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TRACK is een jong bureau dat onderzoek naar 
ruimtelijk gedrag en beleving combineert met 
ruimtelijk ontwerp en wordt gerund door Mart Reiling 
en Thijs Dolders. Een actief gebruikte leefomgeving 
is wat ons beweegt. We passen nieuwe vormen van 
onderzoek toe om actief gebruik van (stedelijk) 
landschap inzichtelijk te maken. Met crowd-sourced 
data brengen we fiets, hardloop, wandel, skate en 
andere activiteiten in kaart, waarmee we inzicht 
geven in de actieve functie van buitenruimte. Wij 
zien deze beweging als een manier van spreken 
met onze voeten over ruimtelijke behoeftes. Het 
weerspiegelt de kwaliteit van de buitenruimte, of een 
gebrek daaraan. Hiermee stellen we diagnoses; we 
tonen ruimtelijke knelpunten en voorkeuren aan. Dit 
vertalen we door naar heldere ruimtelijke strategieën 
en creatieve ontwerp voorstellen. 
We doen dit voor stad en landschap, op grote schaal 
en kleine schaal, met grote en kleine ingrepen. Onze 
strategieën richten zich op netwerken van actief 
verkeer, gevormd door mooie actieve plekken en 
bruikbare actieve objecten.
Het belang van een omgeving die uitnodigt tot een 
actieve leefwijze neemt toe. Onze leefomgeving 
verstedelijkt, het vinden van aantrekkelijke ruimte 
om te bewegen is hierin steeds minder evident. Ook 
het sportieve landschap verandert: steeds meer 
mensen sporten zonder verbonden te zijn aan een 
sportclub en de buitenruimte zelf ontwikkelt zich tot 
de belangrijkste sport-faciliteit. Bovenal wordt het 
stimuleren van bewegen steeds belangrijker voor 
de publieke gezondheid. En een goede persoonlijke 
fysieke conditie begint bij goede fysieke condities van 
de omgeving waarin we leven.

Over TRACK



De gemeente Utrecht zet in op het beweegvriendelijk 
inrichten van stad en omringend landschap voor 
gezonde vormen van beweging als hardlopen, 
wandelen en fietsen. Met de geplande verbreding 
van de A27 bij Maarschalkerweerd en bijkomende 
landbrug ontstaan er mogelijkheden om de inrichting 
van het gehele gebied Maarschalkerweerd te herzien. 

Maarschalkerweerd vormt het gebied tussen A27 en 
Utrecht-oost en kan gezien worden als de westelijke 
helft van het Kromme Rijn gebied. De oostelijke 
helft wordt gevormd door de landgoed Amelisweerd 
en kasteel/fort Rhijnauwen. Maarschalkerweerd 
wordt gekenmerkt door de vele sportaccomodaties 
waaronder de Galgenwaard. 

Kennis over de manier waarop de inwoners en 
bezoekers van Utrecht deze gebieden benutten (hun 
ruimtelijk beweeggedrag), kan inzicht geven in de 
betekenis die diverse locaties hebben voor actieve 
gebruikers. Dit zal in deze studie onderzocht worden.

De onderliggende doelstellingen hierbij zijn:

• Beter inzicht krijgen in de ruimtelijke voorkeuren 
van recreanten en de samenhang met hun ruimtelijk 
gedrag.

• Het identificeren van netwerken of gebieden, die 
qua gebruik nog niet optimaal functioneren als gevolg 
van bepaalde ruimtelijke condities.

In deze studie focussen we op 3 vormen van actieve 
recreatie: recreatief fietsen/wielrennen, hardlopen en 
wandelen.
In Nederland vormen wandelen en fietsen de 
twee meest beoefende actieve vormen van 
vrijetijdsbesteding in de buitenruimte; 62% 
(wandelen) en 54% (fietsen) van de Nederlanders 

beoefent deze ‘sport’ op wekelijkse basis. 
De activiteit varieert tussen zeer sportief (wielrennen 
en wandelsport) tot het alledaagse (een stukje 
fietsen, een blokje om wandelen). 
Hardlopen vormt de nummer 3 meest beoefende 
actieve vorm van recreatie/ sport in de buitenruimte 
en is de snelst groeiende.

Opgave
Recreatief Maarschalkerweerd



ACTIVITY TRACKING

Informatie van recreatief gedrag is in deze studie 
verzameld uit de ‘activity tracking’ app ‘Endomondo’. 
Het is een van de vele mobiele applicaties waarmee 
mensen hun beweging kunnen opnemen. Activiteiten 
kunnen worden opgenomen met een telefoon (indien 
uitgerust met gps),met gps-horloge of ander gps-
apparaat, waarna het geupload kan worden naar een 
persoonlijk account. Niet alle data van Endomondo 
gebruikers is daarmee toegankelijk: alleen indien 
de gebruiker zijn/haar accountinstellingen op 
‘openbaar inzichtelijk’ heeft ingesteld. Endomondo 
is, in tegenstelling tot sommige andere apps, niet 
gericht op een specifieke doelgroep als ‘hardlopers’ 
of ‘fanatieke fietsers’. De app richt zich in bredere zin 
op mensen die geïnteresseerd zijn in hun beweging. 
Activiteiten zijn als 95 verschillende soorten beweging 
in de app op te slaan. 

Gebruikers moeten zelf bepalen onder welk type 
beweging een activiteit wordt opgeslagen. 
Fietsers kunnen hun activiteit opslaan als ‘fietsen_
transport’ of ‘fietsen_sportief’. Recreatieve fietsritten 
zonder sportieve motivatie worden vaak ook binnen 
‘fietsen_sportief’ opgeslagen. Wandelaars kunnen 
kiezen tussen ‘wandelen’, ‘wandelen_sportief’ en 
‘langeafstandswandelen’. De meeste gebruikers 
houden het simpelweg bij ‘wandelen’.

Data wordt altijd anoniem geanalyseerd en 
gevisualiseerd. We visualiseren groepsgedrag, niet het 
gedrag van 1 of enkele individuen. Van elke activiteit 
zijn gegevens bekend van afstand, gemiddelde 
snelheid, snelheidsverloop, start- en stoplocatie en 
leeftijd en geslacht van de gebruiker.



DATASETS
GEBIEDEN
Om te bepalen welke recreatieve activiteiten binnen
elk onderdeel van dit onderzoek vallen, definiëren we
eerst de verschillende gebieden. 
Voor deze opgave verdelen we het stedelijk gebied 
van Utrecht in drieën: Centraal-Utrecht, Zuid-Utrecht 
en de Uithof. 

KROMME RIJN GEBIED 
Het Kromme Rijn gebied wordt begrensd door de 
bebouwing van centraal Utrecht, Zuid Utrecht en 
de Uithof, Bunnik in het oosten en de treinsporen 
richting Arnhem in het zuiden.

CENTRAAL UTRECHT
De grens richting het Kromme Rijn gebied volgt 
de grens van de bebouwing en de A27 vormt de 
scheiding richting Uithof. De treinsporen parallel aan 
de Koningsweg vormen de zuidgrens van Centraal-
Utrecht.

ZUID UTRECHT
De treinsporen parallel aan de Koningsweg vormen 
de noordgrens van Zuid-Utrecht. De overige grenzen 
volgen de gemeentegrens.

UITHOF
De A27 vormt de scheiding tussen Centraal Utrecht 
en de Uithof en in het noorden wordt de Uithof 
begrend door de A28. De zuid- en oostgrens volgen 
de gemeentegrens.

Een dataselectie beschrijft welke activiteiten wel of 
niet binnen de betreffende dataset vallen. Een aantal 
voorbeelden:

Dataselectie Kromme Rijn gebied: Alle activiteiten 
die door het Kromme Rijn gebied (zoals hierboven 
gedefinieerd) heen gingen. Dat wil zeggen; tenminste 
een deel van de route ging door dit gebied. 

Dataselectie Utrecht: Alle activiteiten die door de 
gemeente Utrecht gingen. Dat wil zeggen; tenminste 
een deel van de route ging door de gemeente 
Utrecht. Echter, in het zuidoostelijk deel van Utrecht 
(gebied van de opgave zoals hierboven weergeven), 
houden we de grens stedelijk gebied aan en niet 
de gemeentegrens (zie de zwarte stippellijn op de 
volgende pagina’s). 

Dataselectie centraal Utrecht: Alle activiteiten die 
door de gemeente Utrecht gingen. Dat wil zeggen; 
tenminste een deel van de route ging door dit 
centraal gebied Utrecht.

Dataselectie Kromme Rijn gebied en stedelijk 
gebied Utrecht: Activiteiten die zowel door het 
Kromme Rijn gebied als stedelijk gebied Utrecht 
gingen. Dat wil zeggen; tenminste een deel van 
de route ging door het Kromme Rijn gebied en 
tenminste een deel door stedelijk gebied Utrecht.





KROMME RIJN GEBIED

UITHOF
CENTRAAL UTRECHT

ZUID UTRECHT



FILTERS
‘FOUTIEVE’ DATA
Op het totaal aantal activiteiten worden diverse 
filters toegepast, die ervoor zorgen dat ‘foutieve’ 
activiteiten verwijderd worden uit de dataset. Daarin 
onderscheiden we de volgende  activiteiten:

• Uitgeschoten routes. Activiteiten die ofwel een 
verkeerd signaal ontvangen (route schiet dan 
soms duizenden kilometers in een rechte lijn 
weg), of routes die op pauze gezet zijn, maar 
pas ver na de pauze weer hervat worden. De 
ruimte tussen die twee punten wordt in 1 lijn 
doorgetrokken

• Activiteiten die in werkelijkheid meestal verkeerd 
opgeslagen fietsactiviteiten zijn:

        - Hardloopactiviteiten van zowel >15 km als  
 >19 kmpu. Dergelijke snelheden worden  
 slechts door enkele professionals behaald
        - Hardloopactiviteiten van >100 km. Dit is  
 meestal ook herkenbaar aan de snelheid
• De volgende activiteiten die men vrijwel altijd 

vergeten is om te beëindigen:
        - Alle routes die over snelwegen gaan 
        - Alle routes die over spoorwegen gaan
        -  Fiets-, hardloop- of wandelactiviteiten van  
 >300 km
• Alle wandelactiviteiten >8 kmpu. Dan loop je 

dermate hard dat het eerder onder hardlopen 
valt. 

