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1 Inleiding

1.1 Achtergronden van het onderzoek
1.1.1 Schaarste
In midden Nederland en in het bijzonder in de stad Utrecht is roeiwater schaars. De schaarste
wordt ten eerste veroorzaakt door de capaciteit en ligging van het trainingswater waarvan de
drie Utrechtse roeiverenigingen Orca, Triton en Viking gebruik maken, namelijk het Merwedeka-
naal. Door de beperkte breedte van het kanaal is de capaciteit onvoldoende. Zo moet toptalent
afkomstig van Utrechtse roeiverenigingen op andere plekken gaan trainen omdat er te weinig
roeifaciliteiten zijn. Dit is voor de ontwikkeling van de roeiverenigingen in Utrecht jammer omdat
jongere generaties graag zouden willen leren van deze olympische talenten.
Ook de ligging van het Merwedekanaal in de stad leidt in de afgelopen decennia tot steeds
meer conflicten met andere functies, zoals recreatie en gemotoriseerd vervoer over water. Dit is
een trend die zich naar verwachting de komende jaren doorzet (bron: Roeien in een topstad, vi-
sie Merwedekanaal vanuit het roeien, 7 maart 2016).

Daarnaast ontstaat er ook extra druk op de capaciteit van het Merwedekanaal omdat de roei-
sport sterk in omvang groeit. De sport is in steeds meer lagen van de bevolking populair gewor-
den (onderzoek roeisport NOC*NSF 2002). Dit betreft een landelijke trend. In andere regio’s zijn
daarom al nieuwe wedstrijd- en trainingsbanen aangelegd, zoals Rotterdam (2013) en Deventer
(2015).

1.1.2 Eerdere onderzoeken naar een nieuwe roeibaan
Het vraagstuk omtrent de schaarste van roeiwater speelt al een lange tijd in de regio Utrecht
(bron: ledencijfers NOC*NSF d.d. 2002). Tot op heden is echter nog geen nieuwe baan ontwik-
keld. Belangrijkste beperkende voorwaarde is het gegeven dat de baan een minimale lengte
van 2.200 meter moet hebben. Hiermee ontstaan er in een dichtbevolkt gebied als de regio
Utrecht al snel belemmeringen vanuit bestaande infrastructuur, bebouwing en natuur.

Er zijn eerder twee onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van een roeibaan in Rijnen-
burg, ten zuidwesten van de stad Utrecht:
· In 1998-1999 is door Grontmij Advies & Techniek B.V., in opdracht van Stichting Watersport

Midden Nederland, een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van realisatie van een
watersportbaan in het gebied Rijnenburg, ten zuiden van de Nedereindseweg. De haalbaar-
heidsstudie is in 2000 stil komen te liggen vanwege gemeentelijke herindeling van Rijnen-
burg.

· In het voorjaar van 2004 is het haalbaarheidsonderzoek op verzoek van de Stichting Water-
sport Midden Nederland heropend en uitgevoerd door Grontmij. Het onderzoek “De Rijnen-
burgbaan- haalbaarheidsonderzoek” (2004) onderzocht of de Rijnenburgbaan haalbaar was
binnen het vigerend beleid. De ruimtelijke- en financiële kansen en bedreigingen zijn in
beeld gebracht en er is gekeken of er geen onoverkomelijke knelpunten waren vanuit de be-
reikbaarheid, natuur en landschap, bodem, water en civieltechnische uitvoerbaarheid.
Op basis van het onderzoek leek het reëel dat er in de nieuwe wijk Rijnenburg een roeibaan
kon worden gerealiseerd. Vanwege de economische crisis zijn de plannen voor de wijk en
de roeibaan vooralsnog echter uitgebleven.
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1.2 Aanleiding van dit onderzoek
De specifieke oplossingsrichting van de ontwikkeling van een roeibaan op Utrecht Science Park
De Uithof is een herhaaldelijk terugkerende optie, maar is niet eerder onderzocht. Met het uit-
blijven van het ontwikkelen van Rijnenburg en de beperkte ruimte op de huidige roeilocatie op
het Merwerdekanaal, hebben de Utrechtse roeiverenigingen (Orca, Triton en Viking) aan het
College van Bestuur van de Universiteit Utrecht gevraagd een onderzoek op te starten naar de
haalbaarheid van een roeibaan in De Uithof. Het College van Bestuur van de Universiteit
Utrecht heeft daarop in december 2015 besloten deze optie op haalbaarheid te onderzoeken.

“De Utrechtse Sportvisie, op weg naar 2020” is tevens een aanleiding om deze vraag te onder-
zoeken. De gemeente Utrecht schrijft in zijn sportvisie het volgende:
“De locatie De Uithof is door de studentensportraad aangeven als mogelijk denkrichting voor
een (topsport) roeibaan. De gemeente Utrecht is in dat kader benieuwd naar de mening hier-
over van de partijen in De Uithof en wacht verder onderzoek af (4 juni, 2015).”

1.3 Doelstelling
Dit onderzoek heeft als doel om een eerste stap te zetten in het duidelijk krijgen van de contou-
ren voor de haalbaarheid van een roeibaan in De Uithof. Dit onderzoek geeft een overzicht van
de haalbaarheid en (on)mogelijkheden van drie varianten van een (trainings-)roeibaan in De
Uithof. Gezien de aard en urgentie van het (maatschappelijke) vraagstuk naar meer roeiwater in
Utrecht, is er gekozen voor locatieonderzoek op hoofdlijnen.

Het onderzoek doet geen uitspraken over of De Uithof in relatie tot andere mogelijkheden in de
regio Utrecht de meest geschikte locatie is, bijvoorbeeld de locatie Rijnenburg of het optimalise-
ren van de capaciteit van het Merwedekanaal.

De Universiteit Utrecht heeft Sweco Nederland B.V. de opdracht gegeven om dit onderzoek uit
te voeren.

1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op de onderzoeksafbakening: varianten, randvoorwaarden en zoekgebied.
Hoofdstuk 3 behandelt vervolgens de randvoorwaarden ten aanzien van de roeibaan. In hoofd-
stuk 3 wordt het beleid en planologische documenten onder de loep genomen om te bezien
welke knel- en aanknopingspunten er zijn voor een roeibaan in De Uithof. Tevens worden een
aantal aspecten behandeld die relevant zijn in de inhoudelijke toetsing van de roeibaan op basis
van diverse kaarten van het gebied.
In hoofdstuk 4 worden de kaders voor ontwikkeling geschetst. Hier worden onder andere de re-
sultaten van het kaartenboek en de workshop gepresenteerd.
Vervolgens worden in hoofdstuk 5 voorkeursvarianten omschreven en gepresenteerd.
In hoofdstuk 6 zijn de samenvattende conclusies opgenomen.
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2 Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is gericht op de vraag of een (trainings-)roeibaan in De Uithof haalbaar is. Om de
(on)mogelijkheden van een roeibaan te onderzoeken, vraagt dit proces om het combineren van
creativiteit met realiteitszin. De opgave vraagt om naast de randvoorwaarden en uitgangspun-
ten open te staan voor nieuwe inzichten, waarbij niet uit het oog wordt verloren wat reëel is. In
overleg met de opdrachtgever (de Universiteit Utrecht) hebben we vanuit Sweco daarom het
onderzoeksproces als volgt vormgegeven:

· Fase 0 Inventarisatie: Uitgangspunten op tafel. Uitkomsten van deze fase zijn terug te vin-
den in hoofdstuk 2.

· Fase 1 Analyse: Inzichtelijk maken van uitgangspunten, kansen en belemmeringen en rand-
voorwaarden voor de roeibaan vanuit de literatuur en kaartenboek. In bijlagen 1 en 2 treft u
het eindresultaat van deze fase aan. In hoofdstuk 3 wordt van deze fase een korte samen-
vatting gegeven. De analysefase is afgesloten met een workshop met stakeholders en hier-
mee is tevens een aftrap gegeven voor de verkenningsfase. In bijlage 5 is het verslag van
de workshop terug te vinden.

· Fase 2 Verkenning: de ruimtelijke randvoorwaarden uit fase 1 worden omgezet naar 3
schetsen. Dit betreft een schetsmatige verkenning van 3 locaties met onderbouwing op
hoofdlijnen.

· Fase 3 Eindrapportage: in voorliggend document zijn de inzichten uit de projectfasen ver-
taald naar een eindrapport met bevindingen en conclusies.

2.1 Zoekgebied De Uithof
De Uithof is al sinds 1960 continu in ontwikkeling als vestigingsgebied voor de universiteit en
haar partners. Het gebied kenmerkt zich nu door een dynamisch en hoogwaardig karakter. Van-
uit de verdere ontwikkeling van De Uithof is het van belang dat elke functionele en ruimtelijke
toevoeging meerwaarde creëert en rekening houdt met de bestaande waarden en de gebruiks-
waarden voor de toekomst. Vooral het inpassen van het ruimtebeslag van een toekomstige
roeibaan in combinatie met huidige ruimtegebruik en gebruikswaarden voor de toekomst is in
de hoog dynamische Uithof een uitdaging.

