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namelijk Basiskwaliteit, Bewegen en Ontmoeten. Deze thema’s zijn vervolgens verder 
onderverdeeld met bijbehorende criteria.
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INLEIDING

Bunnik

ENGBOOGERD, BUNNIK

Inleiding

Bunnik	is	een	plaats	in	de	gelijknamige	gemeente	en	telt	ongeveer	6500	inwoners.	
De	gehele	gemeente	telt	ruim	15.000	inwoners.	Bunnik	is	gelegen	ten	oosten	van	
de	stad	Utrecht	en	pal	ten	noorden	van	de	A12	en	de	spoorlijn	Utrecht	-	Arnhem.	
Er	is	relatief	veel	bedrijvigheid	in	Bunnik,	mede	door	haar	ligging	in	de	nabijheid	
van	Utrecht.	De	directe	omgeving	is	redelijk	groen	te	noemen,	met	naar	het	noor-
den	toe	verschillende	kleinschalige	landschappen	met	op	enkele	kilometers	de	
bebouwing	van	Zeist	en	de	Uithof.	Ten	zuiden	vormen	grootschaligere	open	agra-
risch	gebieden	het	decor.	

Focus van dit rapport

De	focus	in	dit	rapport	gaat	uit	naar	de	woonwijk	Engboogerd	in	Bunnik	welke	is	
omsloten	door	de	spoorlijn	aan	de	zuidkant,	de	N411	aan	de	oost-	en	noordkant	
en	het	bedrijventerrein	‘De	Twaalf	Apostelen’	aan	de	westkant.	Wij	hebben	de	
‘Toets	en	Toolbox’	toegepast	om	te	kijken	in	hoeverre	deze	wijk	gezond	gedrag	sti-
muleert	en	klimaat	adaptief	is.	Aanleiding	is	de	vervanging	van	de	riolering	in	de	
wijk.	Dit	biedt	een	uitgelezen	mogelijkheid	om	na	te	denken	over	een	gezondere	
en	dus	klimaat	adaptieve	inrichting	van	de	openbare	ruimte.	De	uitkomsten	zoals	
beschreven	in	dit	rapport	kunnen	worden	gebruikt	om	met	betrokken	partijen	in	
gesprek	te	gaan	en	mogelijke	kansen	en	bedreigingen	aan	te	pakken.

Achtergrond Toets en Toolbox

Al	lange	tijd	wordt	geprobeerd	om	de	gezondheid	van	mensen	te	beïnvloeden.	In	
het	begin	van	de	20ste	eeuw	lag	de	focus	nog	vooral	op	het	beperken	van	risico’s.	
Aan	het	eind	van	de	eeuw	kwam	echter	steeds	meer	aandacht	voor	het	stimule-
ren	van	gezond	gedrag	(RIVM,	2015).	De	ruimtelijke	inrichting	van	een	gebied	is	
hierbij	een	belangrijke	factor	omdat	dit	ons	dagelijkse	gedrag	in	grote	mate	stuurt.	
Vele	stedenbouwkundigen	en	ruimtelijk	ontwerpers	hebben	hier	onderzoek	naar	
gedaan.	Een	voorbeeld	is	Jan	Gehl,	met	zijn	boek	‘Cities	for	People’.

Om	de	ruimtelijke	inrichting	van	een	gebied	zo	goed	mogelijk	te	maken	is	een	
samenwerking	tussen	verschillende	disciplines	noodzakelijk.	Kennis	van	volks-
gezondheid,	milieu	en	ruimtelijk	ontwerp	zijn	daarbij	van	essentieel	belang.	
Vanuit	deze	interdisciplinaire	gedachte	is	de	‘Toets	&	Toolbox’	ontwikkeld	door	
LievenseCSO.	Een	specifieke	plek	of	wijk	wordt	geanalyseerd	aan	de	hand	van	de	
thema’s	‘Basiskwaliteit’,	‘Bewegen’	en	‘Ontmoeten’.	Deze	thema’s	zijn	elk	weer	
verder	onderverdeeld	in	bepaalde	criteria	waaraan	de	wijk	wordt	getoetst.

Gearceerd de locatie van de wijk Engboogerd in Bunnik.