EVENEMENTEN
Daarnaast verwijderen we activiteiten die 
voortkomen uit deelname aan een groot 
georganiseerd evenement. Dit zijn meestal 
hardloopevenementen. In het geval van Utrecht zijn 
activiteiten uit de volgende evenementen verwijderd:

Zomeravondcup
18 april - 9 mei 2017      15 april - 6 mei 2014
19 april - 10 mei 2016      16 april - 7 mei  2013
14 april - 28 april 2015

Hellas 7 loop
15 januari - 19 februari 2017

Pheidippidesloop
29 oktober 2016

Utrecht science park marathon
19 maart 2017    22 maart 2015
20 maart 2016

Bunniks mooiste
3 september 2016         13 september 2014
5 september 2015           7 september 2013

Classico Giro
21 mei 2017        18 mei 2014
15 mei 2016            2 juni 2013

Tour d’Utrecht
28 juni 2015

‘AFTOPPEN’
Daarnaast wordt nog een filter toegepast die de 
representativiteit van de data  ten goede komt (mate 
waarin de gevisualiseerde gebruiksintensiteiten een 
waarheidsgetrouw beeld geeft van de werkelijke 
onderlinge verdelingen van gebruiksintensiteit).

Slechts een klein deel van het totale aantal 
recreanten, gebruikt namelijk de app (Endomondo) 
die we in deze opgave onderzoeken. Ter illustratie, 
bij de DamTotDam loop (Amsterdam Noord) maakte 
7% van de hardlopende appgebruikers gebruik van 
de app Endmondo. Ongeveer 50% van de hardlopers 
gebruikt een app, dus circa 3-4% van de hardlopers 
zal deze app gebruiken. Het gevolg hiervan is, dat het 
gedrag/ruimtegebruik van een of enkele individuen, 
op bepaalde plekken een overmatig grote invloed op 
gebruiksintensiteit kan hebben. 

Bijvoorbeeld; een individu was verantwoordelijk voor 
meer dan 400 hardloopactiviteiten, hij nam jarenlang 
al zijn activiteiten op. Meer dan 150 hiervan betraden 
de ‘Bosboomstraat’, die in totaal, door alle gebruikers 
bij elkaar, circa 600 keer betreden werd. Meer dan 
een kwart van de gebruiksintensiteit was hierin dus 
veroorzaakt door een individu. Daarmee gaat een 
vertekend beeld ontstaan van het gebruik van de 
Bosboomstraat t.o.v. andere wegen. 
Om dit te voorkomen, wordt een reductie toegepast 
op individuen met een groot aantal activiteiten. 
Uitgangspunt voor deze reductie is, dat ook in de 
laagste legenda-eenheid van de totaalkaarten, het 
zeer onwaarschijnlijk is dat de gebruiksintensiteit 
voor het grootste deel veroorzaakt is door een enkel 



individu. In veel kaarten is de laagste legendaeenheid 
0,5% van het aantal activiteiten waar de kaart op 
gebaseerd is. Daarom geldt als regel, dat een individu 
nooit meer dan 0,5% van het totaal aantal activiteiten 
mag vertegenwoordigen hierbinnen. 

Echter, soms is de hoeveelheid data beperkt, 
bijvoorbeeld bij diverse wandelanalyses. Een 
dergelijke reductie zou ervoor zorgen dat er 
binnen diverse analyses, zeer weinig activiteiten 
overblijven. Als ondergrens is daarom gesteld dat 
een individu altijd 10 activiteiten in een dataset 
mag hebben. Indien er in een kaart dus minder dan 
2000 activiteiten zitten, wordt afgetopt op basis 
van maximaal 10 activiteiten van 1 persoon. Bij 5000 
activiteiten mag  een individu dus 25 activiteiten 
vertegenwoordigen.



Dataset Kromme Rijn Gebied 

onafgetopt
   afgetopt

DATASET
HOEVEELHEID ACTIVITEITEN

Wandelen Centraal Utrecht
Hardlopen Centraal Utrecht

Wandelen Uithof
Hardlopen Uithof

Wandelen Zuid Utrecht
Hardlopen Zuid Utrecht

Wandelen Kromme Rijn Gebied
Totaal
WEEK
WEEKEND
2013
2014
2015
2016
2017

Hardlopen Kromme Rijn gebied
Totaal
WEEK
WEEKEND
2013
2014
2015
2016
2017
mannen overdag
vrouwen overdag
vrouwen in het donker
mannen in het donker
licht
donker

Recreatief  fietsen
Totaal
WEEK
WEEKEND
2013
2014
2015
2016

Dataset onafgetopt

3584
35240

241
826

5836
42544

1179
625
554
177
235
261
262
147

10546
7013
3533
2169
2512
2694
2185
986
4731
2534
199
835
8505
1203

6814
3167
3509
1781
1778
1369
1135

Dataset afgetopt

2255
27238

122
567

3795
31320

975
562
470
190
240
278
207
164

8259
5298
2718
1450
1740
1719
1198
586
3031
1241
158
517
6765
776

5599
2390
2968
1463
1338
1069
862

max aantal activiteiten van 
1 undividu
18
70

10
10

29
85

10
10
10
10
10
10
10
10

53
35
18
11
13
13
11
10
24
13
10
10
43
10

34
16
18
10
10
10
10



ONDERZOEKSONDERDELEN

1. Bereik en herkomst
(hardlopen en wandelen) 
 
Kunnen we gebieden binnen het bereik van meer 
actievelingen krijgen?
Een van de belangrijkste factoren die het actief 
gebruik van een buitengebied beïnvloedt, is de mate 
waarin bepaalde gebieden binnen het bereik van 
stedelingen liggen die vanuit de stad hun loopje 
beginnen. De meeste recreanten hebben een 
bepaalde ‘range’ in afstand die ze kunnen of willen 
lopen. Van hardlopers weten we dat ongeveer 2/3e 
van de hardloopactiviteiten vanuit huis begint. Dit 
bepaalt samen de mate waarin gebieden in en om de 
stad binnen bereik liggen.

2. Vanuit de stad vs. in het gebied 
(hardlopen, wandelen en recreatief fietsen) 

Wat zijn verschillen in gebruik tussen recreanten 
vanuit de stad en vanuit het gebied zelf?
In analyse 1.1 is te zien hoe Maarschalkerweerd 
gebruikt wordt door recreanten die hun activiteit 
in de stad beginnen. Een deel van de recreanten 
(hardlopers ofwandelaars) begint echter niet vanuit 
huis met lopen, maar gaat per fiets, auto of varend 
naar het Kromme Rijn gebied en begint (zet app aan) 
daar hun activiteit. Het is interessant om hun gebruik 
van het gebied apart in kaart te brengen, en de 

Om in beeld te brengen wat dit betekent voor het 
gebruik van het Kromme Rijn gebied maken we drie 
heatmap reeksen (kaarten van gebruiksintensiteiten), 
op basis van activiteiten uit de drie verschillende 
stedelijke gebieden (Dataselectie Utrecht-Zuid, 
dataselectie Centraal Utrecht en dataselectie Uithof). 

1.1. Opgedeeld naar verschillende afstanden van de 
activiteiten:
• Korte afstandsactiviteiten 
• Gemiddelde afstandsactiviteiten
• Lange afstandsactiviteiten 
• Totaal (som van bovenste drie)

Bovenstaande reeks kaarten illustreert eigenlijk 
‘verspreiding’ (waar gaan activiteiten heen?). 

Omgekeerd is het bereik van het Kromme Rijn gebied 
te visualiseren op basis van herkomst van activiteiten. 
We leggen hiervoor een raster over het stedelijk 
gebied Utrecht heen (van zeshoekjes, zie afbeelding 
hiernaast) en we visualiseren: 

1.2 Welk percentage van activiteiten dat vanuit een 
rastercel begon, had het Kromme Rijn gebied als 
bestemming? 
Ook daarin is het mogelijk om barrièrewerking van 
spoor- en snelwegen te zien en wederom visualiseert 
het de invloed van afstand tot het Kromme Rijn 
gebied. 



verschillen in gebruik te bekijken t.o.v. recreanten die 
wel vanuit de stad komen lopen. 

2.1 Het totale ruimtegebruik van het Kromme Rijn 
gebied, ongeacht of de activiteiten wel of niet uit de 
stad afkomstig zijn (dataset Kromme Rijn gebied). In 
deze analyse zie je dus ook, via welke routes er naar 
het gebied toe wordt gelopen. 

2.2. Ruimtegebruik in het Kromme Rijn gebied, door 
lopers die niet vanuit de stad komen.

2.3. Verhoudingen/vergelijkingen in gebruik tussen 
1.1 en 2.2. Bij elk pad in het Kromme Rijn gebied 
deel je de gebruiksintensiteit van ‘lopers vanuit de 
stad’ door ‘lopers niet vanuit de stad’. De verschillen 
hiertussen kunnen iets vertellen over verschillen in 
loopmogelijkheden en -voorkeuren. 

3. Start-stop punten  
(hardlopen, wandelen en recreatief fietsen) 

Kunnen we sporters en recreanten hier beter 
faciliteren?
Aanpassingen in een netwerk kunnen routes 
verbeteren, maar belangrijke ondersteuning van 
gebruikers kan ook plaatsvinden op de plekken waar 
je activiteit start en stopt.
We brengen in kaart waar zich de specifieke start- 
en stoplocaties bevinden van activiteiten die in het 
Kromme Rijn gebied plaats vinden (dataselectie 
Kromme Rijn gebied).  Het verschil is dat we voor 
deze analyse een wat kleiner raster van zeshoekjes 

gebruiken en niet het totaal aantal activiteiten, 
maar het aantal unieke individuen dat binnen 
deze zeshoekjes hun activiteit begint. Dat levert 
een wezenlijk ander beeld op dan 1.2. Dit kunnen 
dan plekken zijn in het Kromme Rijn gebied, maar 
mogelijk ook buiten het gebied (misschien beginnen 
veel lopers wel bij Ledig Erf).

4. Ruimtegebruik; andere onderverdelingen 
(hardlopen, wandelen en recreatief fietsen) 

4.1 Weekend vs. doordeweeks (heatmaps). Verschillen 
tussen gebruik van het gebied in het weekend en 
doordeweeks. 

4.2 Verschillende jaren (heatmaps). Veranderingen in 
gebruik in de loop der jaren.

5. Veiligheid (hardlopen alleen)
(hardlopen) 

Kunnen we (objectieve dan wel subjectieve) sociale 
veiligheid vergroten?
Het gedrag van lopers kan inzicht geven in de mate 
waarin bepaalde paden of gebieden als onveilig 
worden ervaren, onveilige/onprettige gebieden/
paden worden vaak vermeden. Hierin zijn de 
verschillen tussen overag (met daglicht) en ‘s avonds 
(zonder daglicht) uiteraard van belang, maar ook de 
verschillen tussen mannen en vrouwen.

5.1 Vrouwen en mannen overdag (heatmaps)
• Gebruiksintensiteit vrouwen overdag
• Gebruiksintensiteit mannen overdag
• Verschillen in gebruik tussen mannen en vrouwen 

overdag

Sociale onveiligheid hoeft niet het gevolg te zijn van 
gebrek aan (dag)licht, ook overdag kunnen plekken 
als onveilig worden ervaren. Uit diverse studies blijkt 
dat vrouwen dit anders kunnen ervaren dan mannen 
(zonder in clichés te vallen; vrouwen voelen zich 
sneller onveilig dan mannen). Dit zou kunnen leiden 
tot het vermijden van plekken door vrouwen, die door 
mannen minder vermeden worden. 

5.2 Vrouwen en mannen in het donker (heatmaps)
• Gebruiksintensiteiten vrouwen in het donker
• Gebruiksintensiteiten mannen in het donker

5.3 Avond vs. overdag (heatmaps)
• Verschil tussen overdag en in het donker vrouwen
• Verschil tussen overdag en in het donker mannen.



6. Interviews beleving

Gedrag is vaak een gevolg van ruimtelijke voorkeuren 
gecombineerd met ruimtelijke beleving. Om meer 
grip te krijgen op de ruimtelijke voorkeuren en 
belevingen die ten grondslag liggen aan het gebruik, 
zullen we een reeks interviews houden met gebruikers 
van het gebied. De opzet is als volgt:

• Algemene vragen (leeftijdscategorie, postcode)
• Motivatie achter het recreëren (‘beweegredenen’)
• Welke ruimtelijke aspecten zijn in het algemeen 

belangrijk (Veel groen? Ononderbroken routes? 
Stilte?)

• Welke route hij/zij meestal loopt
• Positieve en negatieve ervaringen op die route. 

De focus ligt in de eerste plaats op ruimtelijke 
factoren

• Overige negatieve ervaringen in het gebied 
(indien aanwezig), die de route bepalen (welke 
route je wel neemt kan ook het gevolg zijn van 
bepaalde routes die je liever niet neemt)

Voor dit onderdeel bouwen we een online survey, 
waarin het mogelijk is om een route te tekenen in een 
kaart, en ervaringen te ‘geotaggen’ (er een locatie aan 
te geven). 

Resultaten:
• Enkele grafieken/ cirkeldiagrammen die 

uitkomsten van algemene vragen, motivatie en 
belangrijke ruimtelijke aspecten visualiseren

• Een ‘geotagged wordcloud’. Daarin worden 
bepaalde belevenissen groot of klein gemaakt op 
basis van het aantal keer dat ze genoemd zijn

We streven naar een minimum van 50 interviews, 
ongeveer in gelijke mate verdeeld over hardlopers en 
wandelaars, mannen en vrouwen van verschillende 
leeftijden. 



5%     10%
10%     20%
20%     30%
30%     40%
40%     50%
50%     60%
60%     70%
70%     80%
80%     90%
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1. BEREIK EN HERKOMSTOver het stedelijk gebied Utrecht 
is een raster gelegd van zeshoekjes 
met een diameter van 500 meter. 

In elk zeshoekje wordt gekeken 
welke activiteiten hierbinnen 
beginnen, vervolgens visualiseren we 
welk percentage van die activiteiten 
door het ‘Kromme Rijn gebied’ komt.

90% van de hardloopactiviteiten die vanuit dit 
zeshoekje beginnen, kwam door het ‘Kromme Rijn 
gebied’

Bijvoorbeeld; in een bepaald 
zeshoekje beginnen 200 activiteiten. 
Daarvan gaan er 60 ook door het 
‘Kromme Rijn gebied’. Dan zal het 
zeshoekje uitgedrukt zijn als ‘30%’. Er 
is in deze analyse wel een minimum 
gesteld voor het aantal activiteiten 
en unieke individuen dat vanuit het 
zeshoekje begint. Bij ‘hardlopen’ 
moeten er minimaal 10 activiteiten 
van minimaal 3 unieke individuen 
in een zeshoekje beginnen. Voor 
wandelen en recreatief fietsen geldt 
hetzelfde.

Om specifieke startlocaties te 
analyseren in ‘Maarschalkerweerd’, 
is er een raster met zeshoekjes met 
een diameter van 100 meter over 
Utrecht gelegd. Vervolgens wordt 
niet geteld hoeveel activiteiten 
hier vanuit beginnen, maar hoeveel 
unieke individuen hier vanuit wel 
eens een activiteit zijn begonnen. 

20 23

Tussen de 20 en 23 unieke individuen 
begonnen hun hardloopactiviteit 
vanuit dit zeshoekje.



HARDLOPEN
Percentage activiteiten vanuit          

richting ‘Kromme Rijn Gebied’
   

5%     10%
10%     20%
20%     30%
30%     40%
40%     50%
50%     60%
60%     70%
70%     80%
80%     90%
90%

Vanuit diverse stadsdelen gaat een groot aandeel van 
hardloopactiviteiten richting ‘Kromme Rijn Gebied’. Dit 
illustreert het enorme belang  voor hardlopers. 30-40% 
van de hardloopactiviteiten die rondom en vanuit het 
Wilhelminapark beginnen, komt ook door het Kromme 
Rijn Gebied. Vergelijkbare percentages gelden ook voor 
Lunetten. Dit zijn zeer hoge percentages.

Opvallend is dat rondom de Waterlinieweg, ter hoogte 
van Lunetten, deze percentages wat lager liggen. Terwijl 
de hemelsbrede afstand tot het Kromme Rijn gebied zeer 
klein is. Het gebied grenst hier wel aan treinsporen. Er 
lijkt daarmee sprake te zijn van een barrièrewerking; in 
‘verbeterpunt 3’ wordt deze nader bekeken.



WANDELEN
Percentage activiteiten vanuit          

richting ‘Kromme Rijn Gebied’
   

5%     10%
10%     20%
20%     30%
30%     40%
40%     50%
50%     60%
60%     70%
70%     80%
80%     90%
90%

Ten opzichte van hardlopers lijken wandelaars minder vaak 
vanuit de stad hun loop te beginnen. Waarschijnlijk starten 
zij vaker in het gebied zelf.  Het Utrecht-centrumgebied is 
hierin een kleine uitzondering. Dit zal samenhangen met de 
NS-wandelroute vanuit Utrecht-Centraal langs de Kromme 
Rijn. 
Toch zien we ook hier, dat er vanuit de direct aangrenzende 
gebieden/wijken (Uithof, Lunetten Noord-oost, rondom 
Kromhoutkazerne en Diakonessenhuis), een groot aandeel 
van activiteiten richting ‘Maarschalkerweerd’ loopt. Dit 
geldt zelfs voor Tolsteeg/ Hoograven.



Percentage activiteiten vanuit          
richting ‘Kromme Rijn Gebied’

   

RECREATIEF FIETSEN

5%     10%
10%     20%
20%     30%
30%     40%
40%     50%
50%     60%
60%     70%
70%     80%
80%     90%
90%

Ook voor sportieve/recreatieve fietsers blijkt het gebied 
van enorm belang. De groeiende ‘beehive’ is mede het 
gevolg van de grotere actieradius die fietsers hebben. 
70-90% van activiteiten uit Schildersbuurt/Abstede, 50-
90% van activiteiten uit de Uithof, 70-80% van activiteiten 
uit Hoograven en 30-40% van activiteiten uit Lombok/Oog 
in Al, komt door het gebied ‘Maarschalkerweerd’. Dat is 
zeer veel, de Koningsweg (zal blijken uit de heatmaps) is 
hiervoor de hoofdverantwoordelijke. Het belang van deze 
route de stad uit is dus erg groot.



3  5
5  7
7  10
10  13
13 16
16 20
20 24
24 28
28 32
>32 

Beginpunten hardlooproutes; 
aantal unieke individuen 

HARDLOPEN

Waar bevinden zich de belangrijkste startpunten van hardlopers die in het ‘Kromme Rijn gebied’ liepen? 
Diverse startpunten zijn te vinden rondom de entrees van Amelisweerd en Rhijnauwen, maar ook bij 
de oversteek van de Rubenslaan t.h.v. de Ina Boedier Bakkerlaan. Tevens is het begin van de ‘Weg naar 
Rhijnauwen’ bij zwembad de Krommerijn een veel gebruikt startpunt. Hier vlakbij wordt ook de atletiekbaan 
veel als startpunt gebruikt, gebonden en ongebonden hardlopers hebben hier dus vlakbij elkaar hun 
startpunten liggen. Dat is een interessant gegeven, waar we in ‘verbeterpunt 5’ verder op in zullen gaan.



Beginpunten wandelroutes; 
aantal unieke individuen  

WANDELEN

2   
3  
4 
5 
6 8
8 10
10 15
15 20
20 25
>25 

Waar bevinden zich de belangrijkste startpunten van wandelaars die in ‘Maarschalkerweerd’ liepen? De 
parkeerplaatsen bij Rhijnauwen en Amelisweerd lichten nu nog sterker op. Wandelaars beginnen hun 
activiteit vaker dan hardlopers in het gebied zelf. Ook de parkeerplaats bij de kruising ‘Koningsweg-
Laan van Maarschalkerweerd’ komt naar voren. Kennelijk maken wandelaars veelal gebruik van de 
parkeervoorzieningen rondom de sportvelden. 



RECREATIEF  
FIETSEN

Beginpunten fietsroutes; 
aantal unieke individuen  

2   
3  
4 
5 
6 8
8 10
10 15
15 20
20 25
>25 

Waar bevinden zich de belangrijkste startpunten van recreatieve/sportieve fietsers die door  het ‘Kromme 
Rijn Gebied’ reden? De Koningsweg licht in zijn geheel op, voornamelijk vanaf het kruispunt in de stad waar 
de Koningsweg begint. Ook de afslag Koningsweg-Achterdijk is een veelgebruikt vertrekpunt, evenals 
Olympos, de Galgenwaard, de Max-flats en de Berenkuil.



2. RUIMTEGEBRUIK

 
8314 Activiteiten
   
28 70
70 139
139 279
279 557
557 836
836 1115
1115 1394
1394 1951
1951 2509
2509 

Hardlopen overdag mannen 

In 8314 hardloopactiviteiten die overdag worden ondernomen door mannen, wordt 
tussen de 557 en 836 keer ‘punt x’ gepasseerd. Indien 1 activiteit dit punt op zowel de 
heen- als de terugweg passeerde, wordt het 2 keer geteld.

1497 is 18% van 8314 activiteiten. In elke legenda zijn de getallen gebaseerd 
op percentages, die gelijk zijn binnen elke kaartreeks. Op die manier kunnen 
gebruiksintensiteiten in verschillende kaarten met elkaar worden vergeleken ondanks 
dat de hoeveelheid activiteiten waarop het kaartbeeld is gebaseerd, verschilt.
Hardlopen en wandelen staan afgebeeld op schaal 1:25.000, recreatief fietsen op 
1:50.000

 ‘punt x’ 

   
17 42
42 83
83 166
166 333
333 499
499 665
665 831
831 1164
1164 1497
1497  

   
0,2% 1%
1% 2%
1% 2%
2% 4%
4% 6%
6% 8%
8% 10%
10% 14%
14% 18%
18% 



HARDLOPEN



Hardlopen totaal 
8259 Activiteiten
 
41 83
83 165
165 248
248 330
330 496
496 661
661 826
826 1156
1156 1487
1487 2065
2065 4130

Intensiteit in ruimtegebruik door alle hardloop-activiteiten 
die in hun route (tenminste gedeeltelijk) door het ‘Kromme 
Rijn Gebied’ gingen (stippellijn). 

Het ruimtegebruik van hardlopers toont diverse 
‘opvallende’ routes. Opvallend zijn routes die weinig 
gebruikt worden (minder dan wellicht verwacht) of routes 
die juist heel intensief gebruikt worden. Een aantal niet-
intensief gebruikte paden is omcirkeld, in de komende 
kaartenreeksen zullen deze nog kort toegelicht worden. 

Kijkend naar het complete beeld, is het meest opvallende 
patroon het gebruik van de Koningsweg, Kromme Rijn en 
Weg naar Rhijnauwen. Zowel de Koningsweg als de Weg 
naar Rhijnauwen, zijn intensiever gebruikt dan de Kromme 
Rijn. 

De Kromme Rijn wordt pas aan de oostzijde van de A27 
rood, terwijl dat verder van de stad vandaan ligt. Als route 
naar Amelisweerd is hij uiteraard niet de meest directe, 
maar hij zou binnen de ring al sterker als bestemming 
kunnen fungeren. 

De Utrechtse singel wordt bijvoorbeeld circa vier keer 
zo intensief gebruikt als de Kromme Rijn (niet zichtbaar 
in dit beeld: dit beeld visualiseert routes die door 
Maarschalkerweerd gingen). Het geeft de indruk dat de 
Kromme Rijn nog niet haar gebruikspotentie haalt.



Hardlopen week 
5298 Activiteiten
 
26 53
53 106
106 159
159 212
212 318
318 424
424 530
530 742
742 954
954 1325
1325 2649

Intensiteit in ruimtegebruik door alle hardloop-activiteiten 
op doordeweekse dagen die in hun route (tenminste 
gedeeltelijk) door het ‘Kromme Rijn Gebied’ gingen. 



Hardlopen weekend 
2718 Activiteiten
 
14 27
27 54
54 82
82 109
109 163
163 217
217 272
272 381
381 489
489 680
680 1359

Wordt er doordeweeks anders gelopen dan in het 
weekend? In het weekend worden vaak iets langere 
afstanden gelopen dan doordeweeks. Het gevolg hiervan 
is dat gehele beeld iets toeneemt. Dit geldt zeker voor een 
aantal wegen om het ‘Kromme Rijn Gebied’ heen.



Hardlopen 2013
1450 Activiteiten
 
7 15
15 29
29 44
44 58
58 87
87 116
116 145
145 203
203 261
261 363
363 725

Intensiteit in ruimtegebruik door alle hardloop-activiteiten 
uit 2013 die in hun route (tenminste gedeeltelijk) door het 
‘Kromme Rijn Gebied’ gingen. 

Zijn er sinds 2013, veranderingen in loopgedrag zichtbaar?



Hardlopen 2014
1740 Activiteiten
 
9 17
17 35
35 52
52 70
70 104
104 139
139 174
174 244
244 313
313 435
435 870



Hardlopen 2015
1719 Activiteiten
 
9 17
17 34
34 52
52 69
69 103
103 138
138 172
172 241
241 309
309 430
430 860



Hardlopen 2016
1198 Activiteiten
 
6 12
12 24
24 36
36 48
48 72
72 96
96 120
120 168
168 216
216 300
300 599

Er zijn wel verschuivingen zichtbaar, maar dit is veelal een 
verschuiving van 1 tint (van oranje naar rood bijvoorbeeld). 
Dat zijn dus kleine verschillen (een verschuiving van 1 tint 
kan al door 1 passage meer of minder veroorzaakt worden). 
De meeste veranderingen zitten hem daarnaast in de 
blauwe kleuren, bij de lagere gebruiksintensiteiten. 



Hardlopen mannen in het donker 
517 Activiteiten
 
3 5
5 10
10 16
16 21
21 31
31 41
41 52
52 72
72 93
93 129
129 259 

Intensiteit in ruimtegebruik door alle hardloop-activiteiten 
die gelopen zijn door mannen terwijl het buiten donker is 
en in hun route (tenminste gedeeltelijk) door het ‘Kromme 
Rijn Gebied’ gaan. 

Er zijn diverse verschuivingen zichtbaar t.o.v. het 
loopgedrag van mannen overdag. In het Kromme Rijn 
Gebied wordt minder gelopen. Opvallend is vooral dat 
er nog wel gelopen wordt. Het gebruik concentreert 
zich daarentegen sterk op de Koningsweg en Laan van 
Maarschalkerweerd-Weg van de Wetenschap. 



Hardlopen vrouwen in het donker 
158 Activiteiten
 
1 
2 
3 5
5 6
6 9
9 13
13 16
16 22
22 28
28 40
40 79 

Intensiteit in ruimtegebruik door alle hardloop-activiteiten 
die gelopen zijn door vrouwen terwijl het buiten donker is 
en in hun route (tenminste gedeeltelijk) door het ‘Kromme 
Rijn Gebied’ lopen. 

De sterkte toename op de Koningsweg en Laan van 
Maarschalkerweerd geldt ook voor vrouwen. De activiteit in 
Amelisweerd is bij vrouwen wel vrijwel verdwenen. 



517 Activiteiten
 
3 5
5 10
10 16
16 21
21 31
31 41
41 52
52 72
72 93
93 129
129 259 

Intensiteit in ruimtegebruik door alle hardloop-activiteiten 
die gelopen zijn door mannen terwijl het buiten donker is 
en in hun route (tenminste gedeeltelijk) door het ‘Kromme 
Rijn Gebied’ gaan. De witte punten zijn lantaarnpalen.

Hardlopen mannen in het donker 

Als we dit gebruik afzetten tegen de aanwezigheid van 
verlichting, zijn toch een aantal opvallende patronen 
zichtbaar. Zo wordt er langs de Weg naar Rhijnauwen, in 
het Kromme Rijn park, en langs de Kromme Rijn t.h.v. de 
Galgenwaard, nog steeds gewoon gelopen. Dit geldt voor 
zowel mannen als vrouwen. In ‘verbeterpunt 1’ zullen we 
hier op terugkomen.



Hardlopen vanuit de stad

Intensiteit in ruimtegebruik door alle hardloop-activiteiten 
die zowel beginnen als eindigen binnen het ‘stedelijk 
gebied Utrecht’ (stippellijn).

69863 Activiteiten

35 70
70 140
140 210
210 279
279 349
349 524
524 699
699 1048
1048 1397
1397 2096
2096 6986

Groenblauwe structuren tussen 
Waterlinieweg en de ring worden 
nauwelijks gebruikt. Gebruik 
concentreert op Archimedeslaan



Hardlopen vanuit Maarschalkerweerd
  

Intensiteit in ruimtegebruik door alle hardloop-activiteiten 
die zowel beginnen als eindigen in het ‘Kromme Rijn 
Gebied’ (stippellijn)

 446Activiteiten
 
 2  4
 2  9
 9  13
 13  18
 18  27
 27  36
 36  45
 45  62
 62  80
 80  112
 112  223

Het gebruik van de Mytylweg wordt voornamelijk 
veroorzaakt door rondjes vanuit  de atletiekbaan. Ter 
hoogte van de Kromme Rijn wordt over de Blauwe 
Vogelweg gelopen, niet op het jaagpad

De zandlaan en ‘het hoge bospad’ worden 
een stuk minder intensief gebruikt dan 
bijvoorbeeld de ‘Weg naar Rhijnauwen’

Gebruik rond Kromme Rijn 
neemt af en verdwijnt

Privé-pad



Hardlopen vanuit Zuid Utrecht: 4 tot 8 km
  

19736Activiteiten
 
    10     20
    20     39
    39     59
    59     79
    79     99
    99     148
    148     197
    197     296
    296     395
    395     592
    592     1974

Het begin van de Kromme Rijn (bij aansluiting op Singels) wordt beperkt 
gebruikt vanuit Zuid-Utrecht. Dit staat in groot contrast tot de Singels. 
De inrichting van dit eerste deel Kromme Rijn laat op veel punten nog te 
wensen over. In eerdere (ontwerp) studies is hier al aandacht aan besteed. 
We gaan dit niet herhalen, maar het gebruik weergeeft wel het belang en 
potentie van een betere inrichting voor (hard)lopers

Er is een groot contrast tussen het gebruik van ‘Plas Laagraven’ (onder 
Lunetten) en de Kromme Rijn (boven Lunetten). Ook hier zal verder op in 
gegaan worden in ‘verbeterpunt 4’



WANDELEN



Wandelen totaal 
975 Activiteiten
 
5 10
10 20
20 29
29 39
39 59
59 78
78 98
98 137
137 176
176 244
244 488

Intensiteit in ruimtegebruik door alle wandelactiviteiten 
die in hun route (tenminste gedeeltelijk) door het ‘Kromme 
Rijn Gebied’ gaan.

Wandelaars gebruiken (in tegenstelling tot hardlopers) de 
Kromme Rijn wel intensiever dan de Koningsweg en de 
‘Weg naar Rhijnauwen’. Dit is echter ook een populaire NS-
wandelroute

Verder is opmerkelijk dat de Mytylweg geen onderdeel 
vormt van wandelactiviteiten. Dit geldt wederom ook voor 
het trainingscomplex van FC Utrecht en het wandelpad 
dat direct aan de westkant van de A27 grenst. Hier zal in 
‘verbeterpunt 3’ en ‘verbeterpunt 5’ verder op in gegaan 
worden

Wandelaars gebruiken de paden door het ‘Engelse 
Werk’ worden iets intensiever dan hardlopers. Deze 
paden sluiten minder direct aan op paden in de 
omgeving, dat lijkt voor wandelaars minder reden om 
er aan voorbij te lopen



Wandelen weekdagen 
562 Activiteiten
 
3 6
6 11
11 17
17 22
22 34
34 45
45 56
56 79
79 101
101 141
141 282

Intensiteit in ruimtegebruik door alle wandel-activiteiten 
op doordeweekse dagen die in hun route (tenminste 
gedeeltelijk) door het ‘Kromme Rijn gebied’ gaan.



Wandelen weekend 
470 Activiteiten
 
2 5
5 9
9 14
14 19
19 28
28 38
38 47
47 66
66 85
85 117,5
118 235  

Wordt er doordeweeks anders gelopen dan in het 
weekend? In het weekend lijkt de NS-wandeling wat vaker 
gedaan te worden. Doordeweeks is juist een (logische) 
toename vanuit de Uithof zichtbaar. Daarnaast zijn vooral 
verschuivingen in de ‘blauwe tinten’ zichtbaar; dit heeft 
vooral te maken met de kleinere aantallen activiteiten.



9470   Activiteiten 
Wandelen vanuit de stad

Intensiteit in ruimtegebruik door alle wandel-activiteiten 
die zowel beginnen als eindigen in het gebied ‘Utrecht’ 
(stippellijn)

5 9
9 19
19 28
28 38
38 47
47 71
71 95
95 142
142 189
189 284
284 947

Vanuit de stad is de verbinding langs de Lunetten 
ook door wandelaars niet veel gebruikt, ondanks 
dat het onderdeel is van een bewegwijzerde 
wandelroute

De Grotelaan wordt niet gebruikt als terugweg 
van de Kromme Rijn - Jaagpad



Wandelen vanuit Maarschalkerweerd 
446 Activiteiten
 
2 4
4 9
9 13
13 18
18 27
27 36
36 45
45 62
62 80
80 112
112 223

Intensiteit in ruimtegebruik door alle wandelactiviteiten die 
zowel beginnen als eindigen in het ‘Kromme Rijn Gebied’ 
(stippellijn)

De Grotelaan wordt niet gebruikt als terugweg van de 
Kromme Rijn - Jaagpad.

Ten opzichte van hardlopen, beginnen en eindigen er bij 
wandelen relatief meer activiteiten binnen het ‘Kromme 
Rijn Gebied’. De activiteiten concentreren zich met name 
op Amelisweerd-Rhijnauwen. 



RECREATIEF  
FIETSEN1 

2 3
3 4
4 5
5 6
6 10
10 13
13 19
19 25
25 38
38 127



Recreatief fietsen sportief 
5861 Activiteiten
  
12   29
29   59
59   117
117   234
234   352
352   469
469   586
586   821
821   1055
1055 

Recreatief fietsen
5599 Activiteiten
 
56 112
112 168
168 224
224 336
336 448
448 560
560 784
784 1008
1008 1400
1400 1400
1960 4479

Intensiteit in ruimtegebruik door alle recreatieve fiets-
activiteiten die in hun route (tenminste gedeeltelijk) door 
het ‘Kromme Rijn Gebied’ gaan. 

De Koningsweg is veruit de meest intensief gebruikte 
fietsroute door het ‘Kromme Rijn gebied’. Het gebruik 
loopt vooral door over de Achterdijk.



Recreatief fietsen doordeweeks
2390 Activiteiten
 
24 48
48 72
72 96
96 143
143 191
191 239
239 335
335 430
430 598
598 598
837 1912 

Intensiteit in ruimtegebruik door alle recreatieve fiets-
activiteiten op doordeweekse dagen die in hun route 
(tenminste gedeeltelijk) door het ‘Kromme Rijn Gebied’ 
gaan. 



Recreatief fietsen weekend
2968 Activiteiten
 
30 59
59 89
89 119
119 178
178 237
237 297
297 416
416 534
534 742
742 742
1039 2374

Worden er op doordeweekse dagen anders gefietst dan in 
het weekend? De verschillen zijn zeer klein. Dit zagen we 
ook in andere studies in Den Haag en Rotterdam.



3. INTERVIEWSOm inzicht te krijgen in de beleving van de lopers, is een online survey verspreid. 
Hier deden in totaal 62 hardlopers en 22 wandelaars aan mee. Er zijn een aantal 
loopverenigingen benaderd (Aart Stichter hardloopgroep, Phoenix en Runnin). 
Daarnaast is de survey via social media verspreid. 

De Survey bestaat uit 6 onderdelen:

1.    Algemene vragen over de deelnemer

2.   Motivatie achter het recreëren (‘beweegredenen’)

3.   Belang van diverse ruimtelijke aspecten



4.   Tekenen van meestgelopen route 6.   Overige opmerkingen of suggesties

5. Positieve en negatieve ervaringen op die route



Vraag 1&2: Algemene 
vragen en motivatie

Wandelaars Hardlopers



Vraag 3: Ruimtelijke aspecten

De aspecten zijn op sommige punten bij hardlopers iets anders gemaakt dan bij 
wandelaars, bij wandelaars konden we een aantal mogelijk belangrijke aspecten verzinnen 
(aanwezigheid van interessante cultuurhistorie bijvoorbeeld). De hoeveelheid deelnemers 
is bij wandelaars niet heel groot, maar het geeft wel een indicatie.
Er zijn een aantal gelijkenissen en een aantal verschillen in de ruimtelijke aspecten die 
wandelaars en hardlopers belangrijk vinden. De aanwezigheid en kwaliteit van een 
natuurlijk omgeving werd zonder uitzondering belangrijk of zeer belangrijk gevonden. 
Schone lucht, verkeersveiligheid, een ondoorbroken route en geen last van auto’s staan bij 
beiden bovenaan. 

WandelaarsHardlopers

Sociale veiligheid scoort ook bij beiden hoog, net als de kwaliteit van de paden. Rustige 
paden (andere weggebruikers) scoort bij hardlopers wat hoger, hinder van andere 
wandelaars of hardlopers wordt door wandelaars niet echt ondervonden.

Een levendige omgeving vinden maar weinigen belangrijk, hardlopers vinden een 
bewegwijzerde route ook niet echt belangrijk. In 2015 hebben we een vergelijkbaar 
onderzoek gedaan met hardlopers in Amsterdam, de uitkomsten komen behoorlijk 
overeen, ondanks de relatief kleine groep deelnemers (http://www.track-landscapes.com/
running-amsterdam).



Routemogelijkheden Vraag 5: Ervaringen op route: hardlopers
Bij hardlopers zijn de Geotagged wordclouds opgedeeld 
in thema’s zoals hier ‘Routemogelijkheden’. Deze zijn 
uiteindelijk in één kaart gequantificeerd. 



Drukte



Omgeving



Ondergrond & paden



Verlichting



Onderbrekingen



Hardlopers; quantified geotagged 
experience wordcloud

1 keer genoemd

2 keer genoemd

3 keer genoemd

4 keer genoemd

5 keer genoemd
6 keer genoemd
7 keer genoemd
8 keer genoemd



Wandelaars
Bij wandelaars  zijn de Geotagged wordclouds niet 
opgedeeld in thema’s, maar in één kaart verbeeld. 



Hardlopers

Wandelaars

Vrije opgave (vraag 6)



MAARSCHALKERWEERD

KROMME RIJN GEBIED

CONCLUSIES
ONDERZOEK
Uit zowel het ruimtelijk gedrag als de ruimtelijke beleving 
komt een grote diversiteit aan ruimtelijke uitdagingen naar 
voren. We zullen hier een aantal verbetermogelijkheden 
schetsen, die ingaan op deze uitkomsten. Hierin zal 
voornamelijk het gebied ‘Maarschalkerweerd’ aan bod 
komen, het gebied binnen de A27. Dit ligt binnen de 
gemeentegrens Utrecht, en sluit bovendien aan bij de 
huidige gemeentelijke agenda’s.

Een aantal belangrijke conclusies uit voorgaand onderzoek 
zijn:

- Maarschalkerweerd is voornamelijk een doorgangsgebied 
naar Amelisweerd e.o. Dit ligt echter niet binnen het bereik 
van elke loper. Het is dus vooral een bestemming voor de 
‘kortere rondjes’.

- Er is binnen Maarschalkerweerd als toegang naar 
Amelisweerd ook winst te behalen, met name langs de 
Kromme Rijn. Deze wordt minder intensief gebruikt dan de 
Koningsweg. Dit hangt ermee samen dat de loopbeleving 
nog niet overal optimaal is.

- Een aantrekkelijke toegang naar Amelisweerd is van groot 
belang, ook om de drukte op Amelisweerd te beperken/
verspreiden. Als Maarschalkerweerd aantrekkelijker 
wordt ingericht, wordt het aantrekkelijker om je route 
niet te beperken tot daar waar de drukte nu al groot is: 
Amelisweerd

- De lopers uit de wijken om Maarschalkerweerd  
kiezen in een aanzienlijk deel van hun activiteiten voor 
Maarschalkerweerd-Amelisweerd. Ook de routes die 
aansluiten op Maarschalkerweerd, bijvoorbeeld vanuit 
Lunetten, zijn dus van belang.

- Veel negatieve ervaringen hebben te maken met routes 
die niet ‘vloeiend’ zijn. Dit varieert van aanvaringen met 
andere weggebruikers, tot oversteken van drukke wegen, 
lage onderdoorgangen of slechte ondergronden.

- De positieve ervaringen gaan veelal over 
omgevingskwaliteit en natuur: we lopen graag langs het 
water of door het bos.

Deze verschillende ‘opgaves’ zullen op diverse 
plekken concreter worden uitgewerkt in de volgende 
verbeterpunten.



VERBETERPUNTEN

1. Kromme Rijn

2. Tussen Zeist en Bunnik

3. FC Utrecht

4. (De) Lunetten

5. Mytylweg

6. Entree Amelisweerd



1. Kromme Rijn



Met name in het gedrag van hardlopers was opvallend, dat 
de Kromme Rijn binnen de ring minder intensief gebruikt 
wordt dan de Koningsweg en Weg naar Rhijnauwen. Buiten 
de ring A27 wordt de gebruiksintensiteit hoger. 

Een diversiteit aan (negatieve) ervaringen lijken hieraan 
bij te dragen. De onderdoorgang onder de Waterlinieweg 
werd als onprettig ervaren, het te smalle, niet-egale 
jaagpad zorgt in combinatie met overhangende begroeiing, 
veel andere lopers en hekjes voor overlast.

Daarnaast werd er buiten de ring, vaak positief gesproken 
over de schoonheid van de omgeving. Binnen de ring, langs 
de Kromme Rijn, opvallend weinig.
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Hardlopen, ruimtegebruik Hardlopers, beleving

Hardlopers, beleving Hardlopers, beleving

Wandelaars, beleving



Dat er binnen de ring beperkt over de schoonheid van 
de omgeving langs de Kromme Rijn wordt gesproken, 
is in zekere zin niet gek. De noordelijke oevers hebben 
diverse parkachtige open zones langs de Kromme Rijn. 
De route aan de noordzijde is echter niet doorlopend. 
Aan de zuidzijde is de route wel doorlopend, maar is de 
aangrenzende omgeving niet zichtbaar, aantrekkelijk of 
bruikbaar.
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Deze zones zijn momenteel erg nat, te nat om doorheen te lopen. Indien er meer 
hoogteverschil aangebracht zou worden, kunnen zowel omgevingskwaliteit, 
natuurwaarden en gebruikswaarden toenemen. Een verlaagde, natte omgeving 
kan zorgen voor meer natuurwaardes. Zeker als dit wordt gecombineerd met 
mooi ingezaaide mengsels van bloemrijk grasland. De grond kan gebruikt worden 
om het pad en enkele ‘plateautjes’ te verhogen en verdrogen. Hierdoor wordt de 
ruimte begaanbaar en ontstaan aanleidingen om oefeningen te doen.
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Er ligt echter wel degelijk een open ruimte met een 
natuurlijk karakter ligt. Deze ruimte wordt aan het zicht 
en gebruik onttrokken. Door op een aantal plekken een 
deel van de begroeiing tussen het jaagpad en deze ruimtes 
te verwijderen, wordt het een zichtbaar en bruikbaar 
onderdeel van de route langs de Kromme Rijn. 
 



Uit het ‘hardloopgedrag in het donker’ blijkt tevens dat er in het donker langs de 
Kromme Rijn wordt gelopen, ondanks dat verlichting ontbreekt. Extra verlichting 
is niet gewenst, maar door de openheid van de omgeving te vergroten, kan het 
Jaagpad wel meer mee-profiteren van de al aanwezige verlichting. 



Het Jaagpad zelf is niet egaal; meer dan de helft van de 
hardlopers geeft aan dit belangrijk of zeer belagrijk te 
vinden. Ook het meerendeel van de wandelaars gaf aan de 
kwaliteit van de paden belangrijk te vinden.

Het Jaagpad is te bovendien te smal om andere lopers 
normaal te passeren. Het is daarmee ook niet mogelijk om 
er met twee hardlopers naast elkaar te lopen. Het wordt op 
veel plaatsen begrensd door prikkeldraadhekken die vaak 
geen functie (meer) hebben.

Het profiel van het Jaagpad is niet overal even smal. Dit 
varieert sterk en heeft niks te maken met de ruimte die de 
naastgelegen omgeving biedt.

200 meter buiten de ring, heeft het Jaagpad ineens wel een 
breedte van 1,50 meter. Ook hier is het niet blijvend, maar 
het is twee keer zo breed als op de meeste plekken binnen 
de ring. 





Voor het gebruik zou het wenselijk zijn als het Jaagpad een 
uniforme breedte van 1,50 meter zou hebben. Hier kunnen 
lopers elkaar zonder problemen passeren.



Een ononderbroken route wordt vaak belangrijk gevonden 
door hardlopers. Een veelgenoemde onderbreking is het 
‘klaphekje’/ ‘poortje’ in Amelisweerd-Rhijnauwen. Er zijn 
meerdere van deze hekjes te vinden. De bedoeling is het 
vormen van een barrière voor een ongewenste gebruiker: 
de fietser. Echter, de consequentie is momenteel dat het 
ook een barrière vormt voor (een van) de belangrijkste 
gebruikers van het gebied: de hardloper.



Voor het tegenhouden van de fietser is een dermate hoge 
constructie niet nodig; een balk van 20-30 centimeter 
vormt een even grote barrière voor een fietser. 

Echter, over een balkje van 20-30 cm hoog kan door (de 
meeste) hardlopers overheen worden gesprongen en 
daarmee vormt het voor deze doelgroep nauwelijks een 
barrière. 



Dergelijke hekken zijn op tal van plaatsen te vinden, 
met name in het gebied Amelisweerd-Rhijnauwen. Met 
bovengenoemde ingreep kan de hardloper, op zeer 
eenvoudige wijze, een groot plezier gedaan worden.
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Diverse lopers benoemen de onderdoorgang van de 
Waterlinieweg, aan de oostzijde van het Kromme Rijn 
park, als een onprettige passage. Met name de laagte van 
de onderdoorgang wordt als negatief ervaren, maar ook 
termen als ‘nauw’ en ‘lelijk’ worden gebruikt.

Deze ‘nauwe’ ervaring doet zich op twee plekken voor: 
aan het begin van de onderdoorgang en het einde ervan. 
Hier moet een (hard)lopers met gebogen hoofd lopen 
(hoogte circa 1,90 meter). In het middengedeelte moet 
er bij twee spanten gebukt worden. De ruimte zelf is hier 
wel veel hoger. Echter, doordat de twee lage passages aan 
het begin en einde zitten, wordt de onderdoorgang in zijn 
geheel als laag/onprettig ervaren. 

De oostelijke lage passage is slechts aanwezig voor 
de overgang van een fietspad. Dit fietspad wordt dus 
ondersteund door 14 meter betonoppervlak van circa 70 cm 
dik. Dit is een overdimensionering en blijkt overbodig.



Hier ligt dus een relatief eenvoudige mogelijkheid om 
de gehele onderdoorgang te ‘verlichten’. Versmal deze 
overgang horizontaal van 14 meter naar 4 meter, en 
verticaal van 70 cm naar 20/30 cm. 

Er kan dan veel meer licht in de onderdoorgang komen; 
het hogere middendeel komt dan ook beter tot zijn recht. 
Lopers hebben dan slechts aan de westzijde een nauwe 
passage, daarna opent de onderdoorgang zich al. Het 
zou daarmee ook interessant zijn te bekijken of de twee 
spanten, verkleind kunnen worden (wellicht dmv van een 
versterking hoger in de constructie). Dan wordt ook het 
gehele middengedeelte minder laag.

Bovendien krijgen fietsers, wandelaars en hardlopers door 
de versmalde brug een duidelijke ervaring dat ze de de 
Kromme Rijn passeren. 

Onderzocht zou kunnen worden, of een vergelijkbare 
ingreep aan de westzijde van de onderdoorgang (andere 
lage deel van de onderdoorgang) ook mogelijk is. 







2. Tussen Zeist en Bunnik
Het gebied Maarschalkerweerd vormt de entree naar 
Amelisweerd, een gebied dat door menig ondervraagde 
hardoper en wandelaar benoemd wordt als mooiste 
stukje natuur van Utrecht. Het is echter ook een 
betrekkelijk klein en (in toenemende mate) druk gebied. 
Twee dingen die niet los van elkaar kunnen worden 
gezien. 



Het beperkte formaat van het gebied wordt eenvoudig 
geïllustreerd door de routemogelijkheden van een loper 
indien hij een kilometer of 1o wil afleggen binnen dit 
gebied. Zeker in het weekend is dit een veel gelopen 
afstand door wandelaars en hardlopers. 

Feitelijk heb je maar 1 mogelijkheid (indien je de Uithof wilt 
vermijden): het Jaagpad af, tot voorbij Bunnik en om ‘Fort 
bij Rhijnauwen’ weer terug. Deze (enige) route is tevens 
niet overal fijn lopen, de Grote laan (bij kilometer 7) is 
bijvoorbeeld een autoweg zonder ruimte voor (hard)lopers. 

De drukte op het Jaagpad werd vaak genoemd als 
negatieve ervaring in het gebied. Maar, indien je een 
dergelijke afstand wil afleggen, kun je letterlijk en 
figuurlijk niet om het Jaagpad heen. En zo dragen we 
noodgedwongen bij aan onze eigen ergernis.

Vervolgens geldt dat wie langer dan 10 kilometer wil (hard)
lopen, eigenlijk geen kant op kan. Persoonlijk (Mart Reiling, 
woonachtig op de Bosboomstraat) los ik dit op door mijn 
route vanuit huis te beginnen. Een kilometer of 7/8 kan ik 
binnen het gebied maken (het Jaagpad is helaas geen optie 

door de aanwezige poortjes-onderbrekingen), de laatste 
4 kilometer gaan door de Uithof en Archimedeslaan. Verre 
van ideaal, ik kies er daarom vaak voor de auto te pakken 
naar Den Dolder of Soest. Daar kan je wel mooie routes van 
10+ kilometer maken.

Dit betekent dat de gebieden Maarschalkerweerd en het 
gebied tussen Zeist en Bunnik belangrijke gebieden zijn om 
de recreatieve mogelijkheden voor lange afstandslopers in 
het gebied Amelisweerd te vergroten. 



Het vergroten van de recreatieve betekenis van 
Maarschalkerweerd zal in alle overige verbeterpunten terug 
komen. Tussen Zeist en Bunnik komt het er eenvoudig 
op neer dat het gehele gebied niet toegankelijk is. Er ligt 
nergens een mogelijkheid om je route richting Zeist uit te 
breiden. Het gehele gebied, dat bijna net zo omvangrijk is 
als Amelisweerd+Rhijnauwen, kent geen enkele doorsteek 
naar Zeist.
Er zijn eerder discussies geweest over openstelling van 
de Kouwenhovenselaan; dit blijkt lastig. Echter, er zijn 
tientallen mogelijke doorsteken te bedenken. 

Waar de doorsteken precies te situeren is niet het meest 
relevant; belangrijk is dat er ergens twee doorsteken  tot de 
rand van Zeist moeten komen. Een voor de heen- en een 
voor de terugweg. Het zou ook voor de bewoners van Zeist 
een toegang tot het buitengebied betekenen. 

Zeker met het oog op de toekomstige 100.000 extra 
inwoners van Utrecht, is het het toegankelijk maken van 
het beperkt aanwezige landelijk gebied van groot belang.

GALGEN WAARD

A27

W
AT

ER
LI

N
IE

W
EG



3. FC UTRECHT 
Op en rondom het trainingsterrein van FC 
Utrecht hebben zich de afgelopen jaren veel 
veranderingen voorgedaan. Het gebied zou 
haar deuren (weer) kunnen openen om te 
winnen aan recreatieve betekenis. Als eerste 
(meest oostelijke) sportcomplex tussen 
stad en ring A27, vormt de uitstraling van 
dit gebied een belangrijke eerste indruk die 
het beeld van de rest van het sportgebied 
Maarschalkerweerd beïnvloedt.



De  weg door het trainingsgebied van FC Utrecht wordt 
niet door hardlopers of wandelaars gebruikt. Terwijl deze 
weg in principe wel openbaar toegankelijk is.

Vanuit Centraal Utrecht is de combinatie Kromme Rijn 
(park) - Laan van Maarschalkerweerd - Koningsweg, veel 
gemaakt door hardlopers.

Hardlopen, ruimtegebruik Hardlopen, Tot 4 km uit Centraal Wandelen, ruimtegebruik 
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Daarnaast is het sinds 2014 (sinds de aanleg van de 
trambaan) niet meer mogelijk om dit rondje (Kromme Rijn-
Laan van Maarschalkerweerd-Koningsweg), zonder weg 
over te steken. De paden tegen het sportcomplex aan zijn 
namelijk verwijderd na het verplaatsen van de trambaan. In 
de toekomst zal de Uithoflijn hier ook nog 32 maal per uur 
passeren. 

Voor maart 2014 (herinrichting van de Laan van 
Maarschalkerweerd) pakte bijna de helft van de lopers, die 
dit ‘korte’ rondje liepen, deze paden aan de binnenkant. 
Het is zichtbaar dat dit ook samenhangt met de richting 
van lopers die vervolgens hun weg volgen/ waar ze vandaan 
kwamen. De activiteiten langs de binnenkant, waren vaak 
verbonden met Park Kromme Rijn. De activiteiten die 
de buitenkant pakten, liepen vaker de Koningsweg af, of 
gingen naar Zuid Utrecht.

Uitsnede van volgende pagina



Wederom maken diverse hekken dit rondje onmogelijk. 

De ruimte ligt er echter nog steeds , zowel aan de kant 
van de Koningsweg als aan de kant van de Laan van 
Maarschalkerweerd.

Waar de (jeugd) spelers van FC 
Utrecht de Koningsweg moeten 
oversteken om een rondje om het 
terrein te lopen..



Het terrein wordt omgeven door (kapotte) hekken en 
(overbodige) poorten. Terwijl het volledige terrein gewoon 
toegankelijk is; ook als je alle poorten en hekken dicht zou 
doen, en de kapotte hekken zou repareren.

De ongebruikte weg door het trainingsgebied van 
FC Utrecht kan (mede) verklaard worden door de 
ontoegankelijke uitstraling van het gebied als gevolg van 
alle hekwerken. Fietsers die het terrein op fietsen, keren 
vaak weer om, in de veronderstelling dat de weg niet 
openbaar/doorlopend is.



Een tweetal maatregelen zou de betekenis van het gebied 
kunnen vergroten.

1. Verwijder onnodige hekken (feitelijk alle hekken die er 
niet staan om ballen tegen te houden), dit zou het terrein 
qua uitstraling en gebruik ‘openbaren’. Daarmee krijgt dit 
gebied als entree van het hele gebied Maarschalkerweerd 
een toegankelijke uitstraling.

2. Leg, zeker om de buitkant van het terrein, een netwerk 
van halfverharde, subtiele paden aan. Zo ontstaat (weer) 
een kort ononderbroken rustig rondje, dat het gebied 
Maarschalkerweerd voor korte afstandslopers toegankelijk 
maakt. 



4. De Lunetten
De Lunnetten vormen misschien wel de belangrijkste 
landschappelijk en cultuurhistorische structuur van.. 
Lunetten. Niet geheel toevallig maken ze een Noord-
zuid verbinding die aansluit op de Kromme Rijn. Op 
structuurniveau kunnen we ons een sterkere entree 
richting Kromme Rijn-Maarschalkerweerd haast niet 
voorstellen.



Echter, de route langs de Lunetten, vanuit de stadwijk 
Lunetten (aan oostzijde Waterlinieweg), is van de diverse 
toegangen vanuit Lunetten, veruit de minst gebruikte door 
hardlopers. 

De westzijde van de waterlinieweg wordt met name door 
hardlopers uit Hoograven/Tolsteeg gebruikt, niet door 
degenen uit Lunetten.

Ook door wandelaars vanuit Utrecht werd de route niet 
heel intensief gebruikt. Ondanks dat het onderdeel is van 
het bewegwijzerde wandelnetwerk.

Van de hardlopers die nabij deze overgang vertrekken, gaat 
een minder groot percentage richting ‘Maarschalkerweerd’

Hardlopen Wandelen, vanuit UtrechtHardlopen  percentage richting 
Maarschalkerweerd
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Er ontstaat een interessant beeld als we bekijken via welke routes er uit en in Lunetten 
wordt hardgelopen. Het linker beeld telt, niet als in de heatmaps, het aantal passages van 
lopers op een bepaald pad. Als een loper een pad tweemaal passeert in 1 activiteit, wordt 
hij dus tweemaal geteld.

Als we niet het aantal passages maar het aantal unieke passages tellen, blijft het aantal op 
de route langs de Lunetten vrijwel gelijk, terwijl de andere twee meestgebruikte routes wel 
sterk verminderen (van 915 naar 555 en van 830 naar 576). Dit laat zien dat de activiteiten 
die langs de Lunetten lopen, dit niet op zowel de heenweg als de terugweg doen. Dit kan 
een indicatie zijn van een route die niet aantrekkelijk is. Sommige moeten hem gebruiken 
om ergens te komen (Maarschalkerweerd), maar men neemt altijd een andere weg terug 
Lunetten in. 



De trap aan de Noordzijde van het spoor is nauwelijks 
zichtbaar en onuitnodigend steil.

Bovendien sluit het pad niet aan op de doorgaande route 
richting Kromme Rijn (waar de nieuwe oversteekdrempel 
over de Koningsweg ligt).

De toegangsweg vanuit de Koningsweg heeft meer weg 
van een toegang naar een priveterrein, met hekken, borden 
en huisnummer. Geen openbaar karakter.

Dit gedrag wordt verklaarbaar als we kijken naar de 
vormgeving van de route. Er zitten niet alleen een aantal 
onaantrekkelijke stukken in, hij is ook erg lastig vindbaar.

2 2

1

1

3

3



Ook de trap aan de zuidzijde van het spoor is nauwelijks zichtbaar en onuitnodigend steil.

Los van elkaar lijken dit allemaal relatief kleine ‘onvolkomenheden’. Maar, 
het is een aaneenschakeling, daardoor is de gehele route tussen Lunetten 
en de Kromme Rijn niet helder en uitnodigend. 

Drie trappen kunnen meer uitnodigend en gebruiksvriendelijker worden 
vormgegeven. Ten zuiden van de Koningsweg kan de route rechtstreeks 
en logisch aansluiten op de nieuwe oversteek van de Koningsweg. Tussen 
Koningsweg en Kromme Rijn kan een wandelpad gesitueerd worden naast 
het fietspad. 

Daarnaast zou beplanting een grotere rol kunnen spelen in het traject. 
Trappen/ entree’s kunnen aangezet worden met planten met een 
opvallende bloei, bermen in kunnen op diverse plaatsen ingezaaid met 
bloemrijke grasmengsels.







Op twee andere plaatsen in het gebied zijn ook trappen te vinden die (zeker voor de hardloper) een hindernis zijn.



5. Mytylweg
De Mytylweg is nog beperkt onderdeel van het 
recreatieve netwerk van Utrecht-Oost. Daar kan 
echter verandering in komen nu aan de noordzijde 
een verbinding over de Kromme Rijn komt, en aan 
de zuidzijde een verbinding richting de Koningsweg. 
Dit kan een aanleiding zijn voor een investering in de 
aantrekkelijkheid van deze route. Tevens is de Mytylweg 
de belangrijkste as door het Sportcomplex, maar het 
ontbreekt nog aan betekenis verder dan een fiets/
autoweg. En dat terwijl het wel een zone ‘van formaat’ 
is. 



Lopers vanuit de sportvelden gebruiken niet het Jaagpad 
maar de Blauwe-Vogelweg, gecombineerd met de 
Mytylweg.

Voor hardlopers vanuit de stad Utrecht wordt de Mytylweg 
ook nog maar beperkt gebruikt.

De Mytylweg is qua gebruik nog geen onderdeel van het 
wandelnetwerk.

Het zwembad aan de noordkant en de parkeerplaats aan 
de zuidkant zijn populaire plekken om een route te starten.

Bij het zwembad en de atletiekbaan zitten belangrijke 
standpunten voor hardlopers, gebonden en ongebonden 
lopers s liggen hier dus vlakbij elkaar.

Wandelen 

Wandelen; startpunten Hardlopen; startpunten

Hardlopen vanuit Centraal Utrecht Hardlopen binnen 
Maarschalkerweerd

Vanuit de stad wordt de westzijde van de Kromme Rijn, 
tussen de Galgenwaard en de A27, weinig en niet over de 
volle lengte gebruikt.

Hardlopen vanuit Centraal Utrecht 



De nieuwe brug over de Kromme Rijn trekt een blik 
open aan nieuwe routemogelijkheden voor (hard)lopers. 
Het Jaagpad zou daarmee (nog) meer lopers kunnen 
krijgen, evenals de Mytylweg. Daarnaast ontstaat een 
nieuwe looplus om de Kromme Rijn tussen de weg naar 
Rhijnauwen en Laan van Maarschalkerweerd (paarse 
route). Deze is ook voor loop/bootcamp groepjes 
interessant voor intervaltrainingen.

Nieuwe routes door nieuwe brug 
Kromme Rijn & verlengde 
Mytylweg.



De nieuwe brug creëert niet alleen voor lopers 
interessante nieuwe routemogelijkheden: de Mytylweg 
kan een nieuwe skateroute aaneensluiten. De Laan van 
Maarschalkerweerd en Weg van de Wetenschap zijn veel 
gebruikt door skaters (evenals de Koningsweg), hier 
ligt namelijk fluweel glad asfalt. De Mytylweg zou een 
skateronde van bijna 3 kilometer kunnen maken.

Skateactiviteiten Utrecht-Oost
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400 P

Huidige parkeervoorzieningen Optie 1: parkeervoorzieningen Optie 2: parkeervoorzieningen

De Mytylweg zou een belangrijkere recreatieve functie 
kunnen krijgen. Een impuls in de aantrekkelijkheid van de 
Mytylweg en omgeving is dan ook wenselijk. 

Momenteel is de Mytylweg een autoweg die nodig is om 
diverse parkeerplaatsen te bereiken. Hieronder vallen de 
parkeerplaatsen van de Mytylschool, die het hele sport-
complex (heen en terug) moeten doorkruisen om bij de 
school te komen. 

Door de Mytylschool via het recyclingterrein te ontsluiten, 
kan de Mytylweg vrij worden gemaakt van autoverkeer, op 
enkele oversteken na. De parkeerplaats bij de atletiekbaan 
dient dan wel anders ontsloten te worden. Dit zou 
achter de sportvelden kunnen, maar mogelijk ook via de 
Mytylschool ontsluiting.

De volledige Mytylweg zou in dat geval een fiets- en 
voetgangersverbinding kunnen worden. Daarmee onstaan 
kansen voor een andere dimensionering en invulling van de 
Mytylweg en haar omgeving. 

Een andere optie is het creëren van een groot centraal 
parkeerveld met een goede ontsluitingsweg. Momenteel 
liggen allerlei kleine parkeervelden verspreid over het 
hele terrein. Zoeken naar parkeerplekken zorgt dan voor 
rond rijdend autoverkeer. Binnen het formaat van een 
voetbalveld passen circa 400 plaatsen, dit is genoeg om alle 
losse parkeervelden aan de Mytylweg te vervangen. 

Wederom ontstaan er dan kansen om de Mytylweg anders 
in te gaan richten.



Mytylweg huidige profiel

Vanaf buitenkant sloot, tot buitenkant weg, heeft de 
Mytylweg een breedte van circa 20 meter: een enorm 
breed profiel dat mogelijkheden biedt.

De huidige invulling van die breedte is echter nauwelijks 
waardevol. De weg is 5 meter breed, hetgeen momenteel 
noodzakelijk is voor autoverkeer. Tegen de voetbalvelden 
is direct een sloot gesitueerd, met een verticale betonnen 
zijkant. Het aanwezige water is zodoende niet zichtbaar, 
niet mooi en ecologisch waardeloos.Tussen de weg en het 
water is de restruimte weer verdeeld door een wandelpad, 
met daardoor aan weerszijde restruimtes met gras.



Referentie: Lola landschapsarchitectuur (lola.land)

NATUURLIJKE VARIANT

Een fiets-skate pad 
van 3,5m breed, met 
direct eraan een 
natuurlijk halfverhard 
wandelpad van 1,5 m.

Doorgetrokken 
watergang van 5-6 
meter breed met 
ecologische oevers

Meer beplanting 
tussen sportvelden en 
fiets-skatepad.

Verlaagde natuurlijke 
graslanden, tevens 
wateropvang.  

Het profiel van de Mytylweg zou (zonder autoverkeer) 
kunnen volstaan met een breedte van 4 meter, voor 
fietsers en skaters. Een halfverhard looppad kan hier direct 
aan gekoppeld worden. Zo verdwijnen de restruimtes en 
kunnen brede groenstroken worden gecreëerd. Hier kan de 
sloot vervangen worden door een bredere, doorgetrokken 
watergang met ecologische (flauwe) oevers. Naast de 
sportvelden zouden bredere stroken beplanting en 
bloemrijke graslanden  kunnen worden ingericht.

De mytylweg zou zodoende een veel natuurlijker karakter 
kunnen krijgen. Hiermee kan de betekenis voor recreatieve 
lopers vergroot worden.



SPORTIEVE VARIANT

Mini-kunstgras voetbal-
pana veldjes

Een heuvel van 1-2  
meter hoog kan 
gebruikt worden als 
natuurlijke tribune

5 meter brede 
langzaam-verkeer 
weg, met subtiele 
markeringen en fluweel 
glad asfalt

Simpele belijning op 
verharding maken 
mini-voetbal/pana 
veldjes

Belijning voor  
verschillende 
loopscholing 
oefeningen

Met enkele 
verhogingen kunnen 
skate-elementen 
geïntegreerd worden

In plaats van een meer natuurlijke invulling, zou het 
profiel ook een meer sportieve invulling kunnen krijgen. 
Wandelaars, hardlopers en  fietsers zouden gezamelijk 
van de huidige 5 meter brede weg gebruik kunnen maken 
indien de voetgangerszone met subtiele markeringen 
wordt aangegeven. 
Door de sloot richting de oostzijde te verplaatsen, ontstaat 
direct aan de sportvelden circa 10 meter ruimte. Hier zou 
sportief-actief programma (gelinkt aan het type sportveld 
waar het aan grenst)  in verwerkt kunnen worden, 
waarnaast het ook als voetgangerzone fungeert.
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Deze ideeën gaan uit van een Mytylweg die tot de Koningsweg wordt doorgetrokken, 
zoals in de huidige gemeenteplannen getekend staat. Zoals momenteel getekend, zou de 
Mytylweg door het bos verder getrokken worden. Dat is een optie die aan zou sluiten bij 
de ‘natuurlijke variant’.

Echter, de mogelijkheid om de Mytylweg direct langs de sportvelden door te trekken, 
zou ook voordelen kunnen bieden. Als fietser zou de levendigheid van de sportvelden 
de nodige sociale veiligheid kunnen bieden. Bovendien hoeft het pad dan niet verlicht 
te worden, aangezien het kan profiteren van de verlichting van de sportvelden. Het pad 
loopt dan grotendeels gelijk aan het huidige pad achter de sportvelden. Dit zou betekenen 
dat er minder bomen gekapt hoeven te worden. Deze optie zou mooi kunnen aansluiten 
bij de ‘sportieve variant’, maar het sluit ook de ‘natuurlijke variant’ niet uit.



De Mytylweg zou aan de zuidzijde aansluiten op een 
nieuwe landbrug over de A27, zoals gepland. Maar juist 
aan de noordkant liggen kansen om een mooie nieuwe 
aansluiting te maken. Niet alleen omdat hier een nieuwe 
brug over de Kromme Rijn gepland is, maar ook omdat er 
kansen liggen om de omgeving groener en aantrekkelijker 
in te richten. Vroeger was dit een locatie waar veel 
boomgaarden stonden. Daarnaast is dit een strategisch 
punt omdat veel hardlopers en wandelaars hier hun routes 
beginnen. 



Momenteel oogt het gebied nog als een achterkant. 
Terwijl er wel diverse kwaliteiten aanwezig zijn. Het 
grondlichaam van de atletiekbaan is niet bruikbaar, terwijl 
trainingsgroepen en lopers zulke topografie juist goed 
kunnen gebruiken voor veel trainingsoefeningen. Het hek 
dat er omheen staat, is ook hier kapot en dus overbodig (3).

Daarnaast zijn er nog altijd boomgaarden aanwezig op 
de privé-percelen, zowel aan de linker- als de rechterzijde 
(1&2). In de openbare ruimte zijn ze echter nauwelijks 
zichtbaar.
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2. Krachtoefeningen geïntegreerd in topografie1. Gebiedsplattegronden zijn 
momenteel onvindbaar

3. Atletiekbaan doortrekken in 
openbare ruimte

Zo zou het ook kunnen: een openbare trainingshelling en doorgetrokken boomgaarden 
die je in het gebied verwelkomen. Diverse faciliteiten kunnen in de directe omgeving 
gesitueerd worden. 

4. Openbare kluisjes beheerd door atletiekvereniging 
of Kromme Rijn bootverhuur. Referentie:  
Mirandabad in Amsterdam Amsterdam.nl
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Op de locatie waar de Koningsweg, Amelisweerd en de A27 
samen komen, wordt nagedacht over een betere entree 
naar Amelisweerd. Het maken van een landbrug is daarin 
momenteel de grootste geplande ingreep. Ook wij zien de 
positieve effecten die een dergelijke oplossing kan hebben, 
echter zijn er ook andere mogelijkheden die de entree naar 
Amelisweerd kunnen verbeteren.

6. Entree Amelisweerd



Een veelgenoemde negatieve ervaring van lopers was 
namelijk de oversteek van de Koningsweg. En hoe breed 
of mooi de landbrug ook zou worden, de Koningsweg blijft 
een barrière tussen Utrecht en Amelisweerd. Daar komt de 
Uithoflijn binnenkort bij, die hier op doordeweekse dagen, 
32 maal per uur gaat passeren. Dit zorgt voor nog een extra 
barrière tussen Amelisweerd en Utrecht, die de landbrug 
niet gaat oplossen. Dit is wordt tevens een nieuwe barriere 
voor fietsers van Utrecht naar de Achterdijk en Bunnik, een 
zeer belangrijke recreatieve fietsroute.



Dit maakt dat een (extra, dan wel alternatieve) ingreep 
interessant zou kunnen zijn: een onderdoorgang, 
daar waar de Koningsweg, de Uithoflijn, de Laan van 
Maarschalkerweerd en de (nieuwe) Mytylweg elkaar 
kruisen. Dit zou voor 5 verschillende doelen voordelen 
kunnen bieden:

1. Het maakt een ondoorbroken entree naar Amelisweerd 
vanuit Utrecht. Ook vanuit de mogelijk nieuwe tramhalte. 

2. Het maakt de fietsroute Utrecht-Achterdijk/Bunnik 
ononderbroken. 

3. Het maakt de hele fietsroute tussen Lunetten en de 
Uithof ononderbroken. Het is momenteel de enige 
echte onderbreking hiertussen. Daarmee tevens de 
verbinding tussen Lunetten en het hele sportgebied 
Maarschalkerweerd en de nieuwe Mytylweg.

4. Het heeft een vergelijkbaar effect als de ingrepen in 
het ‘FC Utrecht trainingscomplex’ verhaal: het maakt 
een ononderbroken kort rondje ‘Kromme Rijn - Laan van 
Maarschalkerweerd - Koningsweg’.

5. Mogelijk biedt het ook voor de auto doorstromings 
kansen. Auto’s staan momenteel ook op fietsers te 
wachten.

Een belangrijk gegeven in dit verhaal is het feit dat er in de 
directe omgeving van dit knooppunt, veel open ruimte is. 
De taluds naar de onderdoorgang kunnen daardoor flauw 
vormgegeven worden. Hierdoor ontstaat geen nauwe 
(enge) tunnel, maar een verlaagd, overzichtelijk landschap.

Inhoudelijk sluit dit idee de landbrug niet uit, financieel 
misschien wel (hier hebben wij geen zicht op). Uiteraard 
vergt het verder uitwerken extra onderzoek.
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