Een mogelijke denklijn in het ontwikkelingsproces van Utrecht Science Park De Uithof is om de
campus aan te vullen met een aantrekkelijk hart en mogelijkheden om te recreëren. Wandel- en
fietspaden en goede sportvoorzieningen kunnen zorgen voor extra dynamiek in De Uithof (DUB,
een echt hart voor De Uithof, december 2015). De vraag is welke bijdrage een roeibaan ople-
vert voor het ontwikkelproces van De Uithof. In de conclusie van dit onderzoek wordt hierop te-
ruggekomen.

Gezien de minimaal benodigde lengte van de roeibaan van 2.000 meter (zie verder hoofdstuk
3) is het onderzoeksgebied, in overleg met de Universiteit Utrecht, verruimd met een strook van
400 meter rond De Uithof. Hierdoor komen de eventuele meekoppelkansen in de directe omge-
ving in beeld. Op onderstaande kaart is de grens van De Uithof met de rode lijn weergegeven
en het zoekgebied met de zwarte.
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Figuur 1: Zoekgebied en De Uithof

2.2 Van 16 schetsvarianten naar 3 kansrijke ontwerpvarianten
Van de 16 schetsvarianten die door Sweco zijn voorbereid, zijn er uiteindelijk 3 varianten op
hoofdlijnen onderzocht. Deze zijn voortgekomen uit een workshop met een afvaardiging van be-
trokken organisaties en personen. Met de informatie uit de beleidsanalyse en het kaartenboek
is gezamenlijk aan de slag gegaan om drie voorkeursvarianten te destilleren. Deze voorkeurs-
varianten zijn door Sweco verwerkt tot globale ontwerpvarianten. De ontwerpvarianten bestaan
uit een schetsuitwerking van een basisplattegrond en (basis)principe profielen. Het detailniveau
van de varianten is afgestemd op het doel van het onderzoek en de op hoofdlijnen op te stellen
ramingen. Op basis van de ontwerpvarianten is door Sweco een raming op hoofdlijnen gemaakt
met daarin aandacht voor de belangrijkste kosten voor de aanleg van die variant. Deze globale
kostenraming is gebruikt om op hoofdlijnen een afweging te maken tussen de varianten ten
aanzien van de kosten.

2.3 Toetsing op hoofdlijnen
In dit onderzoek worden de drie ontwerpvarianten (locaties) op hoofdlijnen onderzocht op de
volgende ruimtelijke en financiële knelpunten en/of kansen:
· Bruikbaarheid
· Cultuurhistorie/Landschap
· Imago De Uithof
· Technische uitvoerbaarheid
· Barrièrewerking
· Gezondheid
· Natuur
· Indicatie grootste kosten- en baten

De nadruk wordt gelegd op het inzichtelijk maken van de verschillende consequenties van deze
varianten, zodat door betrokken partijen, zoals de Universiteit Utrecht, een weloverwogen afwe-
ging kan worden gemaakt om verder onderzoek te starten naar een roeibaan in De Uithof.



Onderzoeksopzet

SWNL0196315, revisie
Pagina 8 van 35

2.4 Conclusies en vervolg
Voorliggend locatieonderzoek is erop gericht om vanuit gezamenlijk vastgestelde onderzoeks-
kaders een eerste locatieonderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden van een trainingsroei-
baan in De Uithof. Hiermee is een eerste basis gelegd om een weloverwogen afweging te ma-
ken of een roeibaan van 2000 meter lang en 100 meter breed passend is in De Uithof. Een defi-
nitief uitsluitsel of de roeibaan financieel en maatschappelijk haalbaar is moet een gedetailleer-
der vervolgonderzoek uitwijzen.
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3 Randvoorwaarden voor de roeibaan

3.1 Wensen en eisen van betrokkenen

In de inventarisatiefase (fase 0) van dit onderzoek is door Sweco het wensen- en eisenpakket
opgevraagd bij de Universiteit Utrecht en de Utrechtse roeiverenigingen. Op 8 juli 2016 zijn
deze eisen en wensen gezamenlijk besproken en waar nodig aangescherpt. In onderstaand ta-
bel 1 zijn de eisen en wensen per partij terug te vinden.

Om een ijkpunt te hebben zijn tevens de ruimtelijke- en technische eisen van de Federation In-
ternationale des Sociétés d’Aviron (FISA) toegevoegd. Dit ijkpunt is toegevoegd om af te meten
welke ambities en voorzieningen haalbaar of wenselijk zijn voor de roeiverenigingen in Utrecht
en de Universiteit Utrecht. Dit zijn de eisen voor een olympische wedstrijdbaan.

Tabel 1: Type baan en inrichtingseisen
Eisen FISA Wensen en eisen

Roeiverenigingen Utrecht
Wensen en Eisen
Universiteit Utrecht

Type baan N.v.t. Wens is om een kwalitatief
goede trainingsbaan en -accom-
modatie te hebben die ook ge-
bruikt kan worden voor lokale,
regionale en of nationale wed-
strijden. We streven in De Uithof
niet naar een olympische baan.

Een baan die optimaal gebruikt wordt
door de studentenroeiverenigingen in
combinatie met andere recreatieve
doeleinden. We streven naar maxi-
maal/optimaal gebruik van het water
passend bij de schaal en maatvoering
van De Uithof.
De Universiteit Utrecht stelt
de wensen en eisen van de Utrechtse
roeiverenigingen als uitgangspunt
voor het onderzoek. Zij  sluiten zich
aan bij de gedachte om te onder-
zoeken of een kwalitatief goede trai-
ningsbaan mogelijk is in De Uithof.
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Eisen FISA Wensen en eisen
Roeiverenigingen Utrecht

Wensen en Eisen
Universiteit Utrecht

Afmetingen:
Lengte

Breedte

Diepte

Een wedstrijdbaan is mi-
nimaal 2.000 m lang en
kent
een startgebied met een
lengte van minimaal 50
m en
een uitroeigebied van
minimaal 200 meter.
De totale lengte mini-
maal 2.250 meter

Een wedstrijdbaan bevat
8 wedstrijdbanen en
twee
oproeibanen. Alle banen
hebben een breedte van
minimaal 13,5 meter.
Tussen de wedstrijd-
baan en de oevers is er
een minimum ruimte van
5,5 meter open water.
Totale breedte
bij voorkeur minimaal
160 meter.

Een minimale diepte van
3 m. Aanbevolen wordt
een
diepte van 3,5 m of
meer in het wedstrijdtra-
ject.

De minimale gewenste afmetin-
gen voor de waterbak is 2.000
meter.

100 meter

Vanuit beheeroogpunt is het
wenselijk om een diepte aan te
houden van 2 meter.  Door deze
minimale diepte hoeft er minder
gebaggerd te worden om de
baan open te houden. Fluctue-
rende waterpeilen zijn geen pro-
bleem mits de voorzieningen
daarop aangepast zijn.

De Universiteit neemt de afmetingen
van de Utrechtse roeiverenigingen als
startpunt.

De Universiteit neemt de afmetingen
van de Utrechtse roeiverenigingen als
startpunt.

Het is interessant of het water van de
roeibaan gecombineerd kan worden
met de watercompensatie van De Uit-
hof. Een fluctuerend peil zou hierbij
kunnen helpen.
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Eisen FISA Wensen en eisen
Roeiverenigingen Utrecht

Wensen en Eisen
Universiteit Utrecht

Vormgeving Geen Bij voorkeur geen knik of bocht
in de roeibaan. Mits een knik
een substantieel langere baan
oplevert is een knik/bocht accep-
tabel. Hoe flauwer de bocht hoe
beter.

Natuurwaarden langs de kant
kunnen juist een goede combi-
natie zijn. Dit  levert namelijk
een rustig baan op en is te com-
bineren met de  schuine kanten.

De roeibaan dient een positieve bij-
drage te leveren aan De Uithof (sfeer,
imago, levendigheid)

De roeibaan mag niet een extra barri-
ère vormen voor bijvoorbeeld het ver-
keer.

Onderwaterta-
luds en oever-
bescherming

Een maximale helling
van de onderwatertaluds
van
1:3. Bij voorkeur 1:6.
De oeverbescherming
heeft een golfdem-
pende/ ab-
sorberende functie.

Zachte kanten. Het is wenselijk
om schuine kanten te hebben
om golfslag te voorkomen. Dit
hoeft overigens niet over de ge-
hele lengte en  breedte van de
baan te zijn.

De inrichting van de oevers ligt aan
de ligging van de baan. Dicht tegen
het stedelijke weefsel van De Uithof
kan bijvoorbeeld een strakkere uit-
straling wenselijk zijn. Een natuurlijke
uitstraling is meer wenselijk richting
Rijnauwen en landgoed Oostbroek.
De baan moet in ieder geval positief
bijdragen aan de flora en fauna in- en
rond De Uithof.

Ligging Om boeivoordelen te
voorkomen adviseert de
FISA verschillen in
weersinvloeden zo veel
mogelijk te
beperken door de baan
te richten naar de as van
de
overheersende windrich-
ting en de baan te situe-
ren in een omgeving met
veel open ruimte (circa
60 meter aan beide zij-
den van de baan).