De gemeente Bunnik in de provincie Utrecht met omcirkeld de plaats Bunnik zelf.
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Basiskwaliteit

LuchtSlechte	lucht	(en	geluidsoverlast)	door	verkeer,	zijn	de	belangrijkste	milieubron-
nen	die	onze	gezondheid	negatief	beïnvloeden	(RIVM,	2015).	De	A12	aan	de	
zuidkant	en	de	provinciale	weg	N411	dwars	door	Bunnik	hebben	veel	effect	op	de	
luchtkwaliteit	in	het	gebied	omdat	hier	veel	vervoerbewegingen	met	een	verbran-
dingsmotor	plaatsvinden.	

De	hoeveelheid	roet	(EC)	in	de	lucht	bedraagt	gemiddeld	over	een	jaar	tussen	de	
0,7	en	0,9	µg/m3.	Dit	is	beduidend	lager	dan	binnen	de	‘ring’	van	Utrecht,	maar	
vergelijkbaar	met	plaatsen	als	Veenendaal	of	Ede.

De	hoeveelheid	fijnstof	(PM10)	in	de	lucht	bedraagt	tussen	de	19	en	20	µg/m3.	
De	grenswaarde	in	Nederland	voor	het	jaargemiddelde	is	40	µg/m3.	Hier	blijft	de	
gemeten	waarde	dus	duidelijk	onder.

Conclusie

Werken	aan	gezondere	lucht	en	een	stillere	leefomgeving	draagt	aantoonbaar	bij	
aan	een	gezonde	leefomgeving.	Waar	door	lokale	maatregelen	de	concentratie	
van	lucht	verontreinigingen	kan	worden	verlaagd	moet	dit	zeker	worden	mee	ge-
nomen.	Dit	geldt	met	name	voor	roet.

Geluid

De	verkeersaders	A12,	N411	en	de	spoorlijn	zorgen	voor	veel	geluidsbelasting	en	
hebben	een	grote	invloed	op	de	leefbaarheid.	De	geluidbelasting	aan	de	randen	
van	de	wijk	is	hoog	en	bedraagt	71-75	Lden	dB.	Binnen	in	de	wijk	wordt	het	geluid	
van	buiten	tegengehouden	door	de	huizen	aan	de	randen.	Hierdoor	is	de	geluids-
belasting	lager	maar	varieert	ook	flink:	tussen	de	51	en	65	Lden	dB.	

Conclusie

Geluid	kan	een	serieus	probleem	vormen	voor	de	gezondheid	van	mensen.	Gezien	
het	feit	dat	de	geluid	belasting	in	de	wijk	soms	vrij	hoog	is	moet	hier	extra	aan-
dacht	naar	uit	gaan.

LUCHT GELUID

De roet concentraties in en om de wijk.
De geluidsbelasting kaart. De wegen zijn hier duidelijk herkenbaar doordat ze een grote 
bron van geluid productie zijn. Ook het spoor produceert veel geluid.
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Bodem

De	bodem	in	de	wijk	bestaat	voornamelijk	uit	lichte	klei	met	een	homogeen	
profiel.	Door	bebouwing	en	menselijk	ingrijpen	is	dit	begrijpelijkerwijs	enigszins	
verandert	maar	dit	geldt	alleen	voor	de	toplaag.	Er	zijn	voor	zover	bekend	geen	
verontreinigingen	in	de	bodem	die	een	gevaar	vormen	voor	de	gezondheid	van	
burgers.

Conclusie

Bodem	is	geen	opgave.

Hitte

De	bebouwing	in	de	wijk	bestaat	voornamelijk	uit	rijtjes-	en	twee	onder	een	
kap	woningen,	met	hier	en	daar	een	vrijstaande	woning.	De	daken	zijn	voor	het	
grootste	deel	schuin	en	de	tuinen	van	bewoners	zijn	over	het	algemeen	groen.	
Dit	vermindert	hitte	stress.	Vrijwel	alle	openbare	ruimte	is	versteend	met	afwisse-
lend	een	boom.	Uitzonderingen	zijn	twee	speelplaatsen	en	de	begraafplaats.	De	
bomen	in	de	straten	variëren	in	leeftijd	maar	zorgen	daar	waar	ze	groot	zijn	voor	
schaduw	in	de	straten	en	verkoeling	tijdens	warme	zomerdagen.	In	andere	straten	
is	het	beeld	minder	groen	en	kan	het	op	warme	zomerse	dagen	flink	warm	wor-
den.	Aan	de	westkant	van	de	wijk	ligt	een	groot	parkeerterrein	van	de	BAM	met	
daarnaast	meerlaagse	kantoor	panden.	Dit	is	een	potentiële	warmte	hot-spot.

