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“Gaaf dat Tivoli en het SJU-huis samenkomen met het Muziekcentrum Vredenburg. Hebben we eindelijk een echt muziekpaleis.”

Debbie Schipper en Flore Timmermans, altijd op zoek naar nieuwe alternatieve bandjes
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5INHOUD /  MASTERPLAN

Weer een stap op weg naar een mooi, aantrekkelijk en vitaal Utrechts Stationsgebied. 
Na het referendum van 15 mei 2002 is hard gewerkt om de voorkeur van de Utrechtse
kiezer, Visie A, uit te werken in een Masterplan. Het is een boekwerk geworden met
kleurrijke schetsen en tekeningen en met verhelderende teksten. Het boek ademt wat
mij betreft de ambitie van kwaliteit en de stijl van het stadshart uit. 

Een Masterplan, wat is dat en wat moeten we ermee? Waar staat de term eigenlijk voor?
En hoever zijn we dan nu? In formele woorden heeft het boek dat voor u ligt de status
van een ‘ordeningsprincipe op hoofdlijnen’ en een ‘onderlegger’ voor het bestemmings-
plan, dat de juridische vertaling van het Masterplan is. Termen die bedoeld zijn voor de
professional en die de geïnteresseerde lezer die wil weten wat er in Utrecht gaat gebeu-
ren, niet hoeft te onthouden. 

Mijn droom is de volgende:
‘Al jarenlang vinden we in Utrecht dat het centrum beter verdient dan wat er nu staat.

Maar het was lastig een plan te maken waar de stad warm voor liep. Dankzij het refe-
rendum kennen we nu de visie van Utrechters op het stadshart. Met die visie gaan we
de komende twintig jaar iets heel moois realiseren. Dat betekent op veel plekken
opknappen, afbreken en bouwen, maar ook schoonmaken, onderhouden en verfraaien.
Hoe, waar en wanneer investeren Rijk, gemeente en ondernemers in wonen en werken,
in cultuur en uitgaan, in straten en pleinen, in bereikbaarheid en parkeren? 
Het Masterplan wijst de richting aan en biedt een raamwerk voor het Stationsgebied.
Een inspirerend handboek voor burgers en bestuurders, voor stedenbouwers en archi-
tecten, voor ambtenaren en ondernemers. Met dit Masterplan kan iedereen zich warm-
lopen voor waar het echt om gaat: de uitvoering!’

Tot zover de droom die werkelijkheid moet worden. In het Masterplan komen visie,
ambitie en realisme samen. De visie is het verruimde stadshart, zoals de Utrechtse kiezer
dat wil. De ambitie is om de kwaliteit terug te brengen in het Stationsgebied. Realisme is
dat je voor een periode van twintig jaar in zo’n complex gebied niet alles in detail kunt
regelen. 

Dat doen we dan ook niet. Wat we met dit Masterplan wel doen, is kleur geven aan het
centrum van Utrecht, of eigenlijk: aan het centrum van Nederland. Niet voor niets staat
het Stationsgebied Utrecht op de landelijke lijst van Nieuwe Sleutelprojecten. Dat schept
verwachtingen en verplichtingen, voor de stad en voor het Rijk. Met het Masterplan
bekent Utrecht alvast kleur. 

Walther Lenting
Wethouder Utrecht

Voorwoord
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MASTERPLAN /  V IS I E10

01
CONTEXT
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“Utrecht krijgt steeds meer kwaliteitswinkels, dat maakt het winkelen hier echt aantrekkelijk”

Suza Gonzalez uit Hoevelaken
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MASTERPLAN /  CONTEXT12

‘Niets doen is geen optie’, is het motto van Utrecht als het gaat om de aanpak

van het Stationsgebied. Een aantal factoren maakt het noodzakelijk om het

gebied ingrijpend te veranderen. Utrecht als ‘Railport van Nederland’ vraagt om

een OV-Terminal die in de toekomst 100 miljoen passanten per jaar kan 

verwerken. De grote groei van de stad, met name aan de westkant, betekent een

noodzakelijke uitbreiding van de voorzieningen in het centrum, met behoud van

het historische karakter van de oude stad. Een derde factor is het vraagstuk van

de sociale veiligheid en de slechte leefbaarheid. Kortom, het Stationsgebied is

aan een grondige facelift toe om de sociale, economische en culturele potenties

van het gebied beter te benutten en de veiligheid en leefbaarheid te vergroten.

Doelstellingen
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13CONTEXT /  MASTERPLAN

Nieuw centrum
De centrumfunctie van de Utrechtse oude stad staat onder druk, door de grote stadsuit-
breidingen in het westen en autonome groei. Het aantal voorzieningen in het centrum
(winkelen, openbaar vervoer) is daar niet op aangepast. Bovendien sluit de oude stad
aan de oostzijde slecht aan op het Stationsgebied en ontbeert het station een eigen
gezicht en een duidelijke en directe relatie met de openbare ruimte.
De aanpak van het Stationsgebied staat dan ook niet op zichzelf. De hoofddoelstelling is
een nieuw centrum van Utrecht te realiseren door het nieuwe Stationsgebied en de
oude stad te integreren en synergie tussen beide te realiseren. Ook tussen delen van
Utrecht die tot nu toe als losstaand worden ervaren, ontstaat samenhang en verbinding.
Daardoor krijgt niet alleen het Stationsgebied, maar ook de oude stad de kans zich op
een ontspannen manier verder te ontwikkelen. Bovendien wordt de historische stad
ontlast, zodat deze zijn unieke karakter kan behouden. 
Een sterk logistiek knooppunt, hoogwaardige openbare ruimte, architectuur van hoge
kwaliteit en intensief ruimtegebruik leveren hun bijdrage aan het nieuwe centrum van
Utrecht, dat bewoners, reizigers, winkelend publiek en werkenden beleven als prettig,
schoon en veilig. Een centrum dat in staat is zichzelf blijvend te vernieuwen en in stand
te houden, ook voor toekomstige generaties.

Deltametropool
Een aantal stedelijke en landelijke ontwikkelingen is medebepalend voor de aanpak van
het Stationsgebied. Utrecht heeft als een van de HSL-locaties een belangrijke rol voor
Nederland, hetgeen door de rijksoverheid is erkend: Utrecht is aangemerkt als een van
de Nieuwe Sleutelprojecten en maakt onderdeel uit van de Deltametropool.
In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan heeft
het kabinet zich ten doel gesteld de Randstad te ontwikkelen tot een gebied dat zich
kan meten met andere grootstedelijke gebieden in Europa en de rest van de wereld.
Daarvoor is een samenhangend stedelijk systeem nodig tussen grotere en kleine steden.
Dat betekent dat het openbaar vervoer optimaal is ingevuld, dat de autobereikbaarheid
goed is geregeld, dat er een goede afstemming plaatsvindt op het gebied van woning-
bouw, stedelijke voorzieningen en recreatie en dat het groene en waterrijke landschap
zo veel mogelijk open blijft. Utrecht is onderdeel van deze ‘Deltametropool’ door de
geografische positie en de functie als vierde stad van Nederland. Utrecht onderscheidt
zich daarbij van de andere grote steden door de combinatie van centrale ligging, werk-
gelegenheid, hoog opleidingsniveau, cultuur en cultuurhistorie. 

Nieuwe Sleutelprojecten
De komst van de Hogesnelheidslijn (HSL) biedt veel kansen voor de daaraan liggende
stations en hun omgeving. Omdat de investeringen in de ontwikkeling van deze gebie-
den van belang zijn voor heel Nederland, ondersteunt het Rijk de projecten rond de
HSL-locaties. Door te zorgen voor nieuwe voorzieningen, mooie gebouwen en groene
lanen krijgen de locaties een flinke kwaliteitsimpuls en worden het zowel hoogwaardige,
multimodale openbaarvervoersknooppunten als toplocaties voor wonen, werken en
voorzieningen. De investeringen in de infrastructuur en commercieel vastgoed hebben
- zo is het streven - een maximaal effect op de realisering van stedelijke vernieuwing,
intensief ruimtegebruik en verhoging van de kwaliteit van de fysieke omgeving.