De windrichting is voor een trai-
ningsbaan minder belangrijk. Ie-
dereen heeft dezelfde voor en
nadelen. Dicht bij het stedelijk
gebied van De Uithof zal de
wind ook minder een issue zijn.
Bij een topsportbaan ligt dit an-
ders. Dan is noodzakelijk om te
streven naar optimale condities.

We hebben meegekregen dat de
baan in Groningen niet optimaal ge-
bruikt wordt vanwege de windrichting.
Een baan die daardoor niet goed ge-
bruikt wordt is voor de universiteit
niet acceptabel.

Eisen FISA Wensen en eisen
Roeiverenigingen Utrecht

Wensen en Eisen
Universiteit Utrecht

Dubbelgebruik Geen Andere watersportenvormen of
recreatie kunnen gecombineerd
worden met een trainingsroei-
baan. Mits er duidelijke ge-
bruiksafspraken worden ge-
maakt.

Het heeft onze voorkeur dat de baan
bruikbaar is voor diverse functies ( di-
verse watersporten en recreatieve
doeleinden).

Om in te zetten op extra levendigheid
in De Uithof is zoveel mogelijk gebruik
door verschillende doelgroepen wen-
selijk voor de uitstraling en het imago
van De Uithof.

Zie voor meer informatie het verslag van de workshop in bijlage 5.
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3.2 Aanvullende voorzieningen
Naast de ruimtelijke eisen is de aanwezigheid van diverse voorzieningen noodzakelijk. Dit zijn:
· Infrastructurele voorzieningen, zoals steigers en boeien.
· Voorzieningen in het startgebied, zoals een starttoren.
· Voorzieningen in het finishgebied, zoals finishgebouw.
· Voorzieningen op het botenterrein, zoals kantine, kleedruimten en jukken.
· Voorzieningen om de baan, een pad rondom de baan en parkeergelegenheid.

Het is nog niet bekend of de bovenstaande voorzieningen een aantal van de huidige voorzienin-
gen op en langs het Merwedekanaal vervangen.

De voorzieningen die nodig zijn bij evenementen zijn bij voorkeur tijdelijk en flexibel zodat de-
zelfde ruimte op andere momenten beschikbaar is voor andere gebruiksvormen.

3.3 Gebruik van de roeibaan
Het gebruik van de Bosbaan in Amsterdam dient als illustratief referentiekader voor het potenti-
ële gebruik van de watersportbaan. Het gaat hier nadrukkelijk om stille watersport (geluidsarm).

3.4 Conclusies wensen en eisen
De ambitie vanuit de Utrechtse roeiverenigingen is om extra trainingswater in de buurt van de
stad Utrecht te hebben dat geschikt is voor trainen en wedstrijden op lokaal, regionaal en, mo-
gelijk, nationaal niveau. Zowel de Universiteit Utrecht als de Utrechtse roeiverenigingen hebben
uitgesproken dat een olympische roeibaan qua maatvoering  niet haalbaar is in en om De Uit-
hof. In dit onderzoek wordt met instemming van de Universiteit Utrecht en de Utrechtse roeiver-
enigingen een trainingsbaan als uitgangspunt genomen met de volgende afmetingen:
· Lengte: 2.000 meter.
· Breedte: 100 meter.
· Diepte: 2 meter.
· Bij voorkeur geen bochten. Eventuele flauwe bochten kunnen gecompenseerd worden met

meer lengte van de baan.
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4 Kaders voor ontwikkeling

In dit hoofdstuk vatten we de literatuurstudie samen en geven we een overzicht van de onder-
zochte varianten uit het kaartenboek. Tevens worden de conclusie en resultaten van de work-
shop kort beschreven.

4.1 Samenvatting literatuurstudie
In het kader van dit rapport is een literatuuronderzoek uitgevoerd op basis van een door de op-
drachtgever (de Universiteit Utrecht) vastgestelde literatuurlijst. Het doel hiervan is om kansen,
bedreigingen en tegenstrijdigheden in bestaand beleid met betrekking tot De Uithof en de roei-
sport bij elkaar te brengen.

In bijlagen 1 en 2 is de literatuurlijst en literatuurstudie terug te vinden. In dit hoofdstuk is een
korte samenvatting opgenomen. Het literatuuronderzoek en het kaartenboek vormden samen
de basisgegevens voor de ontwerpsessies.

In de literatuurstudie is vooral naar 2 hoofdthema’s gekeken:
1. Beleid en planologie De Uithof;
2. Beleid en de ontwikkelstrategie van de roeisport in Utrecht en Nederland.

4.1.1 Thema 1: Beleid en planologie De Uithof
Over De Uithof is het volgende geschreven in relatie tot een roeibaan:
· Overheden (provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, het Waterschap de Stichtse Rijnlanden)

en belanghebbenden (de Universiteit Utrecht) hebben in hun visies, beleid en planologische
kaders voor De Uithof de roeibaan niet benoemd of omschreven. Wel worden thema’s als
sport, recreatie, gezonde werk- en leeromgeving genoemd als kansen voor De Uithof.

· Verschillende partijen (gemeente Utrecht, provincie en de Universiteit Utrecht) hebben door
de jaren heen diverse ontwikkelvisies gemaakt voor De Uithof. In beleidsstukken wordt dit
gebied ook wel het Utrecht Science Park of Utrecht-Oost genoemd. In de ruimtelijke uitwer-
kingen van het gebied of woordkeuze komen de ontwikkelstrategieën niet geheel overeen.
Echter, de ambitie is eenduidig en als volgt omschreven: De Uithof is een hoogwaardig en
hoog dynamisch stedelijke gebied. Een kroonjuweel en uithangbord voor stad en regio. De
ambitie van de samenwerkende partijen is ‘Utrecht-Oost in 2020 ontwikkeld te hebben tot
een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu voor het cluster life sciences, duurzaam-
heid en gezondheid’.

· Gezien het grote ruimtebeslag van een roeibaan is het de vraag welke functies gecombi-
neerd kunnen worden of zelfs moeten wijken voor de aanleg van een roeibaan. Het is aan
het College van de Universiteit Utrecht om te bezien op welke wijze een roeibaan in De Uit-
hof te combineren is met bestaande functies en aansluit bij toekomstige ontwikkelstrate-
gieën voor De Uithof.

· Een roeibaan in De Uithof kan een bijdrage leveren aan de overall ontwikkelstrategie van De
Uithof. Tevens zal de roeibaan ruimtelijk goed i moeten worden ingebed om daarmee een
positieve bijdrage te leveren aan regionale en lokale vraagstukken. Te denk valt aan:
° Waterberging en watercompensatie verhard oppervlak van De Uithof;
° Waterberging en watercompensatie verhard oppervlak in het kader van de verbreding van

de Ring Utrecht (A27-A28);
° Oplossen van de recreatiedruk direct om de stad Utrecht;
° Duurzaam ontwikkelen van De Uithof;
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° Verbinden van de stad en De Uithof met omliggende gemeenten door accentueren lang-
zaam verkeerroutes en groenstructuur.

Figuur 2: Projectie roeibaanafmetingen

Aandachtspunten vanuit beleid en planologie
Vanuit het beleidskader is voor de realisatie van de roeibaan een aantal aandachtspunten te
noemen:

· Bereikbaarheid: De capaciteit van het huidige verkeersnetwerk en de parkeerfaciliteiten is
op dit moment een belangrijk vraagstuk voor de doorontwikkeling van De Uithof. Zowel voor
het bereiken van De Uithof via de omliggende snelwegen als voor de interne verkeersafwik-
keling is de capaciteit beperkt. De Uithof heeft de ambitie om de komende jaren verder te
ontwikkelen waardoor de verkeersdruk naar verwachting zal toenemen. Een roeibaan van
2000 meter zal een aantal verkeersaders doorkruisen. Belangrijke ontwerpvraag is om alle
bestaande verbindingen te behouden om het bereik van De Uithof op peil te houden. Daar-
naast zal de roeibaan zelf ook een verkeersaantrekkende werking hebben en om voldoende
parkeergelegenheid vragen. In diverse beleidsdocumenten wordt aangekondigd dat het
voornemen bestaat om de komende jaren verschillende mobiliteitsscenario’s uit te werken
om De Uithof optimaal bereikbaar te houden. Een eventuele roeibaan kan in deze verkeers-
scenario’s worden meegenomen als één van de mogelijke toekomstige functies.

· Natuur: Uit het natuurwaardenonderzoek is geïnventariseerd welke soorten flora en fauna
op dit moment aanwezig zijn in De Uithof. Afhankelijk van de locatie moet er rekening wor-
den gehouden met verschillende soorten flora en fauna. Het aanleggen van een roeibaan
biedt zowel kansen als bedreigingen. De inrichting van de roeibaan (boven en onder water)
zijn hierin bepalend. Conclusie is dat een roeibaan geweldige extra faciliteiten biedt voor de
ontwikkelingen van De Uithof maar dat ook het huidige kwetsbare landschap met zijn eigen
ecologische waarden deels verloren kan gaan door de aanleg van de roeibaan.

· Landschap en stedenbouw: Een roeibaan van 2000 meter is een doorsnijding van be-
staande landschappen. Hierbij valt te denken aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
verkavelingsstructuren met bijhorende houtwallen. Het stedelijk gebied kent vanuit het ste-
denbouwkundigplan tevens spelregels voor de inrichting. Belangrijke ontwerpvraag is welke
vrijheidsgraden er zijn om de realisatie van een roeibaan haalbaar te maken.