Conclusie

Op	bepaalde	locaties	zouden	verbeteringen	kunnen	aangebracht	om	hittestress	te	
verminderen.	Gedacht	moet	worden	aan	het	extra	vergroenen	van	de	openbare	
ruimte.	Ook	zouden	afspraken	met	burgers	kunnen	worden	gemaakt	om	dit	doel	
te	verwezenlijken	aangezien	de	openbare	ruimte	soms	erg	klein	is	en	weinig	mo-
gelijkheden	biedt	voor	aanpassingen.

BODEM HITTE

De bebouwde omgeving is duidelijk herkenbaar door gemiddeld grote lucht 
temperatuursverschil tussen het stedelijke en landelijke gebied. Het probleem in Bunnik is 
relatief klein als je het vergelijkt met grotere plaatsen als Utrecht of Zeist. Het stedelijk hitte-eiland effect in Bunnik.
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EXTERNE VEILIGHEID DROGE	VOETENEXTERNE VEILIGHEID
Externe	veiligheid

In	de	wijk	zelf	bevindt	zich	een	tankstation	en	aan	de	zuidkant	van	het	spoor	ligt	
de	fabriek	van	Vrumona.	Beide	zijn	als	kwetsbaar	aan	te	duiden	maar	vormen	
geen	verhoogd	risico.

Conclusie

Externe	veiligheid	is	geen	opgave.

Droge	voeten

Overstroming	risico’s	van	rivieren	komen	vanuit	de	Nederrijn	en	Lek.	De	wijk	kent	
veel	versteend	oppervlak	waardoor	er	weinig	mogelijkheid	is	om	water	te	bergen.	
Lokale	factoren	zijn	van	grote	invloed	op	water	problematiek	in	een	wijk.	Eng-
boogerd	is	een	relatief	oude	wijk	en	is	daardoor	niet	optimaal	ingericht	waardoor	
neerslag	problemen	hier	vaker	voorkomen.	

Conclusie

Door	het	aanleggen	van	halfverharding	op	parkeerplaatsen	bijvoorbeeld	kan	er	
voor	worden	gezorgd	dat	het	waterbergend	vermogen	van	de	openbare	ruimte	
vergroot	wordt.	Andere	mogelijkheden	voor	waterberging	zouden	kunnen	worden	
gevonden	in	de	tuinen	van	inwoners	of	het	vergroenen	van	platte	daken.	

In de wijk is veel versteend oppervlak waardoor de bodem weinig water kan bergen bij 
piekneerslag. Dit is een fenomeen dat door klimaatverandering vaker voorkomt en waar in 
de inrichting van de openbare ruimte duidelijk rekening mee moet worden gehouden.

Onderstaande kaart geeft het risico op wateroverlast weer in Bunnik. Dit risico is hoog te 
noemen. Daarnaast blijkt de Engboogerd wijk gevoelig voor hevige neerslag. Het water blijft 
dan snel op straat staan. Dit komt doordat er veel verharding is en de afvoer niet optimaal.
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ZICHT	OP	GROEN	 OPENBAAR	GROEN	EN	WATERPARTIJEN
Zicht	op	groen

Zoals	opgemerkt	in	het	onderdeel	‘Hitte’	is	de	wijk	flink	versteend	en	bestaat	het	
openbaar	groen	voornamelijk	uit	bomen	in	de	straat.	De	tuinen	van	inwoners	
hebben	een	positieve	invloed	op	de	uitstraling	van	de	wijk	doordat	deze	tuinen	
over	het	algemeen	groen	zijn.

Conclusie

De	kwaliteit	van	openbaar	groen	kan	worden	verbeterd	maar	de	mogelijkheden	
hiervoor	zijn	erg	beperkt	doordat	de	wijk	vrij	dicht	is	bebouwd	en	de	randen	van	
het	gebied	strak	omgrenst	zijn	door	infrastructuur.	Wenselijke	verbeteringen	moe-
ten	worden	gezocht	binnen	bestaande	percelen.