Economische potenties
Utrecht heeft een groot winkelcentrum met regionale en landelijke aantrekkingskracht,
een groot beursterrein met landelijke uitstraling dat mogelijkheden biedt ‘leisure’-functies
te ontwikkelen, het grootste openbaarvervoersknooppunt (‘Railport’) van Nederland met
nationale en Europese betekenis en een oude stad van groot cultureel belang (die zwaar
onder druk staat van de centrumfunctie). Kortom, Utrecht is een stad met potenties.
In de stedelijke toekomstvisie zijn de volgende programmapunten opgenomen:

economie en bereikbaarheid;
groen en groei;
bereikbaarheid en leefbaarheid;
woonkwaliteit en -kwantiteit;
voorzieningen en het profiel van Utrecht;
ruimtelijke kwaliteit; 
Utrecht als belangrijke kern in de Deltametropool en in de regio;
werkgelegenheid.

Hoofddoelstelling Aanleidingen
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Het Stationsgebied is gepositioneerd binnen de stad Utrecht in relatie tot andere belangrij-
ke ontwikkelingslocaties, Leidsche Rijn Centrum en Papendorp. Op stedelijk en regionaal
niveau is gekeken naar het creëren van een maximale synergie en afstemming. Twee
onderzoeken naar product-marktcombinaties hebben aan de basis gelegen van het in het
Masterplan opgenomen programma. Eén daarvan had betrekking op de kantorenmarkt en
het andere ging in op de detailhandelmarkt en de markt op het gebied van ‘leisure’. 

Het stedelijk bereikbaarheidsprogramma heeft invloed op de aanpak van het
Stationsgebied. Dit programma is erop gericht de vervoersketen te optimaliseren door het
gebruik van openbaar vervoer, fiets en voet te stimuleren.

Veiligheid & leefbaarheid
Verder is de sociale veiligheid van Utrecht een belangrijk aandachtspunt. Het is van groot
belang dat de trots en de betrokkenheid van de Utrechters bij hun stad groeit en dat zij
het centrum van Utrecht beleven als schoon, heel en veilig. Utrecht lijdt onder een stij-
gende criminaliteit en een slecht imago op het gebied van veiligheid, dat wordt versterkt
door de aanwezigheid van een grote groep daklozen, mensen met psychiatrische stoor-
nissen en verslaafden in het Stationsgebied en de functie van het winkelcentrum als ont-
moetingsplek voor criminele en overlast veroorzakende jongeren. 

Leefbaar en veilig
Om een nieuw centrum van Utrecht te realiseren, moet aan een aantal voorwaarden
worden voldaan. De eerste is een vergroting van de leefbaarheid en veiligheid door een
trendbreuk te realiseren in de overlast en criminaliteit in het gebied, maar ook in de
beleving van de veiligheid. Om calamiteiten in de toekomst adequaat aan te kunnen
pakken en zoveel mogelijk te voorkomen, worden heldere, overzichtelijke gebieden
gecreëerd met een eigen identiteit, met voorzieningen en specifieke functies.
Functiemenging en intensief ruimtegebruik maken de gebieden levendig. De samenwer-
king wordt goed georganiseerd en er is voldoende beheer en toezicht.

Centrumfunctie
Investeringen in openbare gebieden met een eigen identiteit, sfeer en kwaliteit, waarin
architectonisch hoogwaardige gebouwen als centrale objecten worden beleefd, dragen
bij aan het versterken van de centrumfunctie van Utrecht. De economische potenties
worden verder uitgebouwd door het vestigingsklimaat te versterken en winkels en kan-
toren te bouwen evenals hoogwaardige woningen en voorzieningen. Het centrum groeit
mee met de stad en de regio door het winkelareaal te vergroten, de druk op de oude
stad te verleggen naar het nieuwe centrum-west en het aantal stedelijke voorzieningen
uit te breiden. Bovendien komen er nieuwe culturele en ‘leisure’-functies.

Toegankelijk en bereikbaar
Een aangename transferfunctie voor zowel de aankomende of vertrekkende als voor de
doorgaande reiziger nodigt uit om een volgende keer langer in Utrecht te blijven. De rei-
ziger ervaart het gebruik van openbaar vervoer, fiets of voet als logisch, aangenaam en
soepel, ook als hij de keuze heeft tussen verschillende vervoersvormen. Voor de auto-
mobilist zijn de routering en het aanbod van parkeeraccommodaties logisch en helder.
Dit alles draagt bij aan een grotere toegankelijkheid en bereikbaarheid van het centrum
van Utrecht.

Railport van Nederland
Om de potenties van de positie als ‘Railport’ van Nederland optimaal te benutten, wordt
een OV-Terminal gecreëerd die van belang is voor zowel Utrecht en de regio als op natio-
naal en Europees niveau. De OV-Terminal is fysiek toegankelijk, overzichtelijk en aange-
naam voor de reiziger, ruim, licht en helder, met duidelijke zichtlijnen naar de stad en
accommodeert een veilig verblijf. Het vervoersknooppunt in de OV-Terminal levert een
belangrijke bijdrage aan het hoogwaardige en toekomstvaste openbaarvervoerssysteem
in de regio. 

MASTERPLAN /  CONTEXT14

Doelstellingen 
uitgewerkt
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“Ik hou van snel, nieuw, heftig, stilzitten is niks voor mij. In fietsen kan ik me uitleven. 

Zeker twee keer per week ga ik naar de bioscoop voor een goede actiefilm en af en toe waag ik met een stel vrienden een gok in het Casino.”

Paul de Jongh, student Universiteit Utrecht en fietskoerier
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MASTERPLAN /  PROCES16

02
PROCES
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“Vanuit Leidsche Rijn skate je in één keer door naar het centrum, langs De Munt en de Leidsche Vaart, heel mooi.”

Janine Wolters, scholiere

030219 Werkb_Versie 4a_1/33  29-08-2003  14:02  Pagina 17



R EF ER EN DU M

In 2001 besloot het nieuw aangetreden Utrechtse gemeentebestuur twee visies voor te
leggen aan de stad in een raadplegend referendum. Na jaren van plannenmakerij wilde
het stadsbestuur met het referendum de betrokkenheid van de Utrechters vergroten,
draagvlak voor een ontwikkelingsvisie bereiken en de garantie geven dat er ook werke-
lijk iets zou gebeuren. ‘Niets doen is geen optie’ werd het adagium in het vaandel van
het raadplegend referendum voor de aanpak van het Utrechtse Stationsgebied. Het refe-
rendum werd gekoppeld aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei 2002. 
Op die datum kon de Utrechter kiezen tussen Visie A - Stadshart Verruimd en 
Visie 1 - Stadshart Compact.

De doelstellingen die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling van de twee referenda-
bele visies waren:

De barrièrewerking van het spoor tussen de oostelijke en de westelijk stad wordt
aangepakt;
De westkant van het station krijgt een volwaardige entree;
Het Stationsgebied krijgt een aansprekende architectuur;
Het Stationsgebied wordt sociaal veilig;
Het Stationsgebied is straks goed bereikbaar en biedt voldoende 
parkeerplaatsen en openbaar vervoer.

MASTERPLAN /  PROCES18

Referendum 
& participatie 

Dit Masterplan voor de aanpak van het Utrechtse Stationsgebied is de vertaling 

van Visie A - Stadshart Verruimd. De Utrechtse kiezers gaven de voorkeur aan deze

ontwikkelingsvisie tijdens een raadplegend referendum in 2002. Daarmee koos

Utrecht voor een verbindend en ruim opgezet Stationsgebied. In een intensief 

participatieprogramma werden belanghebbenden en belangstellenden betrokken

bij de uitwerking van Visie A tot Masterplan. Visie A is kaderstellend geweest voor

de programmatische en stedenbouwkundige principes van het Masterplan.
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19PROCES /  MASTERPLAN

Visie A - Stadshart Verruimd en Visie 1- Stadshart Compact kregen een vaste, niet refe-
rendabele basis. Zowel de OV-Terminal als het herstel van de gedempte Catharijnesingel
waren onderdeel van beide visies. Ook de opvang van verslaafden, daklozen en thuislo-
zen was niet referendabel. Beide visies moesten voorzien in kinderopvang.

