitie, incl. verplaatsing gemaal en Eneco-trafo naar westerlijke grens gebied (n.b. deze 

verplaatsing gemaal vraagt aanpassing omgevingsvergunning )

3.	 Afscheiding percelen d.m.v. watergang

4.	 Trekpont als entree metaalkathedraal

5.	 Noordelijk eiland als bijen-eiland tbv privacy RSW nr 18

opmerkingen:

•	 Een verslechtering in de beleving van het park door parralle ligging water en padenstructuur

•	 Trekpont naar metaalkathedraal heeft een negatief effect op de toegangkelijkheid van het gebied 

voor ouderen en minder validen en vermindert daarmee de aansluiting op de wijk

•	 Verplaatsing gemaal gaat ten koste van bestaande bomen Rijksstraatweg
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Æ - FOOD FORESTRY DEVELOPMENT 4

BEWONERSOVERLEG RIJKSSTRAATWEG
11.09.2017

OPTIE: GEMAAL MAX.3 METER WESTELIJK
aanpassingen:

1.	 Aansluiting pad Rijksstraatweg met ongelijke afstand tussen percelen, pad kan verlaagd 

worden aangelegd

2.	 Versmallen watergang naar minimale maat 7m, verplaatsing watergang door verplaatsing 

gemaal max. 3m in westerlijke richting, incl. verplaatsing Eneco-trafo naar westerlijke grens 

gebied (n.b. dize aanpassing gemaal vraagt geen aanpassing omgevingsvergunning )

3.	 Afscheiding percelen d.m.v. watergang

4.	 Trekpont als entree metaalkathedraal

5.	 Noordelijk eiland als bijen-eiland tbv privacy RSW nr 18

opmerkingen:

•	 Een verslechtering in de beleving van het park door parralle ligging water en padenstructuur

•	 Entree tot park heeft te weinig ruimte

•	 'Loos' gebiedtje tussen RSW nr 168 en watergang

•	 Trekpont naar metaalkathedraal heeft een negatief effect op de toegangkelijkheid van het 

gebied voor ouderen en minder validen en vermindert daarmee de aansluiting op de wijk



Æ - FOOD FORESTRY DEVELOPMENT 5

BEWONERSOVERLEG RIJKSSTRAATWEG
11.09.2017

OPTIE: BREDE WATERGANG MET PAD OP DIJK
aanpassingen:

1.	 Aansluiting pad Rijksstraatweg met gelijke afstand tussen percelen

2.	 Verplaatsen Eneco-trafo naar rijksstraatweg

3.	 Verbreden watergang in westerlijke richting

4.	 Aanhouden minimale maat 7m voor watergang

5.	 Schouwpad verbreden naar minimale maat 2m

6.	 Afscheiding percelen d.m.v. watergang

7.	 Trekvlot als entree metaalkathedraal

8.	 Brug vanaf einde dijklichaam naar zuidzijde watergang

opmerkingen:

•	 Door het hoogteverschil tussen de rijksstraatweg en de beoogde hoogte van de paden in het 

park is het onmogelijk om aan de minimale maat van de watergang (punt 4) te voldoen.

•	 Slechte ruimtelijke beleving door hoogteverschil tussen begin pad en waterpeil

•	 De toegankelijkheid voor mindervaliden tot het park is niet te realiseren in combinatie met 

minimale noodzakelijke breedte watergangen

•	 Trekpont naar metaalkathedraal heeft een negatief effect op de toegangkelijkheid van het 

gebied voor ouderen en minder validen en vermindert daarmee de aansluiting op de wijk

In verband met bovenstaande is dit voorstel niet verder uitgewerkt
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Æ - FOOD FORESTRY DEVELOPMENT 6

BEWONERSOVERLEG RIJKSSTRAATWEG
11.09.2017

OPTIE: WATERGANG NOORDELIJK KRUISEN
aanpassingen:

1.	 Aansluiting pad Rijksstraatweg met gelijke afstand tussen percelen

2.	 Verplaatsen Eneco-trafo naar Rijksstraatweg

3.	 Versmallen watergang naar minimale maat 7m

4.	 Schouwpad aanpassen naar minimale maat 2m

5.	 Afscheiding percelen d.m.v. watergang

6.	 Trekpont als entree metaalkathedraal

7.	 Verschuiven watergang in noord-westerlijke richting i.v.m. noordelijke optie brug
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opmerkingen:

•	 De  kruising van het pad over de watergang is een postitief onderdeel van de parkbeleving, 

maar door de noodzakelijke min of meer haakse kruising van de watergang word 

padenverloop erg geforceerd en komdt deze alsnog dicht bij aangrenzende percelen RSW 17 

en RSW 18

•	 Trekpont naar metaalkathedraal heeft een negatief effect op de toegangkelijkheid van het 

gebied voor ouderen en minder validen en vermindert daarmee de aansluiting op de wijk



Æ - FOOD FORESTRY DEVELOPMENT 7

BEWONERSOVERLEG RIJKSSTRAATWEG
11.09.2017

OPTIE: VERSCHUIVEN WATERGANG IN ZUIDELIJKE 
RICHTING
aanpassingen:

1.	 Aansluiting pad Rijksstraatweg met gelijke afstand tussen percelen

2.	 Verplaatsen Eneco-trafo naar Rijksstraatweg

3.	 Perceel westzijde aanzetten met opgaande beplanting

4.	 Versmallen watergang naar minimale maat 7m

5.	 Schouwpad aanpassen naar minimale maat 2m

6.	 Afscheiding percelen d.m.v. watergang

7.	 Verschuiven pad richting watergang (maximaal in oosterlijke richting) i.c.m. verlagen pad

8.	 Goed toegankeleijke aansluiting Metaal Kathedraal op nieuwe wijk

opmerkingen:

•	 De waterstructuur is zodanig dat afstand pad tot de kavel RSW 18 gemaximaliseerd kan 

worden

•	 De optie behoudt een heldere toegang tot het achtererf van Metaal Kathedraal vanuit 

toekomstige wijk

•	 Deze optie gaat ten koste van 2 bestaande bomen aan de zuid-oever