Bewegen

De	wijk	is	compact	opgezet	waardoor	de	openbare	ruimte	redelijk	klein	en	ver-
steend	is.	In	het	midden	van	de	wijk	ligt	kinderdagverblijf	Prikkebeen	en	hier	is	
een	grote	groene	speelplaats	aanwezig.	Echter	deze	plek	is	deels	niet	openbaar	
toegankelijk.	Het	grasveldje	aan	de	zuidkant	van	het	kinderdagverblijf	geeft	bewo-
ners	de	ruimte	om	naar	buiten	te	gaan,	en	dan	met	name	kinderen.	Het	groen,	in	
de	vorm	van	bomen	en	hagen	is	hier	echter	wel	vrij	beperkt.	

Voor	een	langer	verblijf	in	het	openbaar	groen	zijn	bewoners	aangewezen	op	
bijvoorbeeld	het	Jaagpad	langs	de	Kromme	Rijn.	Dit	is	voor	vrijwel	alle	bewoners	
binnen 1000m afstand gelegen.

Conclusie

Er	is	openbaar	groen	aanwezig	binnen	de	gestelde	norm	van	300-1000m.	De	kwa-
liteit	van	het	groen	kan	echter	nog	worden	verbeterd	en	wellicht	worden	uitge-
breid.	Nader	onderzoek	zou	kunnen	aanwijzen	waar	mogelijkheden	liggen.

Straatbeeld van de Enboogerd wijk.

De Enboogerd wijk ziet er vanuit de lucht vrij groen uit door het aantal volwassen bomen. 
Links, tegen het spoor aan, ligt één van de twee speelplekken in de wijk.
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Spel

In	de	wijk	zijn	vier	locaties	met	speeltoestellen.	Speelplek	1	(zie	kaart)	is	gelegen	
direct	tussen	de	huizen	en	is	deels	verhard	en	deels	een	grasveld.	Er	staan	enke-
le	kleine	speelelementen	en	een	bankje.	Een	paar	bomen	geven	het	geheel	een	
redelijke	groene	uitstraling.	Speelplek	2	is	gelegen	naast	het	kinderdagverblijf	en	
heeft	een	gras	veldje,	twee	voetbal	goals,	een	klein	klimrek	met	glijbaan,	een	ta-
feltennis	tafel	en	een	aantal	rekstokken.	Speelplek	3	helemaal	betegeld	en	bevat	
enkele	kleine	speeltoestellen,	een	voetbal	goal	en	een	bankje.	Deze	speelplek	is	
deels	aan	het	zicht	onttrokken	van	de	straat	en	omliggende	huizen.	Dat	heeft	een	
negatief	effect	op	de	sociale	veiligheid.	Speelplek	4	is	gelegen	aan	het	spoor	en	is	
vrij	groen	te	noemen.	Hier	zijn	dezelfde	spel	attributen	als	bij	speelplaats	1,	plus	
dat	het	klimrek	met	glijbaan	erg	groot	is	en	kinderen	daarmee	ook	echt	uitnodigt	
om te gaan spelen. 

Conclusie

De	vier	speelplaatsen	liggen	goed	verspreid,	zodat	binnen	relatief	kleine	afstand	
voor	alle	kinderen	in	de	wijk	de	mogelijkheid	bestaat	om	te	spelen.	Wel	zijn	de	
speelplaatsen	klein	te	noemen.	De	landelijke	trend	is	juist	om	natuurlijker	te	kun-
nen	spelen	met	meer	spelaanleiding	in	plaats	van	speeltoestellen	alleen.	Er	ligt	
dus	een	duidelijke	kwalitatieve	opgave.

Gedragskeuze	vervoerswijze

De	wijk	is	gelegen	langs	de	ontsluitingsweg	van	Bunnik	en	direct	gelegen	aan	het	
treinstation.	Langs	de	ontsluitingsweg	N411	liggen	ook	twee	bushaltes	die	fre-
quent	worden	bedient	in	de	richting	van	Utrecht	en	Odijk.	Langs	de	randen	van	de	
wijk	zijn	(vrije)	fietspaden	gelegen	die	de	wijk	op	een	logische	manier	verbinden	
met	de	omgeving.	In	de	wijk	zelf	zijn	geen	fietspaden	en	is	het	verkeer	gemengd.	
Tot	slot	zijn	overal	in	de	wijk	stoepen	aanwezig	voor	voetgangers.	Deze	zijn	echter	
wel	vaak	smal	en	worden	af	en	toe	onderbroken	door	parkeerplekken	of	uitritten.

Conclusie

De	multimodale	ontsluiting	van	de	wijk	is	goed	te	noemen.	Gezien	het	compacte	
karakter	van	de	wijk	verdient	parkeren	extra	aandacht.	Dit	vraagt	een	goede	in-
passing	omdat	parkeren	een	groot	beslag	legt	op	de	openbare	ruimte.	Verlaging	
van	de	parkeerdruk	in	de	wijk	kan	zorgen	voor	meer	openbare	ruimte	en	een	sti-
mulans	voor	andere	vormen	van	vervoer.	Kwalitatief	goede	mogelijkheden	bieden	
voor	voetgangers	stimuleert	mensen	om	daadwerkelijk	te	gaan	lopen.

SPEL GEDRAGSKEUZE	VERVOERSWIJZE

De vierlocaties met spel mogelijkheden.  

2

4

3

1

De wijk is ontsloten door middel van verschillende vervoer mogelijkheden in diverse 
richtingen. De grijze lijnen zijn de wegen en de bruine lijnen zijn fietspaden.

Zeist

Utrecht

Uithof

Odijk
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ROUTE TOEGANKELIJKHEID	OPENBARE	RUIMTE
Route

De	wijk	kent	een	duidelijk	opzet	met	haaks	op	elkaar	staande	straten.	De	grens	
van	de	wijk	is	ook	duidelijk	te	noemen,	waardoor	men	zich	eenvoudig	kan	oriën-
teren.	Wel	zijn	sommige	straten	relatief	smal	en	vol	(auto’s),	waardoor	er	een	on-
overzichtelijk	beeld	kan	ontstaan	in	deze	specifieke	straten	en	men	zich	moeilijker	
kan	oriënteren.	Ook	zijn	stoepen	niet	altijd	even	logisch	aangelegd	of	verdwijnen	
plotseling.

Conclusie

Een	duidelijke	structuur	biedt	bewoners	en	bezoekers	van	de	wijk	houvast.	De	
basis	is	goed	maar	op	veel	punten	kunnen	verbeteringen	worden	doorgevoerd.

Ontmoeten

Toegankelijkheid	van	de	openbare	ruimteDe	openbare	ruimte	is	compact	en	er	spelen	meerdere	belangen.	Daardoor	is	er	
niet	overal	evenveel	ruimte	voor	de	verschillende	gebruikers	van	deze	openbare	
gebieden.	De	auto	eist	zoals	gezegd	veel	ruimte	op	in	de	vorm	van	wegen	en	par-
keer	plaatsen.	Op	veel	plekken	zijn	daardoor	de	stoepen	te	smal	en	bieden	weinig	
mogelijkheid	om	in	de	openbare	ruimte	te	verblijven.	Ook	betekent	dit	dat	minder	
mobiele	burgers	de	openbare	ruimte	als	een	hindernis	kunnen	ervaren.	Immers,	
hoge	stoepranden	of	smalle	ruimten	tussen	voortuinen	en	geparkeerde	auto’s	zijn	
serieuze	belemmeringen	voor	mensen	met	een	rollator	of	scootmobiel.	

Conclusie

Landelijk	zijn	er	allerlei	programma’s	om	minder	mobiele	mensen	meer	zelfstan-
dig	te	laten	reizen	en	verplaatsen.	De	inrichting	van	de	openbare	ruimte	is	hierbij	
van	groot	belang.	De	openbare	ruimte	moet	toegankelijk	zijn	voor	iedereen	en	
dat	is	nu	niet	overal	het	geval	in	de	wijk.	Meer	aandacht	zou	moeten	uitgaan	naar	
voornamelijk	voetgangers.	Dit	is	positief	voor	het	actieve	en	gezonde	gedrag	van	
mensen.	Een	minimaal	twee	meter	brede	stoep	zou	de	norm	moeten	zijn	in	de	
wijk	omdat	dit	ruimte	biedt	om	te	bewegen	en	te	ontmoeten	op	de	stoep.

Onderstaande afbeeldingen geven goed weer dat het voor voetgangers niet altijd even 
makkelijk is om rond te lopen in de wijk. De stoepen zijn smal en soms onduidelijk.

Een voorbeeld van een ruimte die veel vragen oproept, doordat het onduidelijk is voor wie 
de plek is bestemd. Mag je hier parkeren? Waar loopt hier de stoep?
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SOCIAAL	VEILIG SAMENSTELLING	BUURT
Sociaal	veilig

Sociale	veiligheid	wordt	bepaald	door	hoe	schoon	een	buurt	is	en	of	er	sociale	
controle	mogelijk	is.	In	de	leefbaarheidsbarometer	geldt	voor	geheel	Bunnik	dat	
de	veiligheid	positief	wordt	beoordeeld.	De	fysieke	leefomgeving	wordt	neutraal	
tot	positief	beoordeeld.	De	openbare	ruimte	is	duidelijk	en	overzichtelijk.	Door	
parkeerproblemen	in	de	wijk	wordt	het	zicht	op	straat	echter	af	en	toe	dermate	
beperkt	dat	dit	overzicht	verdwijnt.	Dit	is	negatief	voor	de	sociale	controle	door-
dat	er	vanuit	huizen	dan	minder	zicht	is	op	wat	er	gebeurd	in	de	straat.	

Conclusie

De	sociale	veiligheid	is	goed	te	noemen	maar	verdient	wel	doorlopend	aan-
dacht.	In	algemene	zin	kan	worden	gesteld	dat	de	leefbaarheid	verder	kan	wor-
den	vergroot.	Het	noordelijk	deel	van	Bunnik	bijvoorbeeld	scoort	namelijk	een	
stuk	beter	dan	de	Enboogerd	wijk.	Dit	is	met	name	te	wijten	aan	wijk	specifieke	
condities	zoals	beschreven	in	de	verschillende	onderdelen	van	deze	toets.

Samenstelling	buurt

In	de	gemeentelijke	statistieken	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	tussen	de	ver-
schillende	wijken	in	de	kern	Bunnik.	Daarom	kunnen	we	hier	alleen	iets	zeggen	
over	de	kern	als	geheel	en	niet	over	Engboogerd	afzonderlijk.	Wat	opvalt	is	dat	
Bunnik	de	hoogste	woningwaarde	per	vierkante	meter	van	de	provincie	Utrecht	
heeft.	Er	zijn	voornamelijk	koopwoningen	en	weinig	(sociale)	huur.	Het	aandeel	
jongeren	is	relatief	laag,	maar	niet	uitzonderlijk.	Op	het	moment	is	er	een	transitie	
gaande	doordat	senioren	verhuizen	en	plaats	maken	voor	nieuwe	jonge	gezinnen.

Conclusie

Het	kleinschalige	en	groene	karakter	van	Bunnik	en	haar	omgeving	zorgt	voor	een	
sterke	aantrekkingskracht	op	mensen	om	hier	te	gaan	wonen.	Woningen	zijn	ge-
wild	en	het	inkomen	van	mensen	is	relatief	hoog	te	noemen.	

Beeld van de Leefbaarheidsbarometer in Bunnik. 

Leeftijd (2017)
0	-	14	jaar		 18,5%

15-24	jaar		 9,7%

25-45	jaar		 20,0%

46	-	65	jaar		 26,4%

65	+	jaar	 25,4%

Afkomst (2017)
Westerse	allochtonen	 	 8,5%

Niet	westerse	allochtonen	 5,5%

Huishouden (2017)
Gemiddelde	huishouden	grootte			 	 2,3

Aantal	huishoudens	 	 	 	 2.990

	 Eenpersoons	 	 	 	 33,4%

	 Meerpersoons	met	kinderen	 	 34,1%

Meerpersoons	zonder	kinderen	 	 32,4%

Economie (2015)
Huishoudens	met	laag	inkomen	25,9%	

Huishoudens	met	hoog	inkomen	35,9%

Woningvoorraad (2016)

73%	koopwoningen

17%	sociale	huurwoningen

10%	particuliere	huurwoningen
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VOORZIENINGEN ZITPLEK
Voorzieningen

In	de	wijk	zijn	meerdere	voorzieningen	aanwezig:	een	kinderdagverblijf,	tankstati-
on,	garagebedrijf,	dierenspeciaalzaak,	bakkerij,	restaurants,	huisarts	en	kapsalons.	
Aan	de	rand	van	de	wijk	ligt	het	centrum	van	Bunnik	en	hier	is	een	concentratie	
van	winkels	en	horeca	gelegenheden	te	vinden.	Iets	verder	weg	van	het	centrum	
ligt	ook	een	basisschool.	Nadeel	is	dat	kinderen	uit	de	Engboogerd	wijk	de	drukke	
provinciale	weg	door	Bunnik	moeten	oversteken.	Aan	de	rand	van	Bunnik	liggen	
verscheidene	sportvelden.	

