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Inleiding
Waar gaan deze lessen over?
Deze lessen gaan over het gebied langs het Merwedekanaal in Utrecht. Dit gebied
heet de Merwedekanaalzone en ligt dicht bij het Centraal Station van Utrecht.
In dit gebied wordt een bedrijven- en defensieterrein veranderd tot woongebied.
Je leert hoe je een gebied kunt omvormen en waar je rekening mee zal moeten
houden om het volgens de nieuwste regels en wensen te ontwerpen.
In het Stedenbouwkundig Plan staat:

Er zijn grootse plannen voor het verdichten van de stad rondom het
stationsgebied en in de Merwedekanaalzone. Het oude stadscentrum barst
uit haar voegen en daarom wordt er gewerkt aan een net zo bruisend
nieuw stadscentrum aan de westzijde van het spoor. Utrecht legt daarbij
de lat hoog, alle nieuwe gebieden worden ontwikkeld volgens de principes
van “gezond stedelijk leven”.
Wat ga je maken?
Aan jou de taak een inrichtingsplan te ontwerpen voor de Merwedekanaalzone
rekening houdend met de principes van ‘gezond stedelijk leven’.

Wat moet je doen?
1. Eerst maak je opdrachten om het gebied beter te leren kennen. Je hebt bij
alle lessen een laptop nodig.
Laat elke Go/no-go opdracht goedkeuren door je docent voordat je
verder werkt.
2. Maak na de opdrachten samen met iemand anders een 3D-ontwerp voor
het gebied.
3. Schrijf tegelijkertijd een toelichting. In de toelichting staat welke keuzes
je hebt gemaakt bij de inrichting van de Merwedekanaalzone en waarom.
4. Presenteer het resultaat. De presentatie van je ontwerp kan op
verschillende manieren; maak een video-opname van een maquette
(schaalmodel), een poster of gebruik presentatie-apps zoals PowerPoint,
Slides en Keynote.
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1. Veldwerk in je eigen buurt
Startopdracht
De wijk die je gaat ontwerpen moet toekomstbestendig zijn, maar wat is dat
eigenlijk?
Stap uit je woning naar buiten en kijk goed rond. Is de buurt, de wijk of het dorp
waar je woont toekomstbestendig? Waar kijk je dan naar? Wat kom je tegen? In
de volgende opdrachten ga je op veldwerk in je eigen buurt op zoek naar
duurzame elementen.
Tips:
• Let op zaken zoals verkeersoverlast, afvalscheiding, zonnepanelen,
warmtepompen, parken, plekken om water op te vangen bij
wateroverlast.
• Interview een aantal inwoners van je wijk, buurt of dorp.
• Raadpleeg lokale media zoals de lokale (online) krant.
Opdracht 1: Zoek 3 voorbeelden in je buurt, wijk of dorp die je toekomstbestendig vindt en maak hier foto’s van.
Opdracht 2: Zoek 3 voorbeelden in je buurt, wijk of dorp die je niet
toekomstbestendig vindt en maak hier foto’s van.
Opdracht 3: Plak de foto’s van opdracht 1 en 2 in een document. Bedenk bij de
voorbeelden die je niet toekomstbestendig vindt, hoe ze verbeterd
zouden kunnen worden en schrijf dit erbij.
Opdracht 4: Vind jij je wijk toekomstbestendig?
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2. Merwedekanaalzone
2.1 Introductie
Bekijk als introductie dit filmpje1.
Het filmpje duurt 3 minuten en geeft je een indruk van het gebied en de
ontwikkelingsplannen. Maak de volgende opdrachten met behulp van het filmpje.

Opdracht 1: Waarvoor wil de gemeente Utrecht de
gebruiken?
❑ Bedrijventerrein en industriegebied
❑ Wonen en werken
❑ Een goede en gezonde stadswijk

Merwedekanaalzone

Opdracht 2: In het filmpje wordt gezegd dat men in de Merwedekanaalzone een
hoogstedelijk gebied wil ontwikkelen. Welke van de volgende
kenmerken horen bij hoogstedelijk gebied? Meerdere antwoorden
zijn mogelijk.
❑ Veel woningen
❑ Weinig woningen
❑ Rustige omgeving
❑ Hoogwaardig openbaar vervoer
❑ Veel functies op een klein oppervlakte
(wonen, winkels, kantoren, infrastructuur)
Opdracht 3: In het filmpje wordt ook gezegd dat men een duurzame en gezonde
stadswijk wil ontwikkelen. Noteer voorbeelden van “duurzaam en
gezond” die je zag in het filmpje?
Go/no-go opdracht
Opdracht 4: Geef voorbeelden van duurzame ontwikkelingen die heel goed in
hoogstedelijk gebied toegepast kunnen worden.
Noteer ook duurzame oplossingen die juist niet samengaan met
hoogstedelijk gebied.

2.2 Gebiedsverkenning
Open deze link2 in je (Chrome) browser.
Klik op
(kaartlagen) en vink onderstaande laag aan om te zien waar de
Merwedekanaalzone ligt en verken de omgeving.

1
2

https://www.youtube.com/watch?v=tRrEVEXBci4
https://kaart.edugis.nl/v2/#configurl=maps/merwedekanaalzone.json
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Gebruik voor het beantwoorden van opdracht 5, 6 en 7 de volgende tool:
Opdracht 5:

Hoe lang is de Merwedekanaalzone van Noord naar Zuid?

Opdracht 6:

Hoe breed is de Merwedekanaalzone op het breedste gedeelte?

Opdracht 7:

Hoe ver ligt de Merwedekanaalzone van jouw woning af?

De Merwedekanaalzone is verdeeld in drie deelgebieden. Voor ieder deelgebied
zijn specifieke ontwikkelingsplannen gemaakt. Verwijder de vorige laag en vink
nu deze laag aan:

Deze laag kan je tijdens het maken van de opdrachten aan laten staan om te
kunnen zien waar de verschillende deelgebieden van de Merwedekanaalzone
liggen.