2.000 meter
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· Cultuurhistorie en Archeologie:
° De historische structuur van het landschap wordt zoveel mogelijk bewaard en hersteld.

Historische ‘scheve’ elementen als de Hoofddijk, de Bisschopssteeg, het Zandpad, de
tankgracht en andere Nieuwe Hollandse Waterlinie elementen krijgen ‘voorrang’ op de
nieuwere orthogonale structuur en zorgen met hun doorsnijding voor bijzondere momen-
ten in het stedenbouwkundigplan (Landschapsplan, 5 september 2011).

° In het Bestemmingsplan wordt een groot gedeelte van De Uithof beschreven als archeo-
logisch waardevol gebied. De wens om een minimale waterdiepte van 2 meter te hebben
vraagt om een gedegen onderzoek om de archeologische waarden verder in kaart te
brengen.

· Huidige gebruik: Het stedelijke deel van De Uithof is een drukbezet gebied. Op het moment
dat een roeibaan wordt ontwikkeld, moet geschikte ruimte worden gevonden voor de huidige
gebruikers. Afhankelijk van de functie kan dit een kostbare aangelegenheid zijn en daarmee
de slagingskans voor een roeibaan verkleinen.

· Planologie: Een roeibaan is niet mogelijk onder het huidige bestemmingsplan. Als uit verder
onderzoek blijkt dat een roeibaan in De Uithof haalbaar is, dan moet een planologische pro-
cedure worden doorlopen voordat tot realisatie van de baan over kan worden gegaan

Samenvattend:
· Een roeibaan in De Uithof is in de afgelopen 20 jaar niet benoemd in beleidsstukken.
· Een belangrijke conclusie is dat op dit moment onder het huidige bestemmingsplan een roei-

baan niet mogelijk is. Als uit verder onderzoek blijkt dat een roeibaan in De Uithof haalbaar
is zal een planologische procedure moeten worden doorlopen voordat tot realisatie van de
baan over kan worden gegaan.

· Thema’s als sport en gezondheid komen wel in het beleid voor.
· Er liggen meerdere meekoppelkansen in het gebied en een aantal belangrijk aandachtspun-

ten. In dit locatieonderzoek worden deze in beeld gebracht. In een vervolgonderzoek dienen
deze verder te worden gespecifieerd en moet worden nagegaan of deze aandachtpunten
ook echt een No-go opleveren op maatschappelijke en financieel vlak.

4.1.2 Thema 2: Beleid topsport en roeien
NOC-NSF/KNRB
· Roeien staat in de top acht van sporten met de meest behaalde medailles (plek 4) in Neder-

land en levert dan ook een belangrijke bijdrage aan het topsportbeleid (NOC-NSF).
· In acht takken van sport liggen er voor Nederland de echte kansen om toe te groeien naar

Olympisch niveau. Vier van die sporten spelen zich af op en in het water: zeilen, roeien,
zwemmen en schaatsen (Toekomstvisie Waterrecreatie 2025).

· De Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) heeft op verzoek van de Utrechtse roeivere-
nigingen  de  ruimte  op  het  Merwedekanaal  beoordeeld en vergeleken met de situatie in
drie andere grote (roei)steden: Amsterdam, Rotterdam en Groningen. De vergelijking laat
zien  dat de  Utrechtse  roeiers er bekaaid vanaf komen. Goed  trainingswater is volgens  de
normen van  de  KNRB langer, breder en kent  een  recht  stuk  van  tenminste 2 kilometer
(om  optimale  trainingen  voor wedstrijden  mogelijk  te  maken),  telt  weinig  of  geen ob-
stakels  in  de  vorm  van brugpijlers/vernauwingen en wordt niet of slechts beperkt gebruikt
door recreatievaart. Naast de beperkte lengte en breedte, beschikt het Merwedekanaal over
een recht stuk van slechts 1 kilometer. Er zijn diverse bruggen waarvan de meeste met een
pijler in het vaarwater en er is sprake van een intensief gebruik door derden. De KNRB oord-
eelt: “Al  met  al  worden  de  normen  voor  het  roeiwater  in  Utrecht  niet  of  nauwelijks
gehaald, terwijl er intensiever wordt geroeid dan gemiddeld in Nederland. Het gezegde “je
moet  roeien  met  de riemen die je hebt” is hier zeker van toepassing. Indien het overige
scheepvaartverkeer, zoals  het  recreatieverkeer, verder zou intensiveren dan  zou  dat  de
balans  definitief  verstoren  en  zou  de  huidige  intensieve roeisport op het Merwedekanaal
vrijwel onmogelijk worden.”

· In het verleden was de roeisport te kenschetsen als min of meer een elitesport. De laatste
decennia heeft er in de roeisport een duidelijke 'democratisering' plaats gevonden. Bij steeds
meer lagen van de bevolking is deze sport populair geworden en zij is daardoor sterk in om-
vang gegroeid. Landelijk gezien is het aantal mensen dat de roeisport beoefent in de laatste
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25 jaar meer dan verdubbeld (bron: ledencijfers NOC*NSF over de verschillende jaren).

Gemeente Utrecht
· Utrecht heeft roeien tot een van de vijf kernsporten benoemd (Sportnota Utrecht 2011-

2016).
· Het roeiwater op het Merwedekanaal is beperkt inzetbaar voor trainingen en wedstrijden.

Het is de ambitie om een roeibaan te realiseren die ook geschikt is voor toproeien. Er wordt
gekeken of er maatregelen genomen kunnen worden zodat roeien in het Merwedekanaal
behouden kan worden.

· In de Sportnota Utrecht 2011-2016 geeft de gemeente aan dat zij in samenwerking met de
roeiverenigingen de mogelijkheden onderzoekt van een roeibaan in Utrecht en de maatrege-
len die nodig zijn om het Merwedekanaal als roeibaan te behouden.

Utrechtse Roeiverenigingen
· Sinds de oprichting van Triton in 1880 wordt er geroeid in Utrecht. Later zijn daar de vereni-

gingen Viking (1906) en Orca (1970) bijgekomen. De ruim 2000 leden van de drie verenigin-
gen trainen allemaal op het Merwedekanaal waardoor het een druk bevaren trainingswater
is (Roeien in een topstad, 2016).

· De ruim 2000  leden van  de drie Utrechtse roeiverenigingen maken zich zorgen over de
toekomst van hun  sport op het Merwedekanaal, het enige beschikbare roeiwater in Utrecht.
Nu al is het Merwedekanaal als trainingslocatie nauwelijks geschikt. Utrecht huisvest ook het
regionaal talentcentrum waar (sub)toppers worden klaargestoomd voor aansluiting op het
nationale team. En met succes: Utrechtse roeiers winnen regelmatig medailles bij wereld-
kampioenschappen en Olympische Spelen.

· Eén van dé  karakteristieken van Utrecht is natuurlijk dat het een studentenstad is. Universi-
teit Utrecht en Hogeschool Utrecht bieden hoger onderwijs aan ruim 60.000 studenten. Jaar-
lijks melden zich ca. 1200 studenten bij beide studentenroeiverenigingen (tezamen) aan,
waarvan er zo’n 600 daadwerkelijk lid kunnen worden. De beperkte toelating is mede het
gevolg van ruimtegebrek, al spelen ook interne organisatorische aspecten een rol. Het stu-
denten roeien in Utrecht heeft dus een nog grotere potentie, wat zowel van betekenis is voor
het studieklimaat in het algemeen als voor de opleidingsrol voor de topsport in het bijzonder.
Zouden beide studentenroeiverenigingen de instroom verdubbelen, dan zou het aantal roei-
ers in Utrecht richting de 3000-4000 kunnen groeien, exclusief de eventuele doorstroom
naar Viking.

· Het ontbreken van een goed en veilig trainingsalternatief voor de topsport en talenten,
maakt de verenigingen extra bezorgd over de ontwikkelingen rond het Merwedekanaal. Ove-
rigens, ook als er wel een watersportbaan/roeibaan bij Utrecht wordt gerealiseerd, blijft het
Merwedekanaal de thuisbasis voor het roeien in Utrecht en is aandacht voor de veiligheid
van groot belang (Roeien in een topstad, 2016).

Stichting Watersport Midden Nederland
· Stichting Watersportbaan Midden Nederland is in 1995 opgericht op initiatief van de drie

Utrechtse roeiverenigingen: Viking, Triton en Orca. Doel van de Stichting is het realiseren en
uiteindelijk exploiteren van een watersportbaan/roeibaan in de regio Utrecht, geschikt voor
de roeisport, de kanosport en eventueel andere niet-gemotoriseerde watersporten (triatlon,
schaatsen, hengelsport, etc.) (Grontmij 2004).

· Door de beperkingen qua ‘natte’ accommodatie kunnen de Utrechtse roeiverenigingen on-
voldoende een rol spelen bij de uitvoering van het sportstimuleringsbeleid dat zowel de ge-
meente als de rijksoverheid voorstaan.