Op 15 mei 2002 koos 70,7% van de Utrechtse kiezers bij een opkomst van 65,3% voor
Visie A - Stadshart Verruimd. Eigenschappen van die visie zijn met name: twee hoofdrou-
tes van oost naar west, een verbouwd Muziekcentrum aan het Vredenburg, een onder-
tunneld Westplein en een rustige Catharijnesingel.

PART IC I PAT I E

De uitwerking van Visie A werd aan de Utrechters voorgelegd tijdens een reeks algeme-
ne publieke bijeenkomsten en een aantal bijeenkomsten voor bijzondere doelgroepen,
zoals bewonersverenigingen en belangenorganisaties. Samen met de private partners
Corio, NS en Jaarbeurs presenteerde de gemeente de dilemma’s of hersenkrakers in de
planvorming. De rode draad in de dialoog werd gevormd door de gewenste identiteit en
bestaande waarden van het Stationsgebied. Met behulp van beeldcollages en een
elektronisch tekenbord gingen plannenmakers en bezoekers aan de slag.

Het resultaat van deze interactieve ontwerpsessies was een duidelijk ‘identiteitsplaatje’
van de bekende locaties uit het Stationsgebied, zoals hiernaast is afgebeeld. In de
meeste gevallen ging het om een verdiepingsslag in het verlengde van Visie A. Soms
weken de meningen daarvan af. Regelmatig kwamen de bezoekers met ideeën die de
stedenbouwkundigen later konden verwerken in het Masterplan. Voorbeeld daarvan is
de Centrumboulevard met verschillende sferen die als een ‘kralenketting’ met elkaar ver-
bonden zijn. Het idee hiervoor is in het participatieprogramma ontstaan.
Met het referendum en het participatieprogramma zijn zoveel mogelijk bewoners,
ondernemers, reizigers en andere belanghebbenden betrokken bij de planvorming voor
het Utrechtse Stationsgebied. De kenmerken van Visie A - Stadshart Verruimd en de
identiteitsplaatjes uit de participatie vormen tezamen de basis voor de stedenbouwkun-
dige uitwerking in de Masterplan.

‘Identiteitsplaatje’ van de bekende locaties in het Stationsgebied op
basis van het participatieprogramma:

Vredenburg: Ontdekken 
Vredenburg als cultuurplein
Duidelijke wanden aan het plein, met onder meer winkels en horeca 
Markt kan blijven op plein Vredenburg 
Muziekcentrum: entree aan het plein
Straatje(s) in de openbare ruimte naar Catharijnesingel 

Catharijnesingel: Spelen
Actieve stadsgracht met kades
Rondvaartboten, waterfietsen
Horeca aan oostzijde
Doorgaand autoverkeer aan westzijde
Straatje(s) naar plein Vredenburg

Jaarbeursplein: Starten
Geen verblijfsplein, maar grootstedelijk reizigersplein
Bebouwing met wonen en werken
Overzichtelijke en veilige voetgangersverbindingen
Retail en horeca (snelservice)

Jaarbeursterrein: Ontmoeten
Beurzen, congressen, vergaderen, leisure en entertainment
Terrein overdag voor publiek toegankelijk; ’s nachts veilig
Ambitie voor de toekomst: meervoudig grondgebruik met
tentoonstellingshallen en functies voor cultuur, leisure & entertainment,
kantoren, opleidingsinstellingen en wonen.

Centrumboulevard: Verbinden
Overzichtelijke route voor grote reizigersstromen
Verbindt verschillende sferen, als een kralenketting
Zowel haasten als slenteren
Horeca (snelservice)

Westplein/Smakkelaarsveld: Ontmoeten
Lommerrijk wijkplein
Lombok en Smakkelaarsveld verbinden voor voetgangers en fietsers
Autotunnel onder Westplein
Een wijkmarkt is mogelijk

Visie A in getallen binnen de plangrenzen Totaal (m2 vvo)

Wonen 1.700 waarvan 200x 
jongerenhuisvesting

Kantoren 190.000 m2

Winkels en ondersteundende horeca 35.000 m2 +  6.000 m2

Leisure diversen

Cultuur en publieksvoorzieningen 40.000 m2
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Tijdens het proces om te komen tot een Masterplan heeft de Projectorganisatie

Stationsgebied verschillende onderzoeken laten uitvoeren. Deze onderzoeken

zijn grofweg te verdelen in twee soorten. Ten eerste waren er onderzoeken nodig

om het plan te kunnen maken. De tweede categorie onderzoeken was erop

gericht om de effecten van het plan aan te tonen. Vijf onderzoeken worden in 

dit hoofdstuk uitgelicht.

Uitgevoerde
onderzoeken

MASTERPLAN /  PROCES20
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ON DERZOEKEN  TEN  B EHOEVE  VAN  P L ANVOR M I NG

Bereikbaarheidsvisie 
In de eerste categorie vallen onderzoeken die verband houden met bereikbaarheid en
infrastructuur, maar ook onderzoeken gericht op de programmering. 
Voor de Bereikbaarheidsvisie is aan de hand van het Verkeersmodel voor de regio
Utrecht onderzocht hoeveel auto’s in de toekomst via welke routes het gebied binnen-
komen. Op basis van die informatie is gekozen voor een hoofdinfrastructuur die de
bereikbaarheid kan garanderen en tevens een goede stedenbouwkundige en milieukwa-
liteit oplevert. 
Daarnaast is voor de Bereikbaarheidsvisie onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van
parkeervoorzieningen. De resultaten daarvan zijn de basis geweest voor aantallen en
locaties van nieuwe parkeervoorzieningen. Dit onderzoek is overigens uitgevoerd in
gezamenlijke opdracht van zowel de gemeente als de private partijen Corio, Jaarbeurs
en de Nederlandse Spoorwegen. Een vergelijkbaar onderzoek is gedaan naar de behoef-
te aan stallingplaatsen voor fietsen.

OV-Terminal
Voor het Schetsontwerp van de OV-Terminal, dat in opdracht van de gemeente, het Rijk,
de NS en de BRU is gemaakt, zijn vele onderzoeken uitgevoerd naar de toekomstvast-
heid van het vervoerskundig en verkeerskundig concept.

Externe veiligheid
Er is een aparte risicoanalyse gemaakt voor de gevolgen op het gebied van externe vei-
ligheid. Dit was noodzakelijk in verband met aangescherpte beleid van het Rijk met
betrekking tot Nieuwe Sleutelprojecten, die zich altijd rondom het spoor afspelen. Het
onderzoek heeft inzicht gegeven in de veiligheidsrisico’s van het transport van gevaar-
lijke stoffen in de huidige en in de toekomstige situatie (2020). Hoewel normen en
rekenmethoden zich beperken tot kwetsbare bestemmingen zoals woningen, kantoren
en scholen, zijn ook de zeer grote aantallen reizigers in en rond station Utrecht Centraal
in de risicoanalyse meegenomen.

ON DERZOEKEN  TEN  B EHOEVE  VAN  P L ANTOETS I NG

Milieueffectrapportage
In de tweede categorie onderzoeken is natuurlijk de milieueffectrapportage van groot
belang. In beginsel geldt voor de ontwikkelingen in het Stationsgebied een m.e.r.-beoor-
delingsplicht. Doel van een MER is ervoor te zorgen dat bij de afweging van alle belangen
rondom het project het milieubelang zichtbaar is meegenomen. De m.e.r.-beoordeling
Stationsgebied is in een eerder stadium uitgevoerd en op grond van de resultaten is de
Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie-m.e.r.) van mening dat er bijzon-
dere omstandigheden zijn die de activiteit m.e.r.-plichtig maken. De belangrijkste argu-
menten zijn:
- de plannen hebben ook consequenties buiten het plangebied;
- de milieukwaliteit in het dichtbevolkte plangebied en langs de ontsluitingswegen

staat in de huidige situatie al onder druk.

