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Dit is de eerste Nieuwsbrief van de Stichting ‘HoudBunnikGroen’ i.o. Aanleiding voor de
oprichting van ‘Houd Bunnik Groen’ zijn de bouwplannen in ons mooie Kromme Rijngebied. Wij vinden deze bouwplannen een onnodige aantasting van ons buitengebied.
Wij zijn een groeiende groep bezorgde bewoners van Bunnik met hart voor het buitengebied.
W oensdag zijn de verkiezingen. Zoals u wellicht al in het “Groentje” hebt
gelezen is het CDA tegen de bouwplannen, zijn de Liberalen voors tander van
de bebouwing in het buitengebied en P21 staat zeer kritisch tegenover plan
Hoenderik.
1. Wat is plan Hoenderik
De bouwlocatie “De Hoenderik” is gepland tussen de Kromme Rijn, de Camminghalaan en
de Hoenderiklaan. Het gaat om ca. 2 ha, waarvoor de projectontwikkelaar Mapatya (het
bedrijf van voormalig wethouder Walburgh Schmidt) een plan heeft gepresenteerd. In het
voorlopige plan (wwww.projectdehoenderik.com) wordt uitgegaan van 12 vrijstaande
woningen, 12 twee onder één kapwoningen, 16 appartementen en 20 sociale huurwoningen/appartementen.
Als argument voor de woningbouw wordt de woningbehoefte in de regio genoemd. Die
woningbehoefte is inderdaad groot maar het is in onze ogen volstrekt ongewenst om op
deze plek te bouwen. De Kromme Rijn is een hoofdbestanddeel van de kernkwaltiteit van
Bunnik.
Het plan Hoenderik is bovendien in tegenspraak met de Bunnikse Strategische Visie.
Daarin staat dat één van de pijlers van Bunnik het ‘behoud van het groene en open buitengebied’ is, dat de schoonheid van de Kromme Rijn beter benut moet worden en dat de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied niet onder druk wordt gezet. In de Omgevingsvisie
Bunnik staat ook: ‘De Kromme Rijn moet veel meer de ruggengraat van het gebied worden.’ Daarvoor moet de rivier voor recreatie bruikbaarder en zichtbaarder worden. Allemaal doelen die niet bereikt worden door woningbouw op deze plek!
2. Combinatie met natuur
Onderdeel van het plan is bovendien het realiseren van 8 ha natuur. In tegenstelling tot
berichten in de media en van raadsleden is het vooralsnog niet de bedoeling dat het
natuurgebied wordt opengesteld voor publiek. Alleen een voetpad aan de westelijke rand
van het gebied komt daarvoor mogelijk in aanmerking (informatienota van de gemeente
d.d. 13 juni 2017). Het Utrechts Landschap zou volgens de nota geïnteresseerd zijn om
het natuurgebied te beheren.
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Wij zijn voorstanders van natuur in plaats van weiland langs de Kromme Rijn. Dit hoeft
echter niet gekoppeld te worden aan woningbouw maar kan ook op een andere manier
gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld door hier natuur aan te laten leggen door Rijkswaterstaat als compensatie van aantasting van natuur bij de verbreding van de Ring Utrecht en
A27. Rijkswaterstaat is naarstig op zoek naar locaties waar ze natuur kan compenseren
en daar zou dit een hele mooie locatie voor zijn.
Wij zullen een alternatief plan maken voor een openbaar toegankelijk natuurgebied langs
de Kromme Rijn.
3. Planning
Het bestemmingsplan van de gemeente Bunnik staat niet toe om de plannen voor woningbouw te realiseren. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig waarbij de
regels voor inspraak gelden. De bebouwing van Plan Hoenderik ligt voor ruim 80% buiten
de ‘rode contour’ (daarbinnen mag gebouwd worden van de provincie). De provincie zal
dus ook nog toestemming moeten geven om buiten de rode contour (zie plaatje hieronder) te mogen bouwen.

Figuur 2: Huidige rode contour ingetekend op Google Earth
www.provincie-utrecht.nl/publish/library/13/kaarten_wro.pdf (kaart 17)

4. Contact
Volg Houd Bunnik Groen op facebook en/of op twitter of neem contact met ons op via
houdbunnikgroen@gmail.com. Wil je meehelpen/meedenken? Bel dan een van de initiatiefnemers, Maeike Pebesma 06-53402296 of Liesbeth Brinkman 06-10751905
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