Opdracht 8:

Met de informatie-knop
kan je op de verschillende
deelgebieden klikken voor meer informatie. De foto’s die je ziet zijn
in december 2019 gemaakt. Welke grote verschillen zie je tussen
de foto’s als je let op inrichting van de ruimte?

De Merwedekanaalzone ligt langs het Merwedekanaal. Lees onderstaande tekst
van de gemeente Utrecht:

“Het Merwedekanaal is in 1892 geopend als handelsroute van Amsterdam
naar Duitsland. Maar vooral voor de regio Utrecht werd het
Merwedekanaal belangrijk door de vele industrie die zich langs het kanaal
vestigde. In 2017 bestond het Merwedekanaal 125 jaar. Het ziet ernaar uit
dat het steeds drukker gaat worden op en rond het Merwedekanaal.”

Opdracht 9:

Voeg de laag Merwedekanaal toe en meet de afstand van begin tot
eind.

Opdracht 10: Hoe breed is het kanaal langs bij de Merwedekanaalzone?
Opdracht 11: Waarom is dit kanaal gegraven? Waar werd het kanaal in vroeger
voor gebruikt? Welke (twee) functies heeft het Merwedekanaal nu?
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Go/no-go opdracht
Opdracht 12: Maak een excursie naar de Merwedekanaalzone. Dit kan virtueel
Door deze link3 in je browser te plakken.
Maak een schets met legenda op de kaart van het gebied met
daarin de belangrijkste zaken die je nu in dit gebied ziet.

Figuur 1: Blanco schetskaart

3

https://poly.google.com/view/8iUC5p0LOHt
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3. Gezond stedelijk leven

Opdracht 1: De stad Utrecht groeit naar verwachting van 340.000 naar 410.000
inwoners in 2030. Het is daarmee één van de snelst groeiende
steden in Nederland. De gemeente Utrecht kiest ervoor om de groei
van de stad op te vangen binnen het bestaand stedelijk gebied. In
de Merwedekanaalzone moeten er 6.000 tot 10.000 woningen en
bijbehorende voorzieningen gerealiseerd worden om ruimte te
maken voor 20.000 nieuwe bewoners.
Welk deel van Nederland is het meest verstedelijkt als je naar deze
kaartlagen kijkt?

Opdracht 2: Zijn er in jouw omgeving (grootschalige) bouwprojecten aan de
gang? Noteer waar deze projecten plaatsvinden en wat er gebouwd
wordt.
Opdracht 3: Zet de kaart Nederland 2040 aan en zoom naar jouw woonplaats.
Wordt er groei verwacht in jouw omgeving? Zo ja, komt dit overeen
met het antwoord dat je bij opdracht 2 hebt gegeven?
Opdracht 4: De Merwedekanaalzone is een voormalig bedrijven- en
defensieterrein. Het gebied wordt nu opnieuw ingericht. Oude
gebouwen en voorzieningen worden opgeknapt of afgebroken en
vervangen door nieuwe. We noemen dat herstructurering van een
gebied. Stedelijke herstructurering is het planmatig en veelal
grootschalig ingrijpen in de bebouwde omgeving van een stad om
verouderde en vervallen gebieden zo te vernieuwen dat zij voldoen
aan huidige eisen op het gebied van wonen, werken, recreëren en
mobiliteit. Soms gebeurt dit door sanering (sloop en nieuwbouw),
soms door renovatie (opknappen) en hergebruik.
Is er sprake van “herstructurering” van de Merwedekanaalzone, als
je naar de foto’s van de deelgebieden kijkt?
A. Ja, want…
B. Nee, want...
C. Ik weet het niet, want…
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Utrecht wil een duurzame wijk ontwikkelen volgens de principes van gezond
stedelijk leven. Wat betekent “gezond stedelijk leven”? De gemeente
Utrecht schrijft:

“Utrecht staat voor ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Dat betekent
een stad waar gezondheid centraal staat in alles wat we doen. Een stad
van gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving, werkend aan een
gezonde economie. Waar iedereen kan meedoen, en iedereen zich thuis
mag voelen. In een gezonde stad hebben mensen een passende baan of
opleiding of zijn ze op een andere manier actief bij de samenleving
betrokken. Je kunt er prettig wonen in een schone omgeving en met zo min
mogelijk overlast. Een omgeving die uitnodigt tot een gezonde levensstijl,
aanzet tot beweging en levendig is door de recreatieve en culturele functies
van de stad. Een stad waar ontmoeting vanzelfsprekend is. Waar
duurzaamheid de norm is. En waar we geld blijven verdienen, juist door
aandacht te hebben voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen”.
In deze tekst wordt ook gesproken over duurzaamheid als norm(aal). Hoe
duurzaam is Utrecht? En hoe duurzaam is jouw gemeente? Je gaat dit
onderzoeken aan de hand van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex.

Opdracht 5: Gebruik deze website4.
Wat is de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex van Utrecht?
Opdracht 6: Op welke 3 punten scoort Utrecht het hoogst?
Opdracht 7: Is Utrecht duurzamer dan jouw gemeente?
Omschrijf in een paar zinnen hoe Utrecht scoort vergeleken met
jouw eigen gemeente. (Als je in de gemeente Utrecht woont, kies
dan voor Rotterdam.)
Go/no-go opdracht
Opdracht 8: Op welke 3 punten scoort Utrecht het slechtst en wat voor
aandachtspunten levert dat op, voor jou, bij het maken van een
duurzame herinrichting van de Merwedekanaalzone? Licht je
antwoord toe.

4

https://www.gdindex.nl/mijngemeente.html
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4. Duurzame energie
De wereld om ons heen verandert snel. Op aarde is sprake van
klimaatverandering, bevolkingsgroei, globalisering en een stijgende gemiddelde
welvaart. Dat maakt het noodzakelijk duurzaam om te gaan met onze planeet.
Het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie en daarmee de uitstoot van
CO2 is een actueel probleem. Kunnen we ook duurzame energie winnen en
gebruiken?
De EU probeert een duurzame woning financieel
aantrekkelijk te maken. Dit doen ze door het instellen van
een energielabel. De EU heeft dit label in 2010 verplicht
gesteld voor gebouwen. Dit label laat het energieverbruik
van een woning, winkel of bedrijfsgebouw zien. Een groen
energielabel maakt een gebouw meer waard dan een rood
energielabel. Het loont dus om je huis ‘duurzaam te maken’.

Opdracht 1: Open de laag panden-energielabel en bekijk je eigen woning. Welk
energielabel kun je aflezen voor jouw woning?

Gemeenten zijn zich ook bewust van verduurzaming. De gemeente Utrecht wil
een duurzame en gezonde gemeente zijn. Utrecht wil in 2050 zelfs circulair zijn,
dit betekent dat in 2050 Utrecht alle energie zelf opwekt en dus geen fossiele
brandstoffen importeert. In 2030 wil de stad al CO2-neutraal zijn. Dit is een
ambitieus plan en waar mogelijk wordt een start gemaakt met verduurzaming.
Natuurlijk moet ook de Merwedekanaalzone een ‘duurzame’ wijk worden. Maar
hoe maak je een wijk duurzaam? Zijn er verschillende mogelijkheden?
Duurzame energie gebruiken en duurzame bouwmaterialen gebruiken zijn maar
twee van de vele mogelijkheden.

Opdracht 2: Geef twee of meer voorbeelden van bovengrondse manieren om een
wijk qua energiegebruik duurzamer te maken.
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4.1 Zonne-energie
De meeste huizen in Nederland zijn aangesloten op gas. Dat is nodig voor de
verwarming en voor het gasfornuis. Omdat er bij gebruik van aardgas veel
ongewenst CO2 vrijkomt, worden er nu huizen gebouwd zónder gasaansluiting.
Maar hoe verwarm je dan je huis en hoe kook je dan? Een mogelijke oplossing is
het gebruik van zonnepanelen. Deze heb je vast wel een keer gezien of heb je
een keer van gehoord. Misschien hebben jullie die zelfs op je dak liggen. Zonneenergie is een voorbeeld van duurzame energie die boven de grond opgewekt
wordt.

Opdracht 3: Bekijk de Zonatlas5. Zoek jouw woning op.
Is jouw huis/flat geschikt voor zonnepanelen?
Opdracht 4: Sluit de Zonatlas en ga terug naar EduGIS. Open deze laag:

Zoals je ziet zijn veel gebouwen zeer geschikt voor het plaatsen van
zonnepanelen. Waarom denk jij dat ondanks deze geschiktheid niet
op al deze locaties zonnepanelen te vinden zijn?
Opdracht 5: Waarom is het gebruik van alleen zonnepanelen niet geschikt voor
energiewinning in het gebied?

5

https://www.zonatlas.nl/utrecht/ontdek-de-zonatlas/
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4.2 Bodemenergie
Naast het gebruik van zonnepanelen, moet dus gezocht worden naar andere
vormen van energiewinning. Dit kan gevonden worden in de bodem! De bodem
is een goede isolator; zoals een thermosfles. Dit betekent dat warmte en koude
goed bewaard blijven.
Afhankelijk van de diepte spreekt men over bodemenergie (0-500m) en
geothermie (>500m). Bodemenergie en geothermie werken door water
ondergronds op te warmen, warm te houden of juist koel te houden.
Open systeem
Er zijn open en gesloten systemen van bodemenergie.
Water kan niet zomaar de bodem ingepompt worden. Dit kan alleen in
zogenaamde aquifers. Een aquifer is een (zandige) laag die veel water kan
bevatten. Die zandige laag zit tussen twee afsluitende kleilagen in zodat het water
niet kan wegzakken. In de Merwedekanaalzone zijn twee aquifers te vinden.

Figuur 1: Opbouw ondergrond

Figuur 2: Doublet

Opdracht 6: Herken je in figuur 1 de aquifer?

In een open systeem worden er twee buizen in de grond geslagen, zie figuur 2.
In de zomer verwarmt de zon water aan het oppervlak. Dit water wordt in de
bodem gepompt en bewaard. In de winter pompt men dit water weer omhoog.
Met dit warme water kun je bijvoorbeeld huizen verwarmen. In de winter kan
men koud water de bodem in pompen, zodat dit in de zomer de woning kan
koelen.
Het voordeel van een open systeem is dat er weinig materiaal nodig is voor de
aanleg. Ook zijn er weinig boringen nodig voor een open systeem. (Bron: Infomil)

Opdracht 7: Bekijk figuur 1. Op welke diepte zitten de aquifers in de
Merwedekanaalzone?
Opdracht 8: Bekijk figuur 1. Van welke soort sedimenten zijn de aquifers
opgebouwd?
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Gesloten systeem
Een gesloten systeem pompt
men water door een buis. Het
water in de buis koelt af als de
bodem kouder is; het water
warmt op als de grondlaag
eromheen warmer is. Bij een
gesloten systeem liggen er
meer leidingen in de bodem.
Hierdoor is een gesloten
systeem duurder dan een open
systeem, maar het is wel
duurzamer.
Opdracht 9:

Figuur 3: Zomer- en wintersituatie

Waarom is een gesloten systeem duurzamer?

Opdracht 10: Het bovenste deel van de ondergrond kan worden gebruikt voor
bodemenergie als open systeem.
In dit deel van de ondergrond pakket kan één systeem 650 kilowatt
energie opwekken. Het gehele Merwedekanaalgebied heeft
minstens 22.000 kilowatt nodig.
Hoeveel doubletten zijn er minstens nodig om de wijk te voorzien
van warmte-koude opslag (WKO)?

Nu duidelijk is hoeveel doubletten er nodig zijn in de Merwedekanaalzone moet
er gekeken worden of dat haalbaar is.
Een van eerste factoren waar je rekening mee moet houden is de diepte van het
beschikbare watervoerende pakket. Ook de dikte van de laag bepaalt hoeveel
water er opgeslagen kan worden. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar
het gebruik van deze laag: soms wordt de eerste aardlaag gebruikt voor
hemelwaterafvoer, het afvoeren van regenwater. Als dit regenwater afgevoerd
wordt via deze laag zal er minder plek zijn voor bodemenergie-winning.
Als je veel bronnen bij elkaar plaatst en veel water blijft pompen, kan de
grondwaterstand veranderen, dit kan bodemdaling veroorzaken en schade aan
natuur en woningen.
De gemeente heeft een berekening gedaan van al deze factoren en is tot de
conclusie gekomen dat er zo’n 29 doubletten mogelijk zijn.

Opdracht 11: Is een open systeem voor het opwekken van energie voldoende om
de hele Merwedekanaalzone te verwarmen?
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4.3 Geothermie
Net als bij bodemenergie heb je voor geothermie een aquifer nodig. Toch werkt
geothermie heel anders dan bodemenergie. Bij bodemenergie maak je gebruik
van de isolerende werking van de bodem; verwarming van water gebeurt
bovengronds. Bij geothermie maak je gebruik van aardwarmte om water op te
warmen.

Opdracht 12: Ligt Nederland, gelet op de dikte van de aardkorst, op een
gunstige plek voor geothermie?

In Nederland is de ‘Rotliegend-laag’ een
geschikte aquifer. Er ligt er een dunne zoutlaag
(Zechstein) op die de laag afdekt.
De Rotliegend-laag is door tektoniek verzakt.
Met boringen kan de diepte bepaald worden.
Een diepe boring uit laten voeren is erg duur.
Eén boring kan 80 miljoen euro kosten. De
diepte kan ook seismisch bepaald worden. Bij
seismisch onderzoek worden geluidsgolven de
grond ingestuurd. De onderliggende aardlagen
kaatsen de golven terug, waarna geofoons
(grondmicrofoons) de signalen aan het
aardoppervlak opvangen. De reistijd van de
geluidsgolven levert informatie op waarmee
tot 6 km diep de lagen in beeld kunnen worden
gebracht. Dankzij dit type onderzoek kan ook
een doorsnede gemaakt worden voor de
Merwedekanaalzone.

Figuur 4: Geothermie

Figuur 5: Boorprofiel Merwedekanaalzone
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Opdracht 13: In figuur 5 staat een boorprofiel van de diepe ondergrond van de
Merwedekanaalzone. Hoe diep zit de Rotliegend laag ongeveer?
Opdracht 14: Bekijk in EduGIS de kaart Rotliegend en Zechstein, lees de legenda
en lees de informatie achter …

Bekijk een aantal staven in de Merwedekanaalzone. Welke van de
twee lagen varieert het meest in dikte? Hoe groot is die variatie?
Opdracht 15: Ziet de Merwedekanaalzone er geschikt uit voor geothermie,
lettend op diepte, en dikte van de lagen?
Go/no-go opdracht
Opdracht 16: Je hebt nu zonne-energie, bodemenergie een geothermie als
duurzame energieleveranciers onderzocht. Welke vorm ziet er het
meest haalbaar uit of welke combinatie van vormen? Wat zou jij
adviseren? Laat je advies met onderbouwing lezen aan je docent.
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5. Ondergrondse zaken

Figuur 1: Straattekeningen van R. van Schaik en R. Poncia
Voordat je ergens in een gebied in Nederland kunt bouwen moet er veel
gebeuren. Belangrijke vragen bij planning en uitvoering zijn: Wat wil je waar
bouwen en kan dat wel daar? Met wat voor soort gebied hebben we te maken,
niet alleen boven maar ook onder de grond? Wat voor ondergrond is het en wat
zit erin?
Bij infrastructuur wordt al snel gedacht aan wegen, spoorwegen, fietspaden en
voetpaden, want daar maak je dagelijks gebruik van. Maar er schuilt onder de
grond ook een groot netwerk aan infrastructuur dat je elke dag gebruikt! Dit
netwerk is heel belangrijk en bestaat uit onder meer uit gas-, water- en
elektriciteitsleidingen.
•
•
•

Wist je dat … er voor ruim 1,7 miljoen kilometer aan leidingen en kabels in de grond
ligt in Nederland? Dat is ongeveer even veel als 42 rondjes over de evenaar lopen!
Wist je dat … 27% van de stroomstoringen in Nederland wordt veroorzaakt door
graafschade?
Wist je dat … er per jaar ongeveer 33.000 keer graafschade wordt gemaakt en de
kosten per geval soms 160.000 euro kunnen zijn?

5.1 Elektriciteitsleidingen
Bij transport van elektriciteit door leidingen heb je drie soorten
spanning: laagspanning, midden-spanning en hoogspanning. Op knooppunten
van leidingen liggen ‘stations’, waar leidingen samenkomen. Lage spanning kan
in (transformatie)stations worden omgezet in een hogere spanning of andersom.

Opdracht 1: Vink de kaartlagen Elektriciteitskabels en Elektriciteitsstations aan
en bekijk waar ondergrondse Stedin kabels en stations zijn in de
Merwedekanaalzone. Deze kaart is handig voor wie bovengronds iets
wil bouwen, want soms moeten kabels of stations verplaatst worden.
Wanneer moet dat?
16

Figuur 2: Stedin kabels en stations in de ondergrond van de Merwedekanaalzone
(Bron: Stedin/EduGIS)

Zoek de locatie van figuur 2 op.
Opdracht 2: De lijnen beginnen/eindigen op hetzelfde punt. Wat is dit voor een
punt?
Opdracht 3: Men wil dit punt liever niet verplaatsen of weghalen bij de
herinrichting. Waarom niet?
Zet alle open kaartlagen uit en vink daarna de kaartlagen Gebouwen
3D, Elektriciteitskabels en Elektriciteitsstations aan.
Opdracht 4: Is er bebouwing op de plekken waar kabels en stations liggen?
Opdracht 5: Projectontwikkelaar Nico van Selm zei over de Merwedekanaalzone:

“Bij het bouwen moeten er kabels en leidingen verlegd worden. Op de
locatie waar gebouwd wordt moeten alle bestaande kabels en leidingen
worden opgeruimd. Het verplaatsen van hoofdleidingen is duur. Die
proberen ze als het kan te laten liggen”.

Moeten er veel leidingen en stations verplaatst worden als je naar
de kaarten kijkt? Licht je antwoord toe.
In Nederland zijn bedrijven die gas en elektriciteit leveren zoals Nuon,
GreenChoice en Essent. Daarnaast zijn er bedrijven die zorgen voor de kabels en
leidingen in een bepaald gebied zoals Stedin en Liander. De beheerder van de
kabels en leidingen in Utrecht is Stedin.
Opdracht 6: Zet de kaartlaag Gebouwen 3D uit en zoom vervolgens uit naar
Nederland als geheel. Zoom in op Amersfoort of Gouda en bekijk
daar de kabels en leidingen. Waarom zijn niet overal in Nederland
de kabels en leidingen zichtbaar op deze kaart?
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5.2 Heien
Wanneer je kennis hebt van de ondergrond kun je daar rekening mee houden of
kabels en leidingen verleggen. Je kunt echter niet meteen bouwen. Vaak moet je
eerst heien. Hoe dat gaat, zie je in figuur 3.
Heien is het in de grond brengen van houten, stalen of betonnen heipalen.
De grond waarop we bouwen, zeker in West-Nederland, bestaat voor een groot
deel uit veen. Bouwen op een ondergrond met (zacht) veen kan dit leiden tot
verzakkingen en scheuren. Er is een stevige bodemlaag nodig om op te bouwen.
Heien maakt het mogelijk om ook op zachte grond te bouwen. Dit kan door de
gebouwen op palen te zetten die in een stevige laag staan. Dit is essentieel bij
bouwen.

Figuur 3: Heien (Bron: http://bouwmeara.blogspot.com/2013/06/)

BRO is de afkorting van Basis Registratie Ondergrond. Het is een
dienst van de overheid die de bodem onderzoekt. Dat is belangrijk
als je wilt weten of je moet heien, hoe het zit met grondwater en
nog veel meer.

Opdracht 7: Ga naar het BRO-loket6
Kies BRO Bodemkaart 2018.
Zoom in op het gebied waar jij woont.
Wat voor grondsoort zit daar volgens
deze bodemkaart?

6

https://www.broloket.nl/ondergrondmodellen

18

Opdracht 8:

Moeten ze waar jij woont heien om te kunnen bouwen?
Sluit de BRO Bodemkaart af en ga terug naar de EduGIS-kaart.
Zet vervolgens alleen de kaartlagen Funderingsdiepte en
Merwedekanaal deelgebieden aan.

Opdracht 9:

Hoe diep moet er minimaal in het zuidpuntje van de
Merwedekanaalzone geheid worden?

Opdracht 10: Noem twee nadelen van heien.
Open de kaartlagen Lithoklasse en Merwedekanaalzone
deelgebieden. Zoom vervolgens flink in en open de legenda.
Opdracht 11: Leg uit wat voor informatie je van deze kaartlaag kan krijgen door
de i-tool te gebruiken.
Je kunt ook boringen in beeld krijgen met de kaart Boringen.
Opdracht 12: Welke extra informatie bevatten de boringen ten opzichte van de
Lithoklasse-kaart?
Opdracht 13: Wat is het nadeel van de Boringen kaart als je deze vergelijkt met
de Lithoklasse-kaart? Let hierbij op wat je ziet als je afzonderlijk
naar de twee kaarten kijkt.
Opdracht 14: Open de kaartlagen Gebouwen 3D en Funderingsdiepte.
Zoom in en zoek m.b.v. de kaarten en de i-tool onderin
deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone het gebouw dat staat op
de hoek van de Europalaan en de Winthontlaan, dat gebouwd is
1994.
Wat is de hoogte van het gebouw?
Opdracht 15: Wat is de maximale funderingsdiepte onder dat gebouw?
Go/no-go opdracht
Opdracht 16: Gebruik de kaartlaag Lithoklasse en bekijk wat voor soort grond
er tot 6 meter onder het gebouw zit. Onderzoek of dit een
geschikte laag is en geef aan waarom dat zo is.
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5.3 Erfgoed
De ondergrond kan nog op een andere manier bijzonder zijn. Bijvoorbeeld als er
belangrijke zaken uit het verleden in de ondergrond liggen. Dan heeft de
ondergrond een belangrijke archeologische waarde waarmee bij het bouwen
rekening gehouden moet worden.
Bij het graven en heien bestaat de kans dat archeologisch erfgoed in de bodem
wordt beschadigd. Bij het maken van bouwplannen is het dus belangrijk om uit
te zoeken of de ondergrond waardevolle oude zaken – we noemen dat erfgoed bevat.

Opdracht 17: Open de kaartlaag Romeinse Limesweg. Limes betekent grenspad.
Wat was de Limes voor een grens?
Opdracht 18: Door welk deelgebied loopt deze grens?
Go/no-go opdracht
Opdracht 19: De Limes is bovengronds vrijwel nergens zichtbaar. De
archeologische resten liggen verborgen in de bodem. De gemeente
Utrecht zegt hier het volgende over: “In de provincie Utrecht
worden vier gebieden als belangrijk gezien, waaronder de
Romeinse weg die door de Merwedekanaalzone loopt”.
Vind jij het belangrijk om rekening te houden met de Limes bij het
graven en heien tijdens het bouwen? Licht toe waarom.

Figuur 2: Limes in Noordwest Europa
Bron: Ronald Visser Digital Archaeologist
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6. Bodemvervuiling en bodemdaling
Als je ergens wilt bouwen, wil je graag een schone en stabiele bodem. Wonen op
vervuilde grond is ongezond en het verzakken van huizen en gebouwen door
bodemdaling levert schade op.

6.1 Bodemvervuiling
De Merwedekanaalzone is lange tijd een bedrijventerrein en defensieterrein
geweest. In die periode is de bodem waarschijnlijk flink vervuild. Nu de functie
naar woongebied verandert is het daarom van belang om dit te onderzoeken. Het
schoonmaken van de bodem heet bodemsanering en kost veel tijd en geld.
In de Merwedekanaalzone staan twee tankstations waar olie- en benzineresten
in de bodem zijn gevonden. De tankstations moeten in het ontwerp blijven
bestaan. Het behouden van de stations lijkt misschien vreemd. Nico van Selm,
adviseur grondzaken bij de Gemeente Utrecht, legt uit waarom het van belang
is:

“De tankstations zijn gekoppeld aan de doorgaande wegen. Afscheid
nemen van deze tankstations betekent dat er ook huurovereenkomsten
opgezegd moeten worden en exploitanten schadeloosgesteld moeten
worden. Dat kost veel geld. Bovendien verplaatsen we dan de verkoop van
fossiele brandstoffen, we kunnen dat niet onmogelijk maken. Daarnaast,
een tankstation kan zich ook ontwikkelen tot een snellaadstation voor
elektrische auto’s. Het is dus belangrijker dat iedereen buiten het gebied
gaat overstappen van fossiele brandstof naar duurzame energie.”

Opdracht 1: Zoek zelfstandig uit waar de tankstations zich bevinden. Deze
locaties zijn van belang bij het inrichten van het gebied.
Opdracht 2: Met welke zaken moet een projectontwikkelaar, m.b.t. tot bodemvervuiling, ook rekening houden (in de Merwedekanaalzone)?
Bekijk onder andere deze website7.

7

https://www.duic.nl/algemeen/ernstige-bodemverontreiniging-en-mogelijke-explosieven-in-merwedekanaalzone-utrecht/
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6.2 Bodemdaling
Als er sprake is van bodemdaling kunnen gebouwen verzakken en scheuren.
Dat is merkbaar in Groningen, figuur 1, waar door gaswinning de bodem daalt.
Op veel plaatsten in Nederland daalt de bodem; de snelheid verschilt van plek
tot plek.

Figuur 1: Scheuren in Groningen

(Bron: Jos Schuurman FPS)

Figuur 2: Bodemdaling

Opdracht 3: Kijk naar het filmpje8 over bodemdaling uit het NOS-journaal.
Waar in Nederland vindt de bodemdaling plaats die in het filmpje
centraal staat?
Opdracht 4: Niet alleen gaswinning veroorzaakt bodemdaling. Noem andere
oorzaken van bodemdaling.
Opdracht 5: Welke oplossingen worden in het filmpje genoemd om bodemdaling
tegen te gaan?
Opdracht 6: Open de kaart Bodemdaling (gemiddeld).
Zoom uit naar Nederland als geheel. Waar in Nederland is de
gemiddelde bodemdaling een halve centimeter per jaar?
Opdracht 7: Zoom in op Utrecht en omgeving en gebruik het transparantieschuifje in het menu aan de rechterkant. Waarom is aan de westkant
en zuidkant van Utrecht meer bodemdaling dan aan de oostkant?
Go/no-go opdracht
Opdracht 8: Zoom in op de stad Utrecht en voeg de kaartlaag
Merwedekanaalzone deelgebieden toe. Is de bodemdaling in de
Merwedekanaalzone een probleem om mee rekening te houden?
Licht je antwoord toe.
Bodemdaling kan ook optreden als er veranderingen optreden in het
grondwaterpeil van de ondergrond.
De grondwaterstand geeft de hoeveelheid water in de ondergrond aan. Dit kan
hoog en laag zijn. Een hoge grondwaterstand kan bijvoorbeeld voorkomen als er
veel regen is gevallen, een lage grondwaterstand komt voor in lange perioden
van droogte.
8

https://bodemdalingskaart.nl/
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Sluit
alle
open
kaartlagen
behalve
Merwedekanaalzone
deelgebieden
en
open
Grondwaterstand
winter
en
Grondwaterstand zomer.
Opdracht 9:

Is er in de Merwedekanaalzone sprake van grote verschillen in
grondwaterstand tussen zomer en winter?

Opdracht 10: Wat hebben die verschillen voor gevolgen?
Opdracht 11: Bestudeer figuur 2 van deelgebied 4 van de Merwedekanaalzone
en beschrijf minstens twee manieren die men toepast om een te
hoge of te lage grondwaterstand aan te pakken.
Opdracht 12: Wat betekent dit voor de inrichting van deelgebieden 5 en 6 van
de Merwedekanaalzone?