Economische effectrapportage
In dit onderzoek is berekend wat de economische effecten zijn van het Masterplan.
Hierbij is rekening gehouden met de effecten die optreden wanneer het Masterplan niet
zou worden uitgevoerd. Als effectperiode is uitgegaan van een termijn tot 2035. In de
economische effectrapportage is een onderscheid gemaakt tussen directe effecten en
indirecte of doorwerkingseffecten. De directe effecten hebben betrekking op direct
belanghebbenden en vallen toe aan exploitanten en huurders van onroerend goed. 
De indirecte effecten hebben betrekking op de werkgelegenheid en de extra effecten 
die het gevolg zijn van een verbeterd of veranderd imago.
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Randvoorwaarde voor een succesvolle aanpak van het Stationsgebied is een

goede bereikbaarheid. Bestaand beleid op het gebied van bereikbaarheid is 

dan ook van invloed op de plannen. Conform het stedelijk beleid en het bereik-

baarheidsprogramma is er veel aandacht voor openbaar vervoer en flankerende

maatregelen om de groei van de automobiliteit te remmen. Het schetsontwerp

van de OV-Terminal is uitgangspunt voor de ontwikkeling van toeleidende routes.

De aanwezigheid van het openbaarvervoersknooppunt maakt dat het gebied goed
bereikbaar is en functioneert als verbindende schakel tussen de verschillende stadsde-
len. Behoud en verbetering van de ‘ruggengraat’ bereikbaarheid is een belangrijke inzet
van de ontwikkelingen in het Stationsgebied. Verbetering betekent een hogere kwaliteit
van de openbare ruimte en tegelijkertijd ruimte voor groei, met name voor de voetgan-
ger, fietser, bus- en treinreiziger. 
De bereikbaarheid van het Stationsgebied voor het autoverkeer is complexer. Het auto-
verkeer dat in het gebied zelf moet zijn, is vooral afhankelijk van de beschikbare infra-
structuur buiten het Stationsgebied. De uitgangspunten van het stedelijk bereikbaar-
heidsprogramma en het stedelijk beleid zijn randvoorwaarden voor de bereikbaarheid
van het Stationsgebied.
Het Stationsgebied moet goed toegankelijk en uitnodigend zijn voor bewoners, bezoe-
kers en reizigers. Een goed evenwicht tussen ‘er kunnen komen’ en ‘er willen zijn’ is
voor elke belanghebbende partij cruciaal. De wijze waarop bebouwing en infrastructuur
zich voegen in het Stationsgebied moet bijdragen aan die verblijfskwaliteit.

Voetganger
De verbinding tussen de nieuwe OV-Terminal en het omliggende gebied wordt overzich-
telijker en de verschillende functies krijgen herkenbare entrees. Er komen verbindingen

en entrees vanaf maaiveld, maar ook op +1-niveau wordt de verbinding met het winkel-
centrum verbeterd, waarbij de entree van en de overgangen naar de OV-Terminal her-
kenbaarder worden gemaakt. Vanuit de OV-Terminal zijn alle perrons (zowel bus, tram
als trein) goed bereikbaar door middel van een vaste trap, roltrap of lift.

Fiets
De routes in het Stationsgebied zijn onderdeel van de hoofdfietsstructuur of sluiten
daarop aan. Op cruciale plaatsen, zoals het Westplein, kruisen fietsroutes het openbaar
vervoer ongelijkvloers. 
In het gebied komen voldoende stallingplaatsen in de openbare ruimte. De totale
behoefte aan fietsparkeerplaatsen is circa 33.000 plaatsen. Het merendeel wordt gereali-
seerd bij de OV-Terminal, waar het aantal plaatsen groeit van 10.000 naar 17.500. Het
aantal plaatsen voor de kantoren in het gebied groeit van 8.000 naar 11.500. Het is de
verantwoordelijkheid van de bouwers van de kantoren deze plaatsen te realiseren. Voor
de overige functies komen er nog eens circa 4.000 fietsparkeerplaatsen.
Het is onvermijdelijk dat op maaiveld in de openbare ruimte goede voorzieningen voor
onbetaald fietsparkeren worden gerealiseerd. In de uitwerking van de deelplannen zal
dit de nodige aandacht krijgen. Aspecten die een rol spelen zijn: betaald/onbetaald,
bebouwd/onbebouwd, beheerd/onbeheerd en de wijze van handhaving.
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▲  Bereikbaarheid openbaar vervoer

▲  Bereikbaarheid auto

Trein (IRT-IC-station)

Trein (RSS-station)

Spoorlijn

Sneltramlijn

Transferium

HOV-lijnen

Overige OV-hoofdroutes

Snelwegen

Nationaal netwerk

Aansluiting
snelweg/snelweg

Invalsweg

Schakels nationaal/stedelijk

Op- en afrit snelweg

Aansluiting invalsweg

Stedelijke verdeelring

Stedelijk netwerk

Stedelijke centrumroute

Stedelijke aansluiting

Spoor/viaduct

Transferium
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▲  Bereikbaarheid fiets

▲  Bereikbaarheid voetganger

Hoofdroute

Fietsverbinding

Fietsenstalling 
OV-Terminal

Stedelijke looproutes

Looproutes van en 
naar de OV-Terminal

Stijgpunten binnen 
de OV-Terminal
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“Het Vredenburgplein is de plek bij uitstek voor een kop koffie, lekker dicht bij alle winkels en in het centrum van alle activiteiten.”

Karen Broekman (links) met Annemiek van Esveld, een vriendin
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Auto en expeditieverkeer
De twee invalswegen vanaf de knooppunten Hooggelegen en Westraven zijn dragers
voor de bereikbaarheid van het Stationsgebied. De invalsweg vanuit Hooggelegen (rijks-
weg A2) loopt via het 24 Oktoberplein naar het Stationsgebied. Vanuit Westraven (rijks-
weg A12) loopt een invalsweg via het Anne Frankplein en de Van Zijstweg naar het
Stationsgebied. Er is voor gekozen de Graadt van Roggenweg primair te gebruiken voor
de ontsluiting van het gebied aan de oostzijde van de sporen. De twee invalswegen zijn
nodig om een té hoge milieubelasting van de daar aanwezige woningen te voorkomen.
De Van Zijstweg wordt gebruikt als hoofdontsluiting van het gebied aan de westzijde van
de sporen. Als uitwisseling tussen deze twee routes functioneert de Overste den
Oudenlaan. Reeds op het 24 Oktoberplein wordt duidelijk aangegeven dat de automobi-
list een keuze dient te maken tussen oostzijde (oude stad) of westzijde (station,
Stationsentree-West en Jaarbeursterrein). 
Deze hoofdstructuur impliceert een duidelijke keuze voor de locatie van parkeervoorzie-
ningen. De parkeervoorzieningen aan de westzijde zijn vooral goed ontsloten via de Van
Zijstweg. Vraag en aanbod van parkeervoorzieningen worden goed op elkaar afgestemd.
Daartoe wordt eerst de huidige capaciteit van parkeervoorzieningen in het
Stationsgebied (zowel openbaar als particulier) geoptimaliseerd door zoveel mogelijk
dubbelgebruik. 
Om het aantal parkeerplaatsen te bepalen is uitgegaan van de A-locatienorm voor kan-
toren. Voor woningen is rekening gehouden met de doelgroep: met name senioren en
een- en tweepersoons huishoudens (dus mensen zonder thuiswonende kinderen). Dit
betekent als uitgangspunt dat 50% van de woningen, met name aan de westzijde, een
eigen (exclusieve) parkeerplaats heeft. Voor de overige woningen gaat het plan uit van
dubbelgebruik van parkeerplaatsen.
Expeditieverkeer wordt zoveel mogelijk gebundeld op routes, per vervoerder en per
bestemming. 

Openbaar vervoer
Het Randstadspoor en de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-banen zijn de dragers
van het openbaar vervoer in de stad. Beide systemen worden gekoppeld aan transferia
aan de rand van de stad.
De OV-Terminal vormt het knooppunt van het HOV-systeem in het centrum van de stad.
Bussen halteren aan beide zijden van de sporen, afhankelijk van hun rijrichting. De bus-
stations worden ingericht als dynamische stations. De eindhalte van de sneltram naar
Nieuwegein wordt verlegd van de oostzijde naar de westzijde van het station.

Openbaar Vervoer Terminal Utrecht
De OV-Terminal Utrecht moet in 2020 geschikt zijn voor het vervoer van driehonderd-
zestigduizend passagiers per dag. Daarnaast biedt de OV-Terminal een toekomstvaste
oplossing tot minimaal 2030. Deze Terminal is de ‘Railport van Nederland’. Bij een volle-
dig functionerend HSL-netwerk is Utrecht een belangrijk internationaal knooppunt. Dit
knooppunt zal perfect moeten functioneren. Maar ook de ruim 89.000 passagiers die te
voet hun weg richting stad vinden, moeten de aansluiting naar de stad als kwalitatief
hoogwaardig, veilig en logisch ervaren.
Voor de OV-Terminal is, in samenwerking met het Rijk, de NS en de BRU, een schetsont-
werp gemaakt. Dit gaat uit van een traverse als hoofdverdeelpunt voor de stromen reizi-
gers. De traverse is een heldere en transparante overspanning. De huidige stationstraver-
se wordt hiervoor met 22,5 meter uitgebreid in noordelijke richting en verlengd zodat de
traverse ook de bus- en tramperrons overspant. Uit een loopstromenanalyse van ProRail
blijkt dat deze verbreding voldoende is om de verwachte groei in aantallen reizigers te
kunnen verwerken. Voor het openbaar vervoer (tram en bus) is uit variantenstudies
gebleken dat de ruimte aan zowel de oost- als de westzijde van de sporen geschikt is
voor meerdere halte- en clusterprincipes. Een toekomstvaste afwikkeling van het bus- en
tramverkeer op basis van rijrichting is gekozen, waarbij de clustering van haltes is geba-
seerd op helderheid en transparantie voor de reiziger. 
Zowel aan de oostzijde als aan de westzijde van de OV-Terminal komen voorzieningen
voor taxi's en voor Kiss & Ride. Specifiek voor de OV-Terminal worden 17.500 stalling-
plaatsen voor fietsen gerealiseerd.
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▲  Schetsontwerp OV-Terminal
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“Prachtig hoe in deze grote, moderne stad het oude centrum bewaard is gebleven.” 

Yasmine Ciu from Singapore
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“Hier op het Vredenburgplein is het altijd levendig. Als wij er niet zijn met onze spullen, is er wel een of ander evenement.”

Cor Jansen, marktman
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Waar in het Stationsgebied komt straks de bebouwing en waar bevindt zich 

dan de openbare ruimte? Hoe ziet die eruit? Hoe wordt het Stationsgebied 

verbonden met de omliggende wijken? Hoe krijgt een ongelijkvloers Westplein

vorm? Welke functies - wonen, werken, uitgaan - komen er en op welke plek?

Het stedenbouwkundig plan geeft duidelijkheid over de toekomst van het 

Utrechtse Stationsgebied. Aangezien het gaat om een planperiode van 20 jaar,

bevat het stedenbouwkundig plan voornamelijk ontwerpprincipes. Het is een

visie die de kwaliteiten vastlegt voor het nieuwe Stationsgebied, in termen van

materiaalgebruik, volumes, stijl en relaties tussen bebouwing en openbare

ruimte. De visie geeft de contouren van het nieuwe centrum aan zonder de

concrete invulling te geven. 

De stedenbouwkundige visie is in het nu volgende hoofdstuk weergegeven aan

de hand van de vijf hoofdkaarten Visie, Raster, Publieke Ruimte, Programma en

Totaalbeeld. Vervolgens is de visie nader uitgewerkt voor vier deelgebieden.

Tot slot zijn de onderwerpen veiligheid & leefbaarheid en kunst in de openbare

ruimte uitgelicht.

Inleiding
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Het Masterplan sluit aan bij ontwikkelingen in de gehele stad en brengt de 

schaal van het Stationsgebied daarmee in evenwicht. Tegelijkertijd geeft het

Masterplan invulling aan de rol van Utrecht als onderdeel van de Deltametropool

en Nieuw Sleutelproject. De realisatie van de Openbaar Vervoer Terminal heeft 

de gemeente Utrecht aanleiding gegeven om de leefbaarheid te vergroten, de

kwaliteit van de fysieke omgeving te verhogen, het ruimtegebruik te intensiveren

en de ontsluiting te verbeteren. Utrecht krijgt een mooi nieuw centrum van 

lokale, nationale en internationale betekenis. De ambities die aan de plannen ten

grondslag liggen zijn ‘verbinden’, ‘herstellen’ en ‘betekenis geven’.

MASTERPLAN /  INHOUD34

Visie

Uitwerking in twee zones
De aanpak van het Stationsgebied is gebundeld in twee zones. In de Visiekaart zijn deze
twee zones in beeld gebracht. De Centrumboulevard loopt van het Merwedekanaal tot
Vredenburg, door het hart van het Jaarbeursterrein, de OVT en door Hoog Catharijne. De
Stadscorridor verbindt de westelijke delen van de stad met de oude stad en loopt vanaf
Leidsche Rijn via een zone tussen de Graadt van Roggenweg en de Leidsekade via het
Westplein tot Vredenburg.
Hoewel beide zones een verschillende identiteit hebben, zijn de ambities dezelfde: ver-
binden, herstellen en betekenis geven. De uitwerking van deze ambities verschilt per
zone, maar samenhang is in beide gevallen het sleutelwoord. Het gaat daarbij om het
versterken van het eigen karakter van de diverse deelgebieden in het Stationsgebied en
het creëren van geleidelijke overgangen naar de bestaande stad. 
De verbeteringen sluiten aan bij de ontwikkelingen rondom de OV-Terminal en borgen
goede toeleidende routes naar deze OVT en de oude stad. Daarbij zijn de aansluitingen
van de (H)OV-routes op de OVT in evenwicht met goede, veilige fiets- en looproutes tus-
sen stadsdelen onderling en naar de OVT. 

Centrumboulevard

Stadscorridor

Spoor

Station

Straat

Stad

Centrum

Pleinen
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▼ Visie op het Stationsgebied: Stadscorridor en Centrumboulevard
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Twee zones…

Centrumboulevard
Rond de OV-Terminal zijn grootschalige functies gevestigd die een nationale betekenis
hebben, zoals de Jaarbeurs en Hoog Catharijne. Het zijn bestemmingen die gericht zijn
op verblijven en waar (miljoenen) gebruikers doelgericht naar toe gaan. Bijzonder is dat
het gaat om private gebieden met een grote oppervlakte, die publiek toegankelijk zijn en
als publiek domein worden ervaren. De eigenaren hebben het voornemen om deze
functies ingrijpend te vernieuwen. 
Aansluitend aan de oostzijde van Hoog Catharijne ligt de oude stad van Utrecht, die
eveneens een aantrekkingskracht van nationaal niveau heeft. De aaneenschakeling van
bestemmingen en de wijze waarop deze op de openbare ruimte van straten en pleinen
aansluiten is samengevat in het begrip ‘Centrumboulevard’.