· De drie Utrechtse verenigingen telden eind jaren ’70 ongeveer 1200 leden. Uitgaande van
de landelijke ontwikkeling zou het aantal leden momenteel boven de 2500 moeten liggen.
Dit is niet het geval. Oorzaak hiervan is niet een gebrek aan belangstelling voor deze tak
van sport bij de bevolking in de regio Utrecht, maar het feit dat de gezamenlijke verenigin-
gen zo'n tien jaar geleden in onderling overleg hebben moeten besluiten dat de beperkte ca-
paciteit van het trainingswater een groter aantal roeiers niet toelaat (Grontmij 2004).
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Initiatief derden
· Wim Bouwhuijzen van BBDU architecten heeft in 2015 via twitter (@uithof_utrecht) de on-

derstaande schets gemaakt om een beeld te geven hoe een roeibaan geprojecteerd kan
worden in De Uithof.

Samenvattend:
· Met de huidige locatie (Merwedekanaal) worden de normen voor het roeiwater in Utrecht

niet of nauwelijks gehaald, terwijl er intensiever wordt geroeid dan gemiddeld in Nederland.
· Utrecht als studentenstad heeft voldoende potentiële studenten om de roeisport te laten

groeien in Utrecht. Echter door de beperkte omvang van het roeiwater kan de sport niet
doorgroeien. Extra trainingswater zou hier een uitkomst voor zijn.

· Door de gemeente Utrecht, NOC-NSF en KNRB is topsportambitie uitgesproken voor de
roeisport. Er is geen standpunt in het huidige beleid of een roeibaan in De Uithof bijdraagt
aan het behalen van de landelijke topsportambitie.

4.2 Resultaten kaartenboek
In het kader van dit onderzoek (locatieonderzoek) voor de roeibaan in De Uithof is voor het vol-
ledige gebied een kaartenboek opgesteld. Met dit kaartenboek als basis, is het gebied verder
geanalyseerd en heeft deze informatie input geboden voor de drie voorkeursvarianten waar in
het projectteam uitvoerig over is gesproken. Het kaartenboek en de varianten zijn gedeeld en
besproken met omgevingspartijen in een ontwerpsessie op 8 juli 2016. In bijlage 3 is het com-
plete kaartenboek terug te vinden, inclusief de beschrijving bij de kaarten.

Op basis van het kaartenboek is door Sweco een matrix opgesteld waarin de 16 verschillende
schetsvarianten zijn geanalyseerd (zie bijlage 4). In overleg met de Universiteit Utrecht is ge-
scoord op de volgende criteria:
· Bruikbaarheid van de roeibaan
· Cultuurhistorie en landschap
· Imago Utrecht Sciencepark De Uithof
· Technische uitvoerbaarheid
· Barrière werking
· Gezondheid
· Natuur
· Indicatie grootste kosten- en baten

Figuur 3: Projectie roeibaan, BBDU architecten, 2015.
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Deze criteria konden scoren op een schaal van 3 (goed = groen, matig = oranje en slecht =
rood) (zie voor meer informatie bijlage 4). Op deze plek worden alle 16 varianten verbeeld. We
geven kort aan of ze kansrijk zijn of uiteindelijk zijn afgevallen.

Variant 1a: Zuidrand Uithof

Kansrijke variant:
· De gewenste lengte past.
· De roeibaan ligt op universitaire gronden in gebruik bij de diergeneeskunde faculteit.
· De noord-zuid fiets- en wandelverbindingen worden doorsneden door de roeibaan.

Variant 1b: Zuidrand Uithof

Waarom afgevallen:
· Er zitten teveel bochten in deze baan waardoor deze weinig effectief is.
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Variant 2a: Oostelijke Waterrand Uithof

Waarom afgevallen:
· Niet genoeg lengte.
· De baan levert weinig reuring op voor het stedelijk gebied van De Uithof. De afstand is te

groot om een kort wandelingetje te maken als je in De Uithof werkt of studeert.
· Aan de rand van De Uithof loopt van de zuidoostelijke hoek tot de noordwestelijke hoek van

het analysegebied een gasleiding (NEN3650).

Variant 2b: Oostelijke waterrand Uithof:

Waarom afgevallen:
· De lengte is niet ideaal.
· Er zijn te veel bochten zonder dat dit in lengte van de baan gecompenseerd kan worden.
· De baan levert weinig reuring op voor het stedelijk gebied van De Uithof. De afstand is te

groot om een kort wandelingetje te maken als je in De Uithof werkt of studeert.
· Aan de rand van De Uithof loopt van de zuidoostelijke hoek tot de noordwestelijke hoek van

het analysegebied een gasleiding (NEN3650).



Kaders voor ontwikkeling

SWNL0196315, revisie
Pagina 20 van 35

Variant 2c: Oostelijke waterrand Uithof

Waarom afgevallen:
· Deze variant is lang genoeg, maar het doorkruist de Kromme Rijn. Dit levert de volgende na-

delen op: het is een technisch lastige oplossing, het ligt in cultuurhistorisch waardevol ge-
bied en creëert daarmee weerstand. Tevens moet een oplossingen worden gevonden voor
het combineren van twee vaarrichtingen van de roeibaan en de Kromme Rijn.

· Deze variant levert weinig reuring op voor het stedelijk gebied van De Uithof.
· Aan de rand van De Uithof loopt van de zuidoostelijke hoek tot de noordwestelijke hoek van

het analysegebied een gasleiding (NEN3650).

Variant 3a: Tankgracht

Waarom afgevallen:
· Te kort en te hoekig.
· Aan de rand van De Uithof loopt van de zuidoostelijke hoek tot de noordwestelijke hoek van

het analysegebied een gasleiding (NEN3650).
· Deze variant levert weinig reuring op voor het stedelijk gebied van De Uithof.
· Te kostbaar vanwege de onderdoorgang van de snelweg de A28.
· Deze variant levert weinig extra verbindingen op met de stad Utrecht of de gemeente De

Bilt.
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Variant 3b: Herstel tankgracht

Waarom afgevallen:
· Te kort.
· Deze variant levert weinig reuring op voor het stedelijk gebied van De Uithof.
· Te kostbaar vanwege de onderdoorgang van de snelweg de A28.
· Deze variant levert weinig extra verbindingen op met de stad Utrecht of de gemeente De

Bilt.
· Aan de rand van De Uithof loopt van de zuidoostelijke hoek tot de noordwestelijke hoek van

het analysegebied een gasleiding (NEN3650).

Variant 4: Zandlaan - Historische lijnen

Waarom afgevallen:
· Te complex om genoeg breedte te vinden voor de baan wegens de ligging in het stedelijk

gebied.
· Zeer kostbaar om te realiseren i.v.m. de nutsvoorzieningen die in het stedelijk gebied liggen.
· Te veel hoeken in de baan.
· Wel interessant is dat er diverse ontmoetingsplekken kunnen worden gemaakt direct in het

stedelijk centrum van De Uithof.
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Variant 5a: Stedelijke waterboulevard

Waarom afgevallen:
· Zeer kostbaar omdat de baan in het stedelijke gebied wordt aangelegd waar er veel nuts-

voorzieningen moeten worden aangepast.
· Te complex om genoeg breedte te vinden voor de baan omdat een aantal gebouwen zou-

den moeten wijken om de juiste breedte halen. Het slopen van gebouwen is zeer kostbaar
en komen niet overeen met de ontwikkelplannen van De Uithof.

· De baan is aan de korte kant en haalt de benodigde breedte niet.
· Water in het stedelijk gebied geeft wel veel mogelijkheden om meer levendigheid in het ste-

delijke gebied te krijgen.

Variant 5b: Stedelijke waterboulevard

Waarom afgevallen:
· Zeer kostbaar omdat de baan in het stedelijke gebied wordt aangelegd en er veel nutsvoor-

zieningen moeten worden aangepast
· Te complex om genoeg breedte te vinden voor de baan omdat een aantal gebouwen zou-

den moeten wijken om de juiste breedte halen
· De lengte van de baan voldoet, maar haalt de benodigde breedte niet.
· Water in het stedelijk gebied geeft wel veel mogelijkheden om meer levendigheid in het ste-

delijke gebied te krijgen.
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· Aan de rand van De Uithof loopt van de zuidoostelijke hoek tot de noordwestelijke hoek van
het analysegebied een gasleiding (NEN3650).

Variant 6: Zicht op de dom

Waarom afgevallen:
· De roeibaan doorkruist de Kromme Rijn.
· Deze variant levert weinig reuring op voor het stedelijk gebied van De Uithof.
· De baan heeft landschappelijk weinig aansluiting bij de structuur van De Uithof of het nabij-

gelegen Amelisweerd.
· De baan doorkruist maar liefst vier langzaam verkeerroutes.

