
Vleuten De Meern/Leidsche Rijn/Utrecht - Veldhuizen
190 ha plangebied
90 ha woongebied
2.680 woningen plus voorzieningen

De wijk Veldhuizen ligt ten westen van De Meern en is deel Vinex-lo-
catie Leidsche Rijn. Door de Vinex-operatie zal De Meern vastgroeien 
aan Vleuten tot een nieuw geheel met één nieuw centraal gelegen 
hoofdcentrum. Door het gemeentebestuur werd de opgave gesteld 
bestaande en nieuwe bebouwing zo sterk als mogelijk met elkaar te 
verbinden in één ruimtelijke structuur, maar met respect voor de te 
onderscheiden delen. De basis van het stedenbouwkundige plan is 
een patroon van schering en inslag, geënt op het oude slotenpatroon. 
De verscheidenheid aan buitenruimten en overgangen tussen privé en 
openbaar maakt de wijk gevarieerd.

Het stedebouwkundig ontwerp wordt gekarakteriseerd door een grote 
mate van differentiatie in de buitenruimte, gevormd door water en land. 
Een voor Vinex-normen ongekend 100 meter breed singelprofi el, lanen 
met ruime grasbermen, brede groene autovrije speelstraten, woonstra-
ten met bomenrijen, plantsoenen en stegen, een ruim 1500 meter lange 
waterpartij, waterbassins, kanalen, een singel, slootjes en vijvers zijn in 
een hiërarchisch orthogonaal weefsel samengebracht. 

Ondersteunend aan al die profi elen zijn de erfscheidingen in het ont-
werp voorgeschreven: van 17 meter diepe voor tuinen met een bel en 
brievenbus aan de straat, bruggen, hagen en tuinmuren tot verhoogde 
stoepen, plantenbakken en kades vlak aan de gevel. Een kwaliteits-
fonds voor de erfscheidingen was hiervoor noodzakelijk.

Daarbij is een nog grotere variatie aangebracht door grondverzet 
van de hoger gelegen stroomrug waardoor in dit polder gebied gepro-
nonceerde hoogteverschillen met hellingen en trappen en twee water-
niveaus zijn ontstaan. Hierdoor heeft het waterpeil steeds een goede 
verhouding tot de hoogte van de oever gekregen.

De architectonische uitwerking wordt vooral gekenmerkt door het rij-
tjeshuis, waardoor goedkoop en duur bijna onmerkbaar zijn vermengd. 
Opgemerkt dient te worden dat de ruime maten in de buitenruimte alleen 
mogelijk zijn geworden door veel duurdere huizen op kleinere dan de 
regionale Vinex-normkavels te situeren, maar dit te compenseren door 
de liggi ng aan grotere groen- of waterprofi elen en door ruime en bij-
zondere woningplattegronden. Een bijzonder kenmerk is tevens dat de 
architectonische opgave steeds aan weerszijden van de buitenruimte 
is gesteld. De hierdoor ontstane moeilijke faserings- en afstemming-
problemen zijn voor lief genomen ten bate van de voor de buitenruimte 
ondersteunende kwa liteit. Immers, overlapping en samenhang leiden 
tot een beter antwoord op de gestelde vraag dan scheiding en autono-
mie.
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