Figuur 3: Waterbeheer in deelgebied 4 van de Merwedekanaalzone
-

Nieuw open kanaal in openbare ruimte voor klimaatadaptatie
Pompsysteem om waterkwaliteit ook in droge perioden te garanderen
Ondergrondse verbindingen voor gesloten systeem
Regenwater vloeit gedeeltelijk af naar de Wetering ten oosten van het
gebied en gedeeltelijk naar het open kanaal
Het open kanaal heeft een aanvullende buffercapaciteit van ± 60cm
Maximum extra buffercapaciteit van 370 m3
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7. Bovengrondse zaken
Bij het inrichten van gebieden is het belangrijk om rekening te houden met wat
er in de lucht boven het gebied gebeurt, bijvoorbeeld geluidsoverlast en
luchtvervuiling.
Open deze vier kaartlagen en pas de achtergrondlaag aan naar “BING luchtfoto”.
 Stikstofconcentratie (NO2)
 Geluidscontouren weg
 Geluidscontouren trein
 Merwedekanaalzone deelgebieden
Opdracht 1: Waar in de Merwedekanaalzone moet vooral rekening gehouden
worden met geluidsoverlast?
Opdracht 2: Heeft de Merwedekanaalzone meer last van treinverkeer of van
autoverkeer?
Opdracht 3: Noem minstens twee manieren om geluidsoverlast voor toekomstige
bewoners van de Merwedekanaalzone te verminderen (die je in je
ontwerp kunt verwerken).
In de plannen voor de Merwedekanaalzone staat dat de wijk zo veel mogelijk
autovrij en vooral op fietsers en voetgangers ingericht moet worden.
Automobilisten kunnen hun auto kwijt in ondergrondse garages. Het is de
bedoeling dat weinig bewoners een eigen auto hebben en zoveel mogelijk gebruik
maken van deelauto’s, die in de wijk komen te staan. Daarnaast wordt in de wijk
naast de Merwedekanaalzone, de Rivierenwijk, betaald parkeren ingevoerd om
te voorkomen dat bewoners uit de Merwedekanaalzone daar hun auto stallen.
Doordat de wijk autovrij wordt, is er veel meer ruimte voor ‘groen’ in de wijk.
Deze plannen zijn erop gericht om de wijk duurzamer te maken en de
luchtvervuiling door bijvoorbeeld stikstof te verminderen.
Opdracht 4: Waar komen hoge stikstofconcentraties in de Merwedekanaalzone
voor?
 In het noorden van het gebied
 In het oosten van het gebied
 In het zuiden van het gebied
 In het westen van het gebied
Opdracht 5: Verklaar waarom daar hoge stikstofconcentraties voorkomen.
Opdracht 6: Bekijk de volgende website9.
Kies van deze website 1 of 2 oplossingen tegen luchtvervuiling. Deze
heb je later nodig voor het opstellen van je scenario in paragraaf
8.2.

9

https://milieudefensie.nl/recht-op-gezonde-lucht/dit-zijn-de-oplossingen-voor-luchtvervuiling
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8. Leren denken in alternatieven
8.1 Buurtje Bouwen
Bij het inrichten van een gebied moet je met verschillende factoren en belangen
rekening houden. Dat valt niet altijd mee. Een speelse manier om daarmee te
oefenen is de serious game ‘Buurtje Bouwen’.
De game 'Buurtje Bouwen' is een game waarin je in een half uur kennismaakt
met de Omgevingswet en samen oefent met de basisprincipes van de
Omgevingswet. De game leert je om belangen af te wegen en om samen te
werken. Buurtje Bouwen is een inrichtingsgame maar ook een discussiespel.
Ruimtelijke vraagstukken staan centraal. Je speelt het spel in een groepje van 3
tot 5 spelers en je hebt er je smartphone bij nodig. Iedere deelnemer kruipt in
de huid van een buurtbewoner met zijn of haar eigen wensen voor de
herinrichting van de buurt. Bij het begin van het spel krijgt iedere speler
persoonlijke doelen die het eigen belang weergeven. Maar, let op: met het
najagen van alleen je eigen belang red je het niet! Om te winnen zal elke speler
ook moeten luisteren naar de wensen van de andere spelers.
Groepswinnaar is de speler die de eigen doelen het beste weet te combineren
met oog voor het gezamenlijke belang. Als je in groepen tegen elkaar speelt is
de winnaar de groep die als beste alle belangen heeft kunnen verenigen én heeft
voldaan aan de verbetering van de leefomgevingskwaliteit.

Opdracht 1: Speel de game
15 minuten.

Buurtje

Bouwen. De

maximale speeltijd

is

De game is gratis te downloaden via de App store (iPhone) of Google
Play(Android). Op deze webpagina10 vind je achtergrondinformatie
over de Omgevingswet.

Figuur 1: Screenshot van het hoofdmenu van Buurtje Bouwen, een
serious game voor smartphones (Bron: KNAG Geografie.nl)

10

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/aandeslag/zelf-aan-de-slag/serious-game
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8.2 Oefenen in scenario-denken
Om te kunnen bedenken hoe de Merwedekanaalzone verder ontwikkeld kan
worden vanuit verschillende scenario’s is het goed na te denken over wat een
scenario is.

In het Stedenbouwkundig Plan uit 2018 staat:

“Er zijn grootse plannen voor het verdichten van de stad, rondom het
stationsgebied en in de Merwedekanaalzone. Het oude stadscentrum barst
uit haar voegen en daarom wordt er gewerkt aan een net zo bruisend
nieuw stadscentrum aan de westzijde van het spoor. Utrecht legt daarbij
de lat hoog, alle nieuwe gebieden worden ontwikkeld volgens de principes
van gezond stedelijk leven”.

Opdracht 2: Wat moet volgens de gemeente Utrecht centraal staan bij de
ontwikkeling van nieuwe gebieden?
Opdracht 3: Schrijf een aantal aspecten op waaraan jij denkt bij gezond stedelijk
leven en wat die aspecten betekenen voor de inrichting van een
gebied.
Opdracht 4: Vergelijk je lijstje met dat van één of meer medeleerlingen en
bespreek de verschillen.
Go/no-go opdrachten
Opdracht 5: Teken een assenkruis op een vel papier. Zet op de horizontale as
helemaal links niet-stedelijk en helemaal rechts hoog-stedelijk. Zet
op de verticale as helemaal bovenaan gezond en helemaal onderaan
ongezond.
Opdracht 6: Zet samen met een medeleerling tien inrichtingsaspecten voor de
Merwedekanaalzone in het assenkruis. Bijvoorbeeld: een autoweg
met veel luchtvervuilende auto’s scoort in het assenkruis linksonder.
Opdracht 7: Beschrijf minstens twee verschillende scenario’s (visies) om gezond
stedelijk leven verder uit werken voor de verdere ontwikkeling van
de Merwedekanaalzone. Zorg ervoor dat je je antwoord van
opdracht 4 uit hoofdstuk 7 over luchtvervuiling hierin meeneemt.
Denk hier goed over na, want deze scenario’s heb je nodig bij het
maken van de eindopdracht.
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9. Eindopdracht
Bedenk een scenario voor de verdere ontwikkeling van de
Merwedekanaalzone en ontwerp hier een inrichtingsplan bij, rekening
houdend met de principes van gezond stedelijk leven.
Om te begrijpen hoe je een inrichtingsplan moet maken voor een gebied, moet
je weten wat een bestemmingsplan is. Een bestemmingsplan is geen advies,
maar een voorschrift waar niet van afgeweken mag worden. Het
bestemmingsplan van de Merwedekanaalzone zegt dat dit gebied vooral bestemd
is voor wonen in verschillende woningtypen. Vroeger was het gebied vooral een
bedrijventerrein en defensieterrein. Ook wil men in alle deelgebieden de
waardevolle bestaande gebouwen behouden.
Presenteer je inrichtingsplan met bijvoorbeeld een video-opname van een
maquette (schaalmodel), een poster of apps zoals PowerPoint, Slides of KeyNote.
In de toelichting staat omschreven welke keuzes je hebt gemaakt bij de inrichting
van de Merwedekanaalzone en hoe je tot deze keuzes bent gekomen.
Inhoudelijke eisen:
• Zorg ervoor dat je in je ontwerp en toelichting kenmerken van de
ondergrond en de bovengrond van de Merwedekanaalzone betrekt.
• Zorg ervoor dat je in je ontwerp en toelichting duidelijk maakt waarom
jouw ontwerp past bij gezond en stedelijk leven.
• Geef duidelijk in je toelichting aan wat de voor- en nadelen zijn van het
gekozen toekomstscenario voor de Merwedekanaalzone.
• Zorg ervoor je Word-bestand links bevat naar digitale kaarten en/of 3D
modellen.
• Met de volgende eisen moet rekening gehouden worden:
o De bouw van 4.000-6.000 woningen, welke vooral appartementen
moeten zijn.
o De bouw van voorzieningen: winkels, scholen, horeca,
gezondheidscentrum, sportvoorzieningen, cultuur.
o De bouw van kantoren.
• Kies daarnaast eisen uit onderstaande lijst, die opgeteld minimaal 6
punten waard zijn, die je in je inrichtingsplan van je gekozen scenario
meeneemt:
o Een goede route tussen het Merwedepark en Park Transwijk. (2)
o Energieopwekking door zonnepanelen. (1)
o Energieopwekking door bodem en/of geothermie. (3)
o Knooppunten van kabels en leidingen behouden. (1)
o Het behouden van de archeologische resten van de Limes. (1)
o Het behouden van de twee huidige tankstations. (1)
o Aanpakken van te hoge en te lage grondwaterstanden. Denk hierbij
aan opdracht 3c en figuur 2 uit hoofdstuk 6.2 (3)
o Verminderen van geluidsoverlast in het gebied, door bijvoorbeeld
woningen minimaal 40 meter van de grote weg te bouwen. (2)
o Verminderen van luchtvervuiling in het gebied, door bijvoorbeeld
het instellen van autovrije zones. (2)
o Ontwikkeling van het gebied langs de A12. (2)
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Vormgevingseisen:
A. Kies je voor een video-opname met maquette:
1.
Kies voor een maquette van 1 meter bij 2 meter waar het hele
Merwedekanaalgebied op staat.
2.
Maak duidelijk wat wat is op de maquette, via een legenda.
3.
Bespreek met je leraar hoelang de video-opname maximaal mag duren.
4.
Schrijf een toelichting bij je maquette in een document ongeveer 500
woorden met bronvermeldingen van kaarten, beelden en teksten.
B. Kies je voor een poster:
1. Zorg ervoor dat je de poster duidelijk en aantrekkelijk om te zien maakt. Denk
bij het maken bijvoorbeeld aan korte stukken tekst, grafieken, foto’s en kaartjes.
2. Schrijf een toelichting bij je poster in een document van 500-1000 woorden
met bronvermeldingen van kaarten, beelden en teksten.
C. Kies je voor een presentatie-app zoals PowerPoint, Slides of Keynote:
1. Zorg voor minimaal 15 slides en maximaal 20 slides.
2. Schrijf een toelichting in een document van 500-1000 woorden met
bronvermeldingen van kaarten, beelden en teksten.
Vomgevingstips:
Kijk ook eens naar voorbeelden van maquettes in de onderstaande foto’s van
ontwerpen van de stad van de toekomst gemaakt door winnaars van de KNAGwedstrijd over de stad van de toekomst.
Foto van het ontwerp van de stad
van de toekomst van leerlingen van
het Drachtster Lyceum (afdeling
havo/vwo) in Drachten, een van de
winnaars uit de KNAG-wedstrijd
over de stad van de toekomst.

Foto van het ontwerp van de stad
van de toekomst van leerlingen van
het Guido de Bres (afdeling vmbo)
in Rotterdam, één van de winnaars
uit de KNAG-wedstrijd over de stad
van de toekomst.
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Beoordelingsformulier
DIEPER LEREN MET GEO-ICT
Namen:

Proces






Alle opdrachten gemaakt?
Aandachtig gewerkt?
Goede samenwerking
Zelfstandig gewerkt?

2

4

8

12

16

20

Startopdracht

 Drie opdrachten uitgevoerd?
 Kwaliteit in orde?
 Kaart met legenda helder?

0

2

4

6

8

10

Veldwerk

 Is het veldwerk serieus en
goed uitgevoerd?

0

2

4

6

8

10

 Zijn de go no-go opdrachten
goed uitgevoerd?
 Zijn de overige
verwerkingsopdrachten goed
uitgevoerd?

2

4

8

12

16

20

4

8

16

24

32

40

Opdrachten

Eindproduct

 Toekomstbestendig scenario?
 Rekening gehouden met
ondergrond én bovengrond?
 Vertelt het eindproduct een
duidelijk opgebouwd verhaal?
 Is er voldoende research
gedaan en gebruikgemaakt
van de kennis uit de module
en andere bronnen?
 Is het product netjes verzorgd
en aansprekend?

Totaal
Beoordelaar
feedback
Leerlingbeoordelaar
Leerpunten
van de
leerling zelf
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