Variant 7: Roeibaan onder de A28

Waarom afgevallen:
· Uitstekende lengte van een baan. De flauwe bochten worden daardoor ruimschoots gecom-

penseerd.
· Deze variant levert weinig reuring op voor het stedelijk gebied van De Uithof.
· Aan de rand van De Uithof loopt van de zuidoostelijke hoek tot de noordwestelijke hoek van

het analysegebied een gasleiding (NEN3650).
· Deze variant is technisch haast onuitvoerbaar.
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Variant 8a: De landgoedlijn

Waarom afgevallen:
· De baan doorkruist waardevol natuurgebied.
· De baan doorkruist de Kromme Rijn.
· De baan heeft weinig meerwaarde voor De Uithof omdat de afstand tot het stedelijke gebied

groot is.
· De baan heeft op deze locatie fysiek meer relatie met de kern Zeist dan De Uithof.
· Aan de rand van De Uithof loopt van de zuidoostelijke hoek tot de noordwestelijke hoek van

het analysegebied een gasleiding (NEN3650).

Variant 8b: De landgoedlijn verkort

Kansrijke variant:
· De baan doorkruist waardevol natuurgebied.
· De baan is te kort maar kan verlengd worden richting De Uithof.
· Een verlengde baan doorsnijdt een grote gastransportleiding aan de oostzijde van De Uithof.
· De baan zoals hier getekend, heeft op deze locatie fysiek meer relatie met de kern Zeist dan

De Uithof.



Kaders voor ontwikkeling

SWNL0196315, revisie
Pagina 25 van 35

· De baan heeft weinig meerwaarde voor De Uithof omdat de afstand tot het stedelijke gebied
groot is.

Variant 9: De Bilt laan

Waarom afgevallen:
· Er wordt een interessante relatie gelegd tussen De Uithof en De Bilt. Echter de baan door-

kruist diverse wegen (A28) en nutsvoorzieningen
· De lengte van de baan is voldoende, echter de breedte wordt niet gehaald zonder dat er ge-

bouwen gesloopt. Het slopen van gebouwen is zeer kostbaar en komen niet overeen met de
ontwikkelplannen van De Uithof.

· Aan de rand van De Uithof loopt van de zuidoostelijke hoek tot de noordwestelijke hoek van
het analysegebied een gasleiding (NEN3650).

Variant 10: Fietsroute Bunnik

Waarom afgevallen:
· De verbinding tussen De Uithof en Bunnik wordt extra benadrukt, de baan doorkruist echter

de Kromme Rijn
· De lengte is passend, maar de extra bochten zijn niet wenselijk.
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4.3 Conclusie en resultaten workshop
In de workshop van 8 juli 2016 zijn alle 16 de varianten voorgelegd aan de deelnemers. Zij kwa-
men tot 3 voorkeursvarianten waaronder de variant aan de zuidrand van De Uithof. De andere
twee voorkeursvarianten zijn: Landgoedlijn Zeist- De Uithof en de Noord- zuid verbinding Bun-
nik - De Uithof. In bijlage 5 is het verslag van de workshop terug te vinden.

Tijdens de workshop is er met de deelnemers verder geschetst aan deze drie meest kansrijke
varianten. Dit heeft geleid tot verassende inzichten. Veel van de varianten vielen af mede op
basis vanwege de simpele maar belangrijke voorwaarde dat de minimale lengte van de roei-
baan niet werd gehaald. De drie kansrijke varianten zijn als volgt uitgewerkt:

Voorkeursvariant 1: De Zuidrand
De eerste voorkeursvariant is variant de Zuidrand (Figuur 8). Vanwege de te korte lengte is tij-
dens de workshop de roeibaan verlengd. Het was duidelijk dat de roeibaan op een zo efficiënt
mogelijke manier moet worden gebruikt. Aan de westkant van de roeibaan aan de kop zijn stei-
gers en vlotten toegevoegd. Op deze manier wordt de roeibaan in verbinding gebracht met de
bestaande bebouwing in De Uithof. Door een stadskant en natuurkant te creëren wordt de roei-
baan in het bestaande landschap ingepast. Er moet rekening gehouden worden met de ont-
sluiting van het gebied en de mogelijke compensatie voor de gronden van de diergeneeskunde
faculteit.

Figuur 5: Schets variant Zuidrand

Figuur 4: Foto's workshop 8 juli 2016.
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Een verdere uitwerking van de Zuidrand variant is de onderstaande schets (Figuur 9). Hier is
een voorziening getekend ter hoogte van het midden van de roeibaan voor aanvullende voor-
zieningen zoals parkeren en een clubhuis/botenhuis. Deze variant kent ook een aantal overgan-
gen (bruggen) voor de toegankelijkheid/ ontsluiting van het gebied.

Voorkeursvariant 2: Landgoedlijn Zeist – De Uithof
De tweede voorkeursvariant is Landgoedlijn Zeist – De Uithof. Op deze variant is ook door ge-
schetst om zo de beste opties van deze variant te kunnen benutten. Zo is er om aansluiting te
vinden op het bestaande gebied van De Uithof, gekozen voor een bocht in de roeibaan. Aan het
einde van de roeibaan, op het gebied van De Uithof is er een locatie getekend voor de realisatie
van de voorzieningen van de roeibaan. Bij deze variant moet ook rekening gehouden worden
met de compensatie van de diergeneeskunde faculteit, maar ook de realisatie van de roeibaan
binnen de contouren van de EHS. Een mogelijk kans van deze variant is het om de verbinding
tussen Zeist en De Uithof te verbeteren.

Figuur 7: Schets variant Landgoedlijn Zeist - De Uithof

Figuur 6: Schets variant Zuidrand
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Variant 3: Noord-zuid verbinding Bunnik -De Uithof
Voorkeursvariant 3 loopt van de noord- naar de zuidkant van De Uithof dwars door het gebied
en onder de snelweg naar de Bilt en kruist de Kromme Rijn richting Bunnik. Twee varianten (9
en 10) zijn gecombineerd. Deze variant kan mogelijk aansluiting bieden bij de waterbergingsop-
gave van Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt bij deze variant minder beslag gelegd op de omlig-
gende agrarische gronden. Er is een duidelijke integratie in de structuur van het gebied. Deze
variant vraagt om veel ruimtelijke en technische inpassingen. Figuur 8 laat de schets zien die
gemaakt is tijdens de workshop. Het gaat om de zuidelijk gelegen variant.

4.4 Samenvattend
Doel van de workshop was het verder aanvullen en optimaliseren van de varianten voor de roei-
baan op De Uithof. Daarnaast heeft dit geleidt tot de drie meest kansrijke varianten (zie ook bij-
lage 6).

In de workshop is de variant van de Zuidrand verder aangevuld met de extra zijarm naar het
stedelijk gebied. Hierdoor ontstaat een meer directe ruimtelijke relatie tussen het stedelijk weef-
sel van De Uithof en de roeibaan. Dit waarborgt ook dat er meer levendigheid ontstaat in het
stedelijke gebied van De Uithof.

Fysiek is een Noord-Zuid baan tussen de bestaande universiteitsgebouwen in De Uithof zeer
complex om aan te leggen. Daar liggen veel ondergrondse kabels en leidingen en een roeibaan
doorsnijdt de fiets-, voetgangers-, auto- en busverbindingen. Bij de haalbaarheid van deze baan
werd door de workshopleden vraagtekens gezet. In het volgende hoofdstuk is deze variant on-
danks de vraagtekens bij de haalbaarheid toch opgenomen. Een aangepaste variant Zuidbaan
Bunnik-De Uithof is daar voor in de plaats gekomen. Een baan vanaf de Zuidkant van De Uithof
naar Bunnik die de Kromme Rijn kruist. Het deel dat onder de A28 door, door De Uithof zelf en
een ten noorden van de A28 bij De Bilt liep, is komen te vervallen.

De varianten, Landgoedlijn Zeist – De Uithof en Zuidbaan Bunnik - De Uithof, zijn vooral inte-
ressant omdat De Uithof wordt verbonden met de directe buurgemeenten. Hemelsbreed is bij-
voorbeeld het station van de kern Bunnik het dichtstbijzijnde station. Het stationsgebied van
Bunnik wordt tevens de komende jaren vernieuwd. Juist door dit soort verbindingen te maken is
het mogelijk om ruimtelijk nieuwe relaties te leggen tussen de stad Utrecht, De Uithof en de ge-
meenten Bunnik en Zeist.

Figuur 8: Schets variant Noord-zuid verbinding De Bilt, Bunnik, De Uithof
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5 Voorkeursvarianten

5.1 Variant 1: Zuidrand

Figuur 9: Voorkeursvariant Zuidrand

De roeibaan van 2000 meter valt binnen de grens van De Uithof voor variant Zuidrand. Een kor-
tere variant wordt als niet efficiënt beschouwd. De Zuidrand variant biedt een scheiding tussen
aan de ene kant de ‘’stadskant ‘’ van de campus van De Uithof en aan de ander kant de verbin-
ding met de ‘’natuurkant’’ aan de zuidkant. De roeibaan zal aan beide kanten naadloos aanslui-
ten op de omgeving waarin hij ligt. Deze aansluitingen wordt benadrukt door aan de stadskant
een talud te realiseren met een strakker karakter (in de vorm van strakke lijnen en verharding)
en aan de natuurkant een talud te realiseren die vloeiender overloopt met bredere natuurvrien-
delijke oevers en beplanting aansluitend bij het achterliggende landschap. Het natuurlijke ka-
rakter van de natuurkant herbergt en behoudt op deze manier de natuurwaarden van het gebied
door bijvoorbeeld een plek te bieden aan de grote populatie vleermuizen. Met de steigers/ vlot-
ten en voorzieningen op de kopse kant en een plein (openbare plek) bij de campus halverwege
biedt de roeibaan het gezicht richting de campus.

Bij deze variant moet een aantal dingen worden opgelost. Deze variant doorsnijdt het oude
landschap en zijn verkavelingsstructuur, een van de kernwaarden van het gebied. Er moet com-
pensatie worden geboden voor de faculteit Diergeneeskunde door middel van het aanwijzen
van alternatieve locaties voor de weilanden. De nieuwe roeibaan loopt dwars door deze gron-
den. Daarnaast doorkruist de roeibaan in deze variant een aantal verkeersontsluitingen en fiets-
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routes richting landgoed Amelisweerd. In deze variant is dan ook een aantal bruggen/ overgan-
gen getekend die de toegankelijkheid van het gebied waarborgen. Wat betreft de afvoer van
water kan aan beide kanten van de roeibaan een inlaat en uitlaat worden gerealiseerd. Het wa-
terpeil valt binnen het zelfde peilvlak en moet geen belemmering vormen. Wel dient dit met
HDSR verder uitgedacht te worden. Onderstaand is het profiel van deze variant te zien.

Profiel

Figuur 10: Principeprofiel Zuidrand roeibaan

Kosten en Baten
De kosten voor de aanleg van de roeibaan en de inrichting van de omgeving zijn globaal uitge-
werkt. De geschatte kosten voor de voorbereidende werkzaamheden/opruimwerkzaamheden,
te maken werk, de kosten voor de inrichting en de staartkosten, zoals uitvoeringskosten, en on-
voorziene kosten. De totale kosten voor de aanleg en inrichting van de baan komen in deze va-
riant het voordeligst uit ten opzichte van de andere twee varianten. Deze variant is een aantal
honderden meters korter dan variant 2 en vergelijkbaar qua lengte met variant 3. De baan vol-
doet aan de minimale lengte van 2000 meter. Dit levert voordeel op in de kosten voor het afvoe-
ren van grond ten opzichte van een langere baan. Daarnaast hoeft er in deze variant minder
groen  worden verwijderd. Deze variant doorkruist een aantal bestaande fiets- en wandelroutes.
Deze zullen elders aangelegd moeten worden of verbonden worden met een brug over de roei-
baan. Deze kosten zijn in de raming meegenomen. De benodigde bruggen dienen het water ob-
stakelvrij te kruisen.

5.2 Variant 2: Landgoedlijn Zeist – De Uithof

Figuur 11: Voorkeursvariant Landgoedlijn Zeist – De Uithof

De roeibaan Landgoedlijn Zeist – De Uithof is een gecombineerde roeibaan die Zeist en De Uit-
hof verbindt. De roeibaan combineert het gebruik vanuit De Uithof met eventueel gebruik voor

100 meter
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andere doeleinden vanuit Zeist. Aan beide kanten van de roeibaan is er een plek gerealiseerd
voor voorzieningen zoals een botenhuis en een clubgebouw. Door aan beide kanten een voor-
ziening te creëren wordt de gemeente Zeist met De Uithof verbonden wat zorgt voor een effici-
ent gebruik van de baan en meer levendigheid in het gebied.

De bocht in de baan levert een langere baan op en kan op deze manier voldoen aan de wensen
van de roeiers. De bocht zal een zo flauw mogelijke bocht zijn.

De ligging van de roeibaan moet de omliggende bosstructuren verder versterken door de aan-
leg van natuurlijke (zachte) kanten en het planten van bomen die passen in de omgeving. De
roeibaan zal op deze manier minder afbreuk doen aan de natuurwaarden in het gebied en daar-
naast een natuurlijke groene sfeer bieden voor de gebruikers van de baan.

Bij de aanleg van deze variant moet er rekening gehouden worden met de vele kabels en leidin-
gen die in het gebied liggen. Daarnaast doorkruist de baan vele verkeersverbindingen. De over-
gang van de verschillende peilvlakken binnen deze variant zal nader moeten worden onder-
zocht.

Profiel
De profielen laten de ligging van de roeibaan in het landschap duidelijk zien. In deze variant
heeft de roeibaan een natuurlijk groene uitstraling en sluit aan bij de structuur van de omgeving.

Figuur 12: Principeprofiel Landgoedlijn roeibaan zonder brug

Figuur 13: Principeprofiel Landgoedlijn roeibaan met brug

Kosten en Baten

De kosten voor de aanleg van de roeibaan en de inrichting van de omgeving zijn gebaseerd op
een grove budgetraming. Variant 2 ligt wat betreft de kosten hoger dan variant 1 en 3.

Dit ligt aan het feit dat deze baan een aantal honderden meters langer is dan de andere twee
varianten. Daardoor is het aantal kubieke meters grond dat afgevoerd moet worden vele malen
hoger. Ook het aantal meters oever dat moet worden aangelegd en ingezaaid is hoger. Bij deze
variant zijn er ten behoeve van de toegankelijkheid van twee kanten, een extra terras en een
parkeervoorziening aangelegd. Dit heeft als voordeel dat zo de baan op een efficiëntere manier
gebruikt kan worden doordat meer mensen de baan op deze manier makkelijker kunnen berei-
ken.

100 meter

100 meter
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Het voordeel van deze baan ten opzichte van variant 1 is dan ook dat de Landgoedlijn de ge-
meente Zeist verbindt met De Uithof. Naast het gebruik als roeibaan kan de baan vanuit Zeist
ook makkelijk gebruikt worden voor andere doeleinden zoals recreatief gebruik. Door de ligging
in het groen zal bij de aanleg van de roeibaan veel groen moeten worden verwijderd en gecom-
penseerd worden. Deze roeibaan biedt ook kansen als ecologische verbinding oost-west voor
onder andere vleermuizen maar ook voor andere dier- en plantensoorten.

5.3 Variant 3: Zuidbaan Bunnik - De Uithof

Figuur 14: Voorkeursvariant Noord-Zuid verbinding

Deze variant van de roeibaan verbindt De Uithof met Bunnik. De baan loopt met een flauwe
bocht langs de Zandlaan en het Fort naar de noord- oostkant van Bunnik. De baan doorsnijdt
de gronden van diergeneeskunde maar in mindere mate dan variant 1 en 2. De kruising van de
baan met de Kromme Rijn vraagt een nadere uitwerking ten aanzien van:
· Het watersysteem; peil kromme Rijn in relatie tot het peil van de roeibaan.
· 1 peilgebied, 2 peilgebieden, met/ zonder dammen, stuwen en sluizen.
· Op welke wijze wordt het recreatief netwerk (fiets- en wandelroutes) aan beide zijden van de

Kromme Rijn gecontinueerd (bruggen).

Er lopen nu een aantal oost-west verbindingen die moeten worden hersteld door het realiseren
van bruggen en overgangen over het water van de roeibaan.  De lengte van de nieuwe baan is
vergelijkbaar met variant 1. De vlotten en het clubgebouw zijn gesitueerd bij de campus van De
Uithof. Indien de gemeente Bunnik ook mogelijkheden ziet voor voorzieningen aan de zuidkant
is dit net als bij de Landgoedlijn Zeist - De Uithof een mooie kans de toegankelijkheid en het ge-
bruik vanuit beide kanten te vergroten.

Profiel
Het profiel van de roeibaan in deze variant laat zien dat net als in variant 2 de roeibaan land-
schappelijk wordt ingepast. Natuurvriendelijke oevers over lange lengtes en beplanting aanslui-
tend bij de omgeving.
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Figuur 15: Principeprofiel Zuidbaan Bunnik, De Uithof roeibaan met brug

Kosten en Baten
Door de complexiteit van het kuisen van de Kromme Rijn en het realiseren van een extra ver-
bindingen over de roeibaan heen liggen de kosten voor de aanleg en inrichting iets hoger dan
variant 1. De roeibaan is wat betreft de lengte vergelijkbaar met variant 1.

In de tekeningen is er van uitgegaan dat de baan kan worden aangesloten op de bestaande wa-
tergangen. Daarnaast vormt de baan een recreatieve verbinding tussen De Uithof en Bunnik.

5.4 Conclusie
De meest kansrijke variant van de drie onderzochte ontwerpvarianten lijkt de Zuidrand variant te
zijn. Qua ligging, lengte en kosten is deze variant beter haalbaar dan varianten 2 en 3.

Alle varianten doorkruisen recreatieve verbindingen die teruggebracht moeten worden;
· om de roeibaan heen: wat meer fiets- en wandelkilometers vraagt,
· over de roeibaan heen: wat qua bruggen en pijlers nader onderzoek vraagt ten aanzien van

de kosten en roeiveiligheid.

Het aanleggen van de bruggen is een belangrijke kostenpost om bij alle varianten rekening mee
te houden. Variant 2 Landgoedlijn Zeist- De Uithof doorkruist de minste recreatieve verbindin-
gen. Bij de aanleg van variant 3 Noord-Zuid verbinding zal er bestaande infrastructuur moeten
worden verplaatst en worden verlegd. Tevens zullen er aanpassingen moeten worden gedaan
in het bestaande vastgoed en de gronden. Dit is een complexe en financieel zware ingreep en
heeft ook directe consequenties voor het gebruik van het stedelijke centrum van De Uithof. Voor
variant 1 en 3 geldt dat deze ten koste kan gaan van faculteitsgronden van de faculteit Dierge-
neeskunde. Of deze gronden elders gevonden kunnen worden moet nader onderzoek uitwijzen.

Het voordeel van varianten 2 en 3 is dat meerdere partijen (UU, Zeist, Waterschap, Recreatie-
schap, Provincie, Roeiverenigingen e.a.) mogelijk bij kunnen dragen aan de financiering en rea-
lisatie van een roeibaan.

De kosten van variant 1 en 2 zijn vergelijkbaar. Variant 3 is duurder omdat er hier meer lengte
roeibaan wordt gerealiseerd. De verbindingen over de banen heen en eromheen zijn in alle drie
de varianten vergelijkbaar. Variant 3 heeft als extra de doorkruising van de Kromme Rijn en het
realiseren van meer nieuwe verbindingen dan variant 1 waardoor de kosten voor deze variant
net iets hoger zijn. De globale kostenraming is niet opgenomen als bijlage in dit eindrapport
maar hebben gediend om naast alle andere criteria ook globaal inzicht te krijgen in de kosten
van de varianten.

100 meter
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6 Samenvattende conclusies

Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken aan de hand van onderstaande vra-
gen:

1. Past een roeibaan met een lengte van 2000m en 100m breedte in De Uithof?
Op dit moment past een roeibaan met een lengte van 2000m en 100m breedte fysiek en pro-
grammatisch in het universiteitsgebied De Uithof. In ogenschouw moet worden genomen dat De
Uithof een hoog dynamisch gebied is waar elke centimeter op dit moment en in de toekomst
wordt gebruikt. Een roeibaan in De Uithof inpassen is alleen mogelijk als diverse functies met
elkaar worden gecombineerd of uitgeplaatst. Het is niet uit te sluiten dat in overleg met de hui-
dige gebruikers van De Uithof en buurgemeenten de benodigde ruimte op termijn kan worden
vrijgespeeld. Of dit wenselijk en haalbaar is moet verder worden onderzocht.

2. Past een roeibaan in het huidige beleid en planologisch kader van De Uithof?
In landelijk en regionaal beleid van de roeiverenigingen en roeibond wordt gezocht naar moge-
lijkheden om het roeiwater rond de stad Utrecht uit te breiden. In het verleden is Rijnenburg wel
als mogelijke uitbreidingslocatie aangewezen en onderzocht. Ondanks dat de roeibaan in be-
leidsstukken van de gemeenten, Universiteit Utrecht, provincie Utrecht en de Utrechtse roeiver-
enigingen niet wordt beschreven, is de Universiteit Utrecht bereid om op verzoek van de 3
Utrechtse roeiverenigingen een oriënterend onderzoek uit te voeren. Met als doel om een eer-
ste gevoel te krijgen of een roeibaan op in De Uithof inpasbaar is.

De roeibaan in De Uithof is in de afgelopen 20 jaar niet benoemd in beleidsstukken over De Uit-
hof. De roeibaan past in algemene bewoordingen wel binnen het beleid van de meeste rele-
vante overheden (gemeenten Utrecht, provincie Utrecht, HDSR) maar wordt niet specifieke be-
noemd. De thema’s als sport en gezondheid komen wel in het beleid voor de betrokken overhe-
den voor. De aanleg van een roeibaan kan bijdragen aan het oplossingen voor een aantal regi-
onale vraagstukken: waterberging, recreatie en de ontwikkeling een bufferruimte en tegelijker
tijd kan de roeibaan als verbindend element werken tussen de stad Utrecht, De Uithof en de ge-
meenten Bunnik, Zeist.

Belangrijke conclusie is dat onder het huidige planologische regiem een roeibaan niet mogelijk
is. Als uit verder onderzoek blijkt dat een roeibaan in De Uithof haalbaar is zal een planolo-
gische procedure (te beginnen met een bestemmingswijziging) moeten worden doorlopen voor-
dat tot realisatie van de baan over kan worden gaan.

3. Is er nu en in de toekomst behoefte aan extra roeiwater rond en in de stad Utrecht?
Ja, er is nu en de toekomst behoefte aan extra roeiwater rond en in de stad Utrecht. Dat blijkt
zowel uit het landelijk- als regionaal sportbeleid. Met de huidige locatie (Merwedekanaal) wor-
den  de  normen  voor  roeiwater  niet  of  nauwelijks gehaald, terwijl er in Utrecht intensiever
wordt geroeid dan gemiddeld in Nederland. Extra trainingswater rond Utrecht is een must om de
roeisport in Utrecht verder door te laten groeien.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Utrecht als studentenstad ook in de toekomst vol-
doende potentiële studenten heeft om de roeisport te laten groeien. Cijfers vanuit de KNRB en
de Utrechtse roeiverenigingen tonen aan dat er de komende jaren vraag blijft en er behoefte is
aan een extra trainingsroeibaan rond de stad Utrecht (naast het Merwedekanaal).
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4. Biedt een roeibaan in De Uithof een oplossing voor het tekort aan roeiwater in de regio
Utrecht?
Ja, de wens van de Utrechtse roeiverenigingen is om een kwalitatief goede trainingsbaan en
accommodatie te hebben die ook gebruikt kan worden voor lokale, regionale en of nationale
wedstrijden. Een roeibaan van 2000 meter lang en 100 meter breed met bijhorende voorzienin-
gen in De Uithof voldoet aan bovengenoemde de wensen en eisen van een kwalitatief goede
trainingsbaan. Zowel de Universiteit Utrecht als de Utrechtse roeiverenigingen hebben uitgesp-
roken dat een olympische roeibaan qua maatvoering niet haalbaar is en in De Uithof.
Een roeibaan biedt mogelijk ook ruimte voor andere sporten, zoals kanoën, schaatsen, en
eventueel zwemmen. Een bredere doelgroep qua sporten maakt het financieel ook aantrekkelij-
ker. Er kan ook het hele jaar rond meer gebruik gemaakt worden van het water.

5. Wat voegt een roeibaan voor De Uithof toe?
De roeibaan voegt onder meer de volgende zaken toe:
· Extra voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor ook andere watersportverenigingen en omge-

ving;
· Meer activiteiten op het Uithof terrein, wat de levendigheid vergroot;
· Opwaardering van openbare plekken;
· Nieuwe fiets en wandelverbindingen tussen de stad en buurgemeenten;
· Kansen voor natuurontwikkeling (natuurvriendelijke oevers);
· De aanplant van nieuwe bomen leidt tot potentiële nieuwe vliegroutes voor vleermuizen;
· Een roeibaan die de omgeving aan De Uithof bindt geeft invulling aan een grotere betrok-

kenheid van de omgeving bij De Uithof.

6. Welke nadelen kleven er aan een roeibaan?
Het aanleggen van een roeibaan is een kostbare aangelegenheid, de vraag is of deze middelen
bij elkaar te brengen zijn door diverse partijen.
· Inpassen van de roeibaan is alleen mogelijk als diverse functies met elkaar worden gecom-

bineerd of uitgeplaatst;
· Het huidige kwetsbare landschap met zijn ecologische waarden gaat deels verloren door de

aanleg van de roeibaan. Maar er liggen ook kansen om nieuwe natuur aan te leggen.
· De bereikbaarheid van De Uithof is een belangrijk aandachtspunt. Het toevoegen van extra

verkeersaantrekkende functies vraagt om extra aandacht voor de parkeergelegenheden en
ontsluiting in en rond De Uithof.

7. Welke variant is het meest realistisch en waarom?
Er zijn in deze studie 16 varianten bekeken en drie kansrijke varianten op hoofdlijnen uitge-
werkt. Uit deze studie blijkt dat de aanleg van een roeibaan technisch gezien een aantal uitda-
gingen kent:
· Bereikbaarheid en parkeren.
· De aanwezige archeologische waarden.
· Aanwezige nutsvoorzieningen in de bodem.
· Doorkruising van de recreatieve verbindingen.
· Een specifiek knelpunt voor de Zuidrandvariant is de doorkruising van het landbouwareaal

van de faculteit Diergeneeskunde.

Ondanks bovenstaand knelpunten lijkt de meest realistische variant de Zuidrand te zijn op basis
van het kaartenboek, kostenraming op hoofdlijnen en de landschappelijke inpassing (zie hoofd-
stuk 4). De kosten en opbrengsten zijn voor de drie varianten globaal in beeld gebracht. De kos-
ten van variant 1 en 2 zijn vergelijkbaar. Variant 3 is duurder omdat er hier meer lengte roei-
baan wordt gerealiseerd. De verbindingen over de banen heen en eromheen zijn in alle drie de
varianten vergelijkbaar. Variant 3 heeft als extra de doorkruising van de Kromme Rijn en het re-
aliseren van meer nieuwe verbindingen dan variant 1 waardoor de kosten voor deze variant net
iets hoger zijn. De globale kostenraming is niet opgenomen als bijlage in dit eindrapport maar
hebben gediend om naast alle andere criteria ook globaal inzicht te krijgen in de kosten van de
varianten.