Conclusie

Op	korte	afstand	is	een	palet	aan	verschillende	voorzieningen	aanwezig.	Ondanks	
dat	Bunnik	een	bescheiden	plaats	is	zijn	er	voldoende	voorzieningen	met	voor	
ieder	wat	wils.

Zitplek

Er	zijn	een	drietal	mogelijkheden	in	de	wijk	om	even	te	gaan	zitten,	namelijk	op	de	
speelplek	locaties.	Aan	de	overkant	van	de	N411	in	het	centrum	van	Bunnik	zijn	
overigens	ook	zit	mogelijkheden.	Wat	opvalt	is	dat	er	bij	het	stations	gebied	geen	
zitplekken	aanwezig	zijn,	behoudens	de	bankjes	op	het	perron.	

Conclusie

Mogelijkheden	om	te	gaan	zitten	zijn	voldoende	maar	er	zijn	meerdere	verbe-
teringen	denkbaar.	De	stations	omgeving	zou	zich	goed	kunnen	lenen	om	meer	
mogelijkheden	voor	verblijf	te	creëren.	Dat	is	zowel	goed	voor	omwonenden	als	
voor	werknemers	van	omliggende	bedrijven	en	treinreizigers	die	station	Bunnik	
gebruiken.	

5
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De zitplekken in de wijk zijn gekoppeld aan de aanwezige speelplaatsen. De zitplek op de 
rechter afbeelding is niet erg aantrekkelijk door het versteende karakter van de locatie. Als 
je hier niet gaat spelen ga je hier waarschijnlijk ook niet snel zitten.

Centrum van Bunnik (1), restaurant (2), dieren speciaalzaak (3), tankstation en garage (4), 
kinderdagverblijf (5), restaurant (6), fietswinkel (7), kapsalon (8), bakker (9), restaurant (10).
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BRONNENCONCLUSIE
CONCLUSIE

De	wijk	Enboogerd	in	Bunnik	is	een	afwisselende	wijk	welke	zich	vanaf	de	jaren	
vijftig	heeft	ontwikkeld	en	begin	jaren	zeventig	haar	huidige	vorm	kreeg.	Er	zijn	
diverse	voorzieningen	in	de	wijk	aanwezig	of	in	de	nabijheid.	Het	gebied	is	goed	
ontsloten	voor	verschillende	vormen	van	vervoer.	Aandacht	moet	uitgaan	naar	
het	gezonder	en	klimaat	adaptiever	maken	van	de	wijk.	In	het	oog	springt	daarbij	
het	vergroenen	en	‘ontstenen’.	Niet	overal	waar	nu	verharding	is	is	deze	verhar-
ding	ook	per	se	noodzakelijk.	Gedacht	kan	worden	aan	halfverharding	of	het	
creëren	van	kleine	groenpercelen.	Dit	is	positief	voor	het	waterbergend	vermo-
gen	van	de	wijk	en	zorgt	er	voor	dat	de	klimaat	adaptatiever	wordt.	Engboogerd	
adaptiever	maken	is	van	groot	belang	omdat	klimaat	gerelateerde	problemen	in	
de	toekomst	anders	voor	meer	overlast	kunnen	gaan	zorgen.	Bijkomend	voordeel	
van	genoemde	maatregelen	is	dat	de	wijk	groener	wordt.	Dit	is	positief	voor	de	
leefbaarheid	van	de	wijk.

Het	valt	op	dat	er	in	Engboogerd	veel	ruimte	is	voor	de	auto,	vaak	ten	koste	van	
met	name	de	voetganger.	Bewegen	is	positief	voor	de	gezondheid	van	mensen	en	
het	beste	is	als	deze	beweging	onderdeel	is	van	het	dagelijkse	ritme	van	bewo-
ners.	De	ruimtelijke	indeling	van	een	wijk	geeft	hier	in	grote	mate	sturing	aan.	Het	
vervangen	van	riolering	en	de	daarbij	gepaard	gaande	werkzaamheden	zouden	
moeten	worden	gezien	als	kans	om	een	positieve	impuls	te	geven	aan	de	leef-
baarheid	van	de	Engboogerd	wijk	in	Bunnik.
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