De Visiekaart verbeeldt de ambities van de Centrumboulevard. De diverse bestemmin-
gen op de route worden herkenbaar gemaakt met sterke eigen identiteiten. De OVT bij-
voorbeeld wordt weer herkenbaar als stationsgebouw. De bestemmingen krijgen goede
interacties met de openbare ruimte en heldere onderlinge verbindingen. Het program-
ma is passend bij het grootstedelijke karakter en kenmerkt zich door een mix van func-
ties: wonen, werken, winkels, amusement (‘leisure’) en de OV-Terminal. Nieuwe groot-
stedelijke amusementsbestemmingen vinden een plek aan de Centrumboulevard. Ze
dragen bij aan een nieuwe betekenis van het gebied ten westen van het station
(Stationsentree-West). 
De gebouwen hebben een goede relatie met de openbare ruimte en hebben ongeacht
de grootte een verbinding op het maaiveld. Het is een levendig, sociaal veilig gebied met
dag en nacht bedrijvigheid. 

Stadscorridor
Aan de westzijde van de stad wonen straks in het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn
80.000 Utrechters die ook hun weg naar het centrum willen vinden. Aan de oostzijde
ontwikkelt De Uithof zich tot een kenniscentrum, waar zowel de Universiteit als de
Hogeschool hun opleidingen bundelen en waar meer woningen voor studenten gepland
zijn. Beide gebieden worden dus intensiever gebruikt en vereisen een goede verbinding
met het centrum en de OVT. In de huidige situatie zijn de oost-westverbindingen in de
stationsomgeving schaars en hebben ze een gebrekkige kwaliteit, vooral voor fietsers en
voetgangers. De spoorzone rond het Centraal Station, de doorgaande wegen in het
gebied en de grootschalige complexen van de Jaarbeurs en Hoog Catharijne vormen een
barrière. De fysieke verbetering en aanleg van doorgaande routes voor fiets en voetgan-
gers langs een Leidsche Vaart die tot in het centrum is doorgetrokken, als wel de bege-
leiding van die routes met stedelijke functies en woningen is in het Masterplan samen-
gevat in het begrip ‘Stadscorridor’.

De Visiekaart geeft de ambities binnen de Stadscorridor weer. Het Vredenburg, het
Smakkelaarsveld, de strook rond het spoor, het Westplein en de Kop van Lombok wor-
den met elkaar verbonden door kwaliteiten te herstellen en nieuwe betekenissen aan
de diverse plekken te geven. Belangrijk is de keuze om bestaande sterke identiteiten
hiervoor in te zetten. De Kop van Lombok wordt bij Lombok getrokken en het
Vredenburg krijgt een sterke identiteit als ontmoetings- en cultuurplein voor de hele
stad.
De dominante functies van de Stadscorridor zijn wonen, winkelen en cultuur. Publieke
functies als het Muziekpaleis en een moskee bevinden zich langs deze route. Zo wordt
een stadse, eenduidige route gecreëerd gericht op de inwoners van Utrecht en met func-
ties die de stadsbewoners primair nodig hebben. Het begeleiden van de route met nieu-
we functies zorgt bovendien voor een grotere sociale veiligheid.
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1 Verbinden
Verbinden heeft in de eerste plaats betrekking op het
verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum van
Utrecht. Het spoor, het Westplein en de Catharijnebaan
vormen met name voor fietsers en voetgangers een
enorme barrière tussen de oost- en de westzijde van de
stad. Daardoor lijkt de afstand van de westzijde
(Leidsche Rijn) tot het centrum lang. Straten en routes
moeten werkelijk verbinden, doordat wijken directer op
elkaar aansluiten en doordat bebouwing en functies de
routes begeleiden. Grote bermen en open gebieden
tussen verkeersstromen worden opgeheven. Door het
gat te dichten wordt deze route aantrekkelijker. Maar
de oude stad en het Stationsgebied moeten ook voor
het autoverkeer bereikbaar blijven. 

Verbinden heeft ook betrekking op het creëren van prettige
overgangen tussen diverse deelgebieden. Een voorbeeld is
het ‘verkorten’ van de afstand tussen Lombok en de oude
stad. Daarnaast gaat het om het verbeteren van overgan-
gen tussen de verschillende hoogteniveaus. Het gebied
kent een watergebonden en souterrainniveau (NAP tot
circa 1.30+), een stadsgebonden niveau (circa 2.00+ tot
5.00+) en het niveau boven de sporen (circa 9.50+ tot
11.50+). De overgangen tussen deze niveaus zijn vaak wei-
nig aantrekkelijk vormgegeven en daardoor onduidelijk. De
routes zijn onoverzichtelijk, de ingangen zijn krap en de
passages zijn onaantrekkelijk. Dit geldt vooral voor de kop-
peling tussen het stadsniveau en het niveau boven de spo-
ren (Centraal Station en Hoog Catharijne).

2 Herstellen
Herstellen houdt in oude structuren terugbrengen, zoals
water in de Catharijnesingel. De groene oever aan de
westkant sluit aan op de bestaande groene oevers die als
ecologische verbinding functioneren. 
Herstellen betekent ook: de kwaliteit van de omgeving
verbeteren, de sociale veiligheid verhogen, de menselijke
maat terugbrengen en het openbaar gebied aldus terug-
winnen. Het plangebied herbergt naast de publieke ruim-
te een complex netwerk van grootschalige ruimten die
niet openbaar, maar wel voor publiek toegankelijk zijn
(station, Hoog Catharijne, Jaarbeurs). Het eigendom en
beheer, de openingstijden en toezicht en handhaving ver-
schillen sterk bij deze ruimten. In het kader van de
beheersbaarheid en veiligheid is een heldere begrenzing
van publiek en privaat gebied gewenst. De overgangen
tussen de private gebieden onderling en naar de openba-
re ruimte in het bijzonder moeten zichtbaar worden,
zodat zowel voor het publiek als voor de beheerder
begrijpelijke situaties ontstaan.

Daarnaast is er in het Stationsgebied weinig uitwisseling
tussen de activiteiten binnen de gebouwen en de publie-
ke ruimte. Gebouwen in het Stationsgebied zijn vaak naar
binnen gekeerd. Op de begane grond overheersen blinde
gevels. Entrees, etalages en dergelijke zijn dun gezaaid.
De gebruiker ervaart het gebied ook daardoor als onveilig
en ontoegankelijk. Herstellen betekent hier ook: de
gebouwen en functies een gezicht (voordeur, etalage,
levendige gevel) geven aan de straat.

In het Stationsgebied is veel verkeersruimte voor autover-
keer tussen de wijken en voor openbaar vervoer.
Hierbinnen is veel restruimte aanwezig, maar deze leent
zich niet voor verblijf. De situering is ongunstig en de
inrichtings- en onderhoudskwaliteit is matig. Kortom, er is
veel ongedefinieerde publieke ruimte met vage begren-
zingen en een weinig sprekende identiteit. Herstel moet
leiden tot een betere verhouding tussen vervoer en ver-
blijf, tot het nagenoeg verdwijnen van ongedefinieerde
(versnipperde) verkeersruimte en tot een betere kwaliteit
van de publieke ruimte.

3 Betekenis geven
Betekenis geven heeft betrekking op het zorgen voor dui-
delijk te onderscheiden identiteiten van de diverse plek-
ken in het Stationsgebied. Omdat begrenzingen niet hel-
der zijn, vloeien wijken en gebieden, functies en ruimtes
in elkaar over zonder dat de gebruiker begrijpt waar hij
zich bevindt. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de onduide-
lijke overgang tussen het station en Hoog Catharijne. Er is
behoefte aan een eigen identiteit voor de verschillende
gebieden in en rond het Stationsgebied. Voor sommige
plekken geldt dat de bestaande identiteit moet worden
versterkt (zoals de Kop van Lombok). Andere plekken krij-
gen een geheel nieuwe betekenis door vernieuwing
(zoals het Jaarbeursterrein). Een intensief programma
draagt, samen met beeldbepalende gebouwen, bij aan de
positionering van de deelgebieden. Door op enkele plek-
ken herkenbaar openbaar gebied in te voegen kunnen
stedelijke ruimten ontstaan die als markeringen gaan
werken. Zij dragen bij aan een goede interactie tussen de
gebruikers.

…drie ambities 
37INHOUD /  MASTERPLAN
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Small

Medium

Large

Extra Large

Het stedenbouwkundig plan doet recht aan de verschillende kwaliteiten die 
in het Stationsgebied naast elkaar bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de
gezelligheid van de grachten en winkeltjes in de oude stad versus de
beleving van Hoog Catharijne of het Jaarbeursterrein. Dat heeft alles te
maken met maatvoering: gedacht in confectiematen is de oude stad
‘small’ (S), terwijl het gebied rond Vredenburg en de Catharijnesingel 
‘medium’ (M) is. Het stuk aan weerszijden van het station en de Croeselaan is
‘large’ (L), het Jaarbeursterrein is ‘extra large’ (XL). De stedenbouwkundige
principes sluiten aan bij de maat en schaal van de bestaande stad.

▲ Concept schaal
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Small
kleine maat van ontwikkelingen (basishoogte 3 lagen, incidenteel tot 25 meter)  
één of twee eigenaren per kavel, voordeur aan straat
weinig contrasten in maatvoering 
één functie per gebouw, in de plint soms afwijkende functie
lokale betekenis

Large
grote maat van ontwikkelingen (basishoogte 45 meter, incidenteel tot 80 meter)
meerdere gebruikers per kavel, foyer aan de straat
contrasten in maatvoering 
veel verschillende functies 
betekenis op stedelijk en regionaal niveau

Medium
forsere maat van ontwikkelingen (basis 25 meter, incidenteel 45 meter)
meerdere eigenaren per kavel, gedeelde entreehal aan de straat
geringe contrasten in maatvoering 
meerdere functies per gebouw mogelijk
betekenis op wijk- en stedelijk niveau

Extra Large
grote maat van ontwikkelingen (basishoogte 45 meter, incidenteel hoger dan 80 meter)
veel gebruikers per kavel, atria en overdekte buitenruimte
sterke contrasten in maatvoering 
grote diversiteit in functies
grote onderlinge afhankelijkheid in functies 
betekenis voor de hele stad en regio

39INHOUD /  MASTERPLAN
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Raster 

P U B L I EKE  R U I MTE

Voetgangers/fietsers

Fietsroute/Stadscorridor

Auto’s en openbaar vervoer

Water

Brug, exacte locatie nader te bepalen

P R IVATE  R U I MTE

Bouwvlekken inclusief private buitenruimte

Voetgangersgebied

Voetgangersroute Centrumboulevard

Overige voetgangersroutes

Loopbrug

‘Het Stationsgebied weer leefbaar maken’. Deze doelstelling komt terug in 

de rasterkaart: publieke ruimtes zijn niet te groot en de bebouwing past bij de

schaal van het gebied. De rasterkaart is het nieuwe raamwerk van het

Stationsgebied, waarop de grenzen staan aangegeven tussen publiek en 

privaat gebied. 
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▼ Raster, het nieuwe raamwerk van het Stationsgebied
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De rasterkaart is het skelet voor de overige kaarten en bakent kaders af waarbinnen de
inhoud kan worden bepaald. Terwijl de publieke ruimte en zeker het programma nog
flexibel kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de komende 20 jaar, is het raster nu
voor de toekomst vastgesteld. Op de rasterkaart zijn de contouren vastgelegd waar-
binnen het programma zich kan ontwikkelen en waarbuiten de openbare ruimte kan
worden ingevuld. De rasterkaart geeft ook het te besteden volume binnen de bebouwde
terreinen aan, inclusief de maximaal toegestane hoogtes.
De bebouwde terreinen geven met hun programma betekenis aan de gebieden, de
onbebouwde gebieden worden vooral ingevuld als straten en leggen daarmee verbin-
dingen. Samen vormen ze een netwerk, waarbinnen is geborgd dat de bebouwing op 
de omgeving aansluit. Ook zorgen de verbindingen voor een goede samenhang tussen
het maaiveld en het +1-niveau.
Niet alle onbebouwde gebieden zijn straten. Voor een goed evenwicht tussen verplaat-
sen en verblijven zijn er verspreid over het gebied verblijfsruimtes waar verkeer ont-
breekt.

De kaart vormt de basis voor het Bestemmingsplan en de grenzen zijn dan ook nauw-
keurig bepaald. Een voorbeeld is het Jaarbeursterrein, dat één privaat gebied is, met één
structurerende doorsnijding. Of Hoog Catharijne, dat semi-openbaar is en wordt door-
kruist door de Centrumboulevard. Een derde voorbeeld is de OV-Terminal, die wordt
beschouwd als één groot gebouw.
Binnen de vlekken kan door particuliere investeerders worden gebouwd, zolang hun
investeringsbeslissingen voldoen aan stedenbouwkundige en financiële randvoor-
waarden die in het Masterplan zijn gesteld.

De rasterkaart geeft ook de taakverdeling aan: de publieke ruimte en met name de infra-
structuur is een opgave voor de gemeente. Een goede infrastructuur is belangrijk om de
bereikbaarheid van het gebied te waarborgen. Als bereikbaarheid niet is gewaarborgd,
doen partijen immers geen investeringen. Op de rasterkaart is ruimte vastgelegd voor de
benodigde infrastructuur. 

MASTERPLAN /  INHOUD42

Raster
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Het nieuwe raamwerk: hoogte van het publieke niveau.

Ten opzichte van het stadsniveau kun je omlaag tot 

woon- of werfniveau of omhoog naar het niveau van 

de stationstraverse.

Het nieuwe raamwerk: hoogte van de bebouwing. 

De bouwhoogte klimt langzaam op van de oude stad

naar het gebied rond de Stationsentree-West.

▲ Niveaus ten opzichte van maaiveld ▼ Bouwhoogtes in het Stationsgebied

Verlaagd niveau (0.00 tot +1.30 NAP) 

Stadsniveau (+2.00 tot +5.00 NAP)

Verhoogd niveau (+7.00 tot +8.50 NAP)

Traverseniveau (+9.50 tot +11.50 NAP)

Small, 3 lagen, incidenteel tot 25 meter

Medium, 25 meter, incidenteel tot 45 meter

Large, basishoogte 45 meter, incidenteel tot 80 meter

Extra Large, basishoogte 45 meter, incidenteel 

hoger dan 80 meter
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L AN EN

1 Nieuwe Stationsstraat

2 Croeselaan

VER B L I J FSR U I MTEN

1 Vredenburgplein

2 Lombokplein

WATER LOP EN EN  S I NGELS

1 Leidsche Vaart

2 Catherijnesingel

MASTERPLAN /  INHOUD44

Publieke Ruimte

VER B I N D I NGEN

1 Stadscorridor

2 Centrumboulevard

ENTR EES

1 Poort naar de oude stad

2 Stationsentree-West

Een goede verhouding tussen verkeers- en verblijfsruimte, duidelijke ruimtelijke

begrenzingen en overgangen en een sterke identiteit van de publieke ruimte 

dragen bij aan de ambities verbinden, herstellen en betekenis geven.
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▼ Netwerk van lanen, pleinen en semi-publieke beperkt toegankelijke verbindingen
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Netwerk
Een netwerk van straten, pleinen en waterlopen, dat aansluit op het netwerk van buiten-
ruimten in de omgeving, verbindt het Stationsgebied op een logische wijze met de
omliggende wijken. Deze buitenruimten zijn publiek, dat wil zeggen 24 uur per etmaal
voor iedereen vrij toegankelijk.
Op dit stelsel van publieke ruimten sluiten plaatselijk semi-publieke ruimten aan. Deze
plaatsen zijn voor een beperkte tijd en/of voor een beperkt publiek toegankelijk. De
aansluitingen tussen publieke en semi-publieke ruimten liggen op logische plaatsen en
worden duidelijk herkenbaar vormgegeven.

Begrenzing
Een heldere en evenwichtige begrenzing van de buitenruimte ontstaat door de wanden
van de bebouwing langs het raster zoveel mogelijk aaneen te laten sluiten. De hoogte
van de gebouwen is in evenwicht met de profielbreedtes van de aanliggende buiten-
ruimten, zodat aangename ruimten ontstaan met een sprekend karakter.

Activiteit
Entrees van woningen, kantoren, publieksvoorzieningen en winkels liggen zoveel moge-
lijk op de begane grond en zijn gericht op de aanliggende buitenruimte. Daarmee ont-
staan relaties tussen het gebruik van de buitenruimte en van de aangrenzende bebou-
wing. Dat is gunstig voor de levendigheid en het gevoel van veiligheid. Op diverse
plekken zijn mogelijkheden voor onder andere jongeren, zoals sport.

Niveaus
De complexen op +1-niveau worden als een kralensnoer met elkaar verbonden. Tussen
de ‘kralen’ zorgen ruime entreepartijen en passages voor aansluiting op de volgende
kraal en op de omliggende stad op maaiveld. Ruime doorzichten en stijgpunten (trap-
pen en liften) bieden gelegenheid tot uitwisseling. Zo sluiten de twee niveaus op een
logische, comfortabele en interessante wijze op elkaar aan, waarbij zoveel mogelijk ver-
bindingen naar maaiveld zijn gelegd.

Lokaal verkeer
Op maaiveld komen voor voetgangers en fietsers prettige, overzichtelijke en veilige rou-
tes. Verder worden alleen routes voor openbaar vervoer en binnenstedelijk autoverkeer
ingepast. De straat- en laanprofielen krijgen een sterk gezicht door een heldere indeling
en een continue lijnvoering. Stadsbomen bepalen in belangrijke mate de sfeer.
Het doorgaand autoverkeer dat vanuit de westzijde naar wijken ten oosten van het
spoor rijdt, wordt ondergronds geleid. Daartoe komt een autotunnel tussen de
Daalsetunnel en het (huidige) Jaarbeursplein.

Verblijf
Op zorgvuldig gekozen plekken in de buitenruimte worden entree- en verblijfsruimten
gecreëerd. Deze krijgen een bijzondere inrichting en beheer om de vereiste omstandig-
heden voor een aangenaam oponthoud te waarborgen.

Publieke Ruimte
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Publiek interieur

Atrium/binnenhof XL

L

M

S

Foyer

Entreehal

Voordeur

Openbare plint

Plangrens
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▼ Relatie openbare ruimte / gebouwen

Relatie openbare ruimte - gebouwen
De openbare ruimte in het plangebied moet levendig en veilig zijn. De manier waarop
de gebouwen aansluiten op de openbare ruimte is daarom belangrijk. Langs vrijwel 
alle openbare ruimten wordt een 'openbare plint' verlangd. Dat wil zeggen dat op het
beganegrondniveau geen dode wanden mogen bestaan, maar dat er functies in komen
die publiek aantrekken zodat er activiteit is en daarmee sociale controle. Dat hoeven 
niet per se winkels te zijn, het kunnen ook andere publieke functies zijn als horeca en
publieke dienstverlening (apotheek, reisbureau, uitzendbureau en dergelijke).

Ook de functies op de verdiepingen hebben een relatie met de openbare
ruimte. Afhankelijk van de schaal heeft:

elk pand een eigen voordeur (S)
elk gebouwdeel een gedeelde entreehal aan de straat (M)
elk gebouw een gemeenschappelijke foyer als overgang tussen straat 
en gebouw (L)
elk gebouw en gebouwcluster een atrium als tussenruimte tussen straat 
en gebouw (XL)

Een aantal gebouwen heeft een publiek interieur: het zijn druk bezochte
gebouwen die vrijwel volledig voor alle publiek toegankelijk zijn.
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L AN EN

Croeselaan
De Croeselaan is een van de monumentale lanen als entree voor woningen, kantoren en
ontspanning. Het is een brede allee met een ruime groene middenberm, bomenrijen en
een brede promenade. De inrichting strekt zich uit over de volle lengte tussen de Graadt
van Roggenweg en de Vondellaan. De allee biedt de omliggende bestemmingen een
entree met een monumentale uitstraling. Tegelijk is de Croeselaan een van de noord-
zuidverbindingen binnen het Stationsgebied.

Nieuwe Stationsstraat
Aan de oostzijde van het station, aansluitend op de historische binnenstad, komt een
uitnodigende laan, de Nieuwe Stationsstraat. Hier verschaffen een ruime voetgangers-
promenade en een fietspad rechtstreeks toegang vanuit de oude stad tot de (oostelijke)
toegang van de nieuwe stationshal. Een bescheiden strook biedt gelegenheid voor het
halen en brengen van reizigers en voor expeditieverkeer. In maat en schaal sluit deze
laan aan bij het Moreelsepark en Hoogh Boulandt.

VER B L I J FSR U I MTEN

Vredenburgplein
De pleinruimte op het Vredenburg wordt cultuur- en evenementenplein van Utrecht, 
een ontmoetingsplaats bij uitstek. Strategisch gelegen tussen de historische binnenstad
en het Stationsgebied is het een ideale plek om af te spreken. De beschutte ligging en
beslotenheid maken het bovendien een aantrekkelijke plek om te verblijven.
Het plein biedt ruimte aan uiteenlopende activiteiten: cultuur, winkels, eten & drinken,
markt, evenementen, etcetera, zowel tegelijkertijd als na elkaar. De huidige activiteiten
op en rond het plein kunnen in de nieuwe inrichting aanzienlijk beter uit de voeten.

Lombokplein
In de Kop van Lombok komt een nieuw plein op de plek van het voormalige Westplein.
Doordat het doorgaande verkeer ondergronds wordt geleid, biedt het plein aangename
verblijfsgelegenheid. Dit lokale plein wordt een herkenningspunt in de dichtbebouwde
wijk. Tegelijk is het de schakel tussen de levendige Kanaalstraat en de voetgangersver-
binding langs de Leidsche Vaart richting binnenstad. De inrichting en de invulling van de
omliggende bebouwing biedt vooral ruimte aan activiteiten vanuit de wijk.

▲ 1  Croeselaan  2  Nieuwe Stationsstraat ▲ 1  Vredenburgplein  2  Lombokplein

1 2

1
2
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WATER LOP EN EN  S I NGELS

Catharijnesingel 
De Catharijnesingel is onderdeel van de singel rond de oude stad en vormt de grens tus-
sen het oude en het moderne Utrecht. Herstel van het water is een onmisbare aanzet
om het aanliggende Vredenburg en Hoog Catharijne te vernieuwen tot aantrekkelijke
onderdelen van de stad. Dankzij het herstel wordt de singelstructuur weer zichtbaar en
bevaarbaar. Het water, een kade aan de oostzijde en een groene oever aan de westzijde
vormen de belangrijkste elementen. De oostzijde (Vredenburg) is autoluw en plaatselijk
autovrij. De westzijde (Hoog Catharijne) biedt ruimte voor auto- en fietsverkeer.  

Leidsche Vaart
De Leidsche Vaart is een historische waterverbinding stammend uit het Utrecht van de
17e eeuw. Door de blokkades rond het Westplein en het spoor op te heffen, wordt dit
water bevaarbaar. Het is een onderdeel van een recreatieve waterstructuur en daar-
binnen een schakel tussen het water in de singels en het Merwedekanaal. Het water
wordt aan weerszijden begrensd door kades. Alleen de plek waar de sporen de Leidsche
Vaart kruisen, vraagt om een afwijkende inrichting. 

VER B I N D I NGEN

Stadscorridor
De belangrijkste stedelijke oost-westverbinding voor fietsers en voetgangers loopt via
het Vredenburg, het Smakkelaarsveld, de Van Sijpesteijnkade en Lombok door het
Stationsgebied. