
Gebruik een koptelefoon of oortjes 
voor het beste geluid

Leuk als je de camera aanzet

Zet je microfoon op dempen

Stel je vraag via de chat

Steek je hand op als de chat niet lukt

Welkom bij de 
Informatieavond 
bestemmingsplan



Programma van de avond

• Welkom & doel

• Ivoordreef op hoofdlijnen

• Uitleg bestemmingsplan

• Specialisten aan het woord

• Proces bestemmingsplan

• Hoe nu verder?
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4.1.2  Ruimtelijke inrichting

Uitgangspunten

De beoogde ontwikkeling moet binnen de bestaande context van de omgeving in de wijk Overvecht 
passen. Sprake zal moeten zijn van een samenhangend geheel welke goed verbonden is met de 
omgeving. Niet alleen de toekomstige bewoners moeten zich hier thuis voelen, ook overige 
buurtbewoners moeten zich hier welkom voelen.

De openbare ruimte zal daarbij zo groen mogelijk ingericht worden zodat een aantrekkelijke 
buitenruimte wordt gecreëerd. Hierbij geldt het principe van 'groen, tenzij'. Er is enkel sprake van 
verharding wanneer dit noodzakelijk is. De openbare ruimte wordt hiermee een plek om te verblijven 
en te ontmoeten, wat de leefbaarheid van de wijk ten goede komt. Daarnaast bevordert een groene 
inrichting een gezonde leefomgeving, en stimuleert het bewoners en bezoekers om naar buiten te 
gaan. Ook wordt de wijk zo worden ingericht dat er geen sprake is van onoverzichtelijke plaatsen 
waarmee de sociale veiligheid in het geding komt. 

Opgemerkt wordt dat ten opzichte van de huidige situatie hierbij wel sprake is van een afname aan 
groen. In de toekomstige situatie is namelijk meer bebouwing aanwezig ter plaatse van het 
plangebied en neemt de hoeveelheid in kwantitatieve zin af. Aan de kant van de Einsteindreef neemt 
het ook in kwalitatieve zin voor wat betreft klimaatadaptatie en ecologie af. Op dit moment is sprake 
van circa 12.678 m2 aan groen, en in de toekomstige situatie zal circa 8.424 m2 van het plangebied 
uit openbaar groen en private tuinen bestaan. Daarnaast zal groencompensatie plaatsvinden door 
middel van groene en bruine daken en gevelgroen.

De huidige groenstrook langs de Einsteindreef wordt echter momenteel niet optimaal benut voor wat 
betreft gebruik en recreatie. Het huidige groen wordt niet als aantrekkelijk ervaren.  Het huidige 
groen aan de Einsteindreef (in de groenstructuur), en vooral de bomen, is wel van grote waarde 
voor klimaatadaptatie en ecologie. Hier staan veel oude en grote bomen die op de toppen van hun 
kunnen zijn wat betreft verkoeling, biomassa, CO2 opslag, wateropvang, fijnstofafvang, 
geluidsdemping, etc. Ook zijn ze van waarde voor de ecologie en biodiversiteit als leefgebied voor 
een aantal (Utrechtse) soorten. Voor de beoogde ontwikkeling is een compensatieplan gemaakt 
waarmee invulling is gegeven hoe de waarden gecompenseerd kunnen worden. Hierbij is gekeken 
naar de oppervlakte van het groen en de kwaliteit ervan. Daarnaast is gekeken naar de 

8 6  bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht" (ontwerp)

Vastgestelde bouwenvelop



Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan
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Belangrijk in bestemmingsplan Ivoordreef

Wonen/
Parkeren

Voorzieningen 
in de buurt

Geluids-
maatregelen

Kap van bomen 
en herplantplicht/ 
compensatie
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Ingezoomd op een blok

Artikel 7     Wonen

7.1       Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. wonen, eventueel met een Bedrijf-aan-huis of een bed-and-breakfast;

2. water, waterberging;

3. ter plaatse van de functieaanduiding ‘tuin’, uitsluitend voor 

gemeenschappelijke tuin;

4. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’ voor 

autoparkeervoorzieningen;

5. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘verkeer’ voor gemotoriseerd 

verkeer;

6. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen, zoals 

fietsparkeervoorzieningen, bergingen, tuinen, erven en terreinen.



 

 

 

 

 De Lierseweg 2

 

 2291 PD Wateringen

 

 Telefoon 0174 67 15 15

 

 mail@ingenieursbureau-mol.nl

 

 www.ingenieursbureau-mol.nl 

K.v.K. nummer 27169976                                                                                                             

ABN AMRO IBAN nummer NL25ABNA0429674414
Rabobank IBAN nummer NL75RABO0373200579 

 

Nader bodemonderzoekIvoordreef Utrecht

Projectnummer: A6799

Opdrachtgever:

Peutz B.V.T.a.v. 
Paletsingel 2  2718 NT ZoetermeerStatus rapport:

Definitief
Rapport opgesteld: 8 april 2021

Gecontroleerd: 8 april 2021

 

 

Rapport 5332 

IVOORDREEF,  UTRECHT 

 

Onderzoeken

Bestemmingsplan

Chw bestemmingsplan Ivoordreef,Overvecht

Ontwerp, april 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 

  

zonder 
dubbel-
gebruik  

werkdag
ochtend 

werkdag
middag 

werkdag
avond 

koop 
avond 

nacht 
zaterdag
middag 

zaterdag
avond 

zondag-
middag 

woningen bezoekers 

(blok BCDE) 

14,80 1,48 2,96 11,84 10,36 0,00 8,88 14,80 10,36 

Jeruëlkapel 
18,72 7,49 3,74 0,00 0,00 0,00 3,74 0,00 18,72 

buurtfunctie 
0,85 0,09 0,34 0,85 0,85 0,00 0,51 0,77 0,21 

 totaal 
  

9,05 7,04 12,69 11,21 0,00 13,13 15,57 29,29 

 
Tabel 5: Parkeervraagberekening parkeerlocatie maaiveld 

 
 
Uit tabel 5 blijkt dat op maaiveld afgerond minimaal 29 parkeerplaatsen moeten worden 

gerealiseerd. Binnen het huidige ontwerp zijn aan de Klipspringerdreef en Kasaidreef aan de 

zijde van de ontwikkeling 29 parkeerplaatsen voorzien. 

 
BINNENTERREIN BLOK B 

Op het binnenterrein van Blok B worden 21 parkeerplaatsen gerealiseerd bestemd voor de 

bewoners van de 21 eengezinswoningen in Blok B. 

 

Conclusie 

In tabel 6 is een samenvattend overzicht opgenomen van de parkeervraag per parkeerlocatie 

en het aantal parkeerplaatsen per locatie dat binnen het huidige ontwerp is opgenomen. 

 
parkeerlocatie 

parkeervraag 
gepland parkeeraanbod 

parkeergarage 
166 

169 

maaiveld 
29 

29 

blok B 
21 

21 

 
Tabel 6: Samenvattend overzicht parkeervraag en gepland aanbod per parkeerlocatie 

 
 
Op basis van de parkeervraag per parkeerlocatie lijkt het geplande parkeeraanbod precies te 

passen bij het parkeervraag. Bij dit resultaat dient een nuance geplaatst te worden. Het 

parkeeraanbod in de parkeergarage en op maaiveld kennen namelijk verschillende 

maatgevende momenten. Voor de parkeergarage is dat de zaterdagavond, terwijl voor het 

maaiveldparkeren de zondagmiddag maatgevend is. Wanneer een deel van de bezoekers 

aan de appartementen niet in de parkeergarage maar op maaiveld parkeren zijn in de 

parkeergarage 14 parkeerplaatsen minder benodigd. 

R a p p o r t a g e  s o o r t g e r i c h t  o n d e r z o e k

T a f e l b e r g d r e e f  U t r e c h t

E R A  C o n t o u r
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Toelichting groen

Bomeninventarisatie 
t.o.v. VO Ivoordreef



Toelichting groen

Zorgvuldig omgaan met groen

Totaal staan er 206 bomen rondom de flat, waarvan:
• 64 bomen blijven staan;
• 16 bomen worden verplant;
• 126 bomen worden gekapt > van deze bomen: 

 – 67 nieuwe bomen herplanten in het plan; 
 – 77 nieuwe bomen herplanten in Overvecht >  
    Amazonekwartier en de Taagdreef;

Daar bovenop wordt 500.000 euro geïnvesteerd in 
nieuwe groen. 

Bomen klaar voor transport naar de Verlengde Parkweg in Vleuten



Toelichting groen

Zorgvuldig omgaan met groen 

Verschil verplanten en herplanten
Verplanten of herplanten betekent niet hetzelfde. 

Nieuwe plek voor 16 bomen
De eerste 13 bomen zijn inmiddels uitgegraven en 
geplant op de Verlengde Parkweg in Vleuten.  
De andere drie bomen blijven staan, totdat het 
bestemmingsplan is goedgekeurd.

Van boom naar speeltoestel
Het hout van de 126 bomen gaan we hergebruiken. 

Voorzichtig zijn de bomen geplant en staan op hun nieuwe plek.



Hergebruik materialen

Bron:Speelmaatje

Waterspeelplaats 
voor hergebruik

Speelboom

Pull-up bar

Hangnet

Hangbank Buikspiertrainer

Push-up bar

Circulair hergebruik 
hekwerk

Grote hangmat

Balkenbrug



Proces vaststellen bestemmingsplan

22 april 2022 2 juni 2022 n.t.b.6 weken 
ontwerpbestemmingsplan vaststellingsfase

6 weken
beroepsfase

Termijn 
terinzagelegging >>

2. 
Heeft u een mening over 

het plan?

Iedereen kan een opmerking of 
zienswijze schriftelijk of mondeling  
indienen:
1. Per brief 
2. Via een gesprek/afspraak
3. Digitaal via DigiD en utrecht.nl/

bestemmingsplanreageren 
• Uiterlijk op donderdag 2 juni 2022
• Zienswijze bevat tenminste een 

aantal onderdelen

3. 
Gemeenteraad stelt het 
bestemmingsplan vast.

• Het college beoordeelt de 
zienswijzen en maakt een voorstel 
voor de Gemeenteraad.

• Zienswijzen kunnen lijden tot een 
wijziging van het bestemmingsplan.

4. 
Mogelijkheid tot beroep 

aantekenen bij de Raad van State.

• Geen beroep:  
bestemmingsplan onherroepelijk;

• Wel beroep:  
zitting en uitspraak bij de Raad van 
State.

1. 
Vind het bestemmingsplan 

en alle informatie:

op www.ruimtelijkeplannen.nl 
& www.utrecht.nl/ivoordreef
Hier kunt u doorklikken naar:
• Chw bestemmingsplan 

Ivoordreef, Overvecht;
• Besluit over milieueffectrapport;
• Ontwerpbesluit hogere waarde;

& op de begane grond van het 
Stadskantoor, Stadsplateau 1.



Vervolgproces vaststelling bestemmingsplan

2 juni 2022 n.t.b.Details 
vaststellingsfase

Zienswijzen worden 
in een concept-
raadsvoorstel 
samengevat en van 
een reactie voorzien 
namens B&W

De raad kan 
besluiten om een 
raadsinformatie- 
bijeenkomst (RIB) 
te organiseren. 

In commissie 
Ruimtelijke 
Ordening, 
Grondzaken 
en Vastgoed 
behandelen de 
raadsleden het plan 
politiek-inhoudelijk

De vaststelling 
door de raad 
met stemming en 
eventueel moties en 
voorstel tot wijziging

Een officieel 
publicatiebericht 
volgt en daarna wordt 
het vastgestelde 
bestemmingsplan  
6 weken ter inzage 
gelegd voor beroep

Bestemmingsplan 
onherroepelijk

Beroep bij Raad van 
State en uitspraak



Hoe nu verder?

2023Planning 2022

Mrt - mei 2022
 
Afhijsen 
gevelelementen 
en balkonhekken 
en neerzetten op 
tasveld

Juni - okt 2022
 
Bewerken 
gevelelementen 
op bouwplaats 
en sloop 
buitenkant flat

Aug - nov 2022
 
sloop onder de 
grond: kelder en 
funderingen

4e kwartaal 2022
 
Start 
bouwrijp 
maken

4e kwartaal 2022

start 
verkoop
74 eengezins-
woningen met tuin

1e kwartaal 2023
 
Aanbrengen 
kabels en 
leidingen

  

2e kwartaal 2023
 
Start bouw 
307 woningen:
• 159 sociaal
• 74 midden huur
• 74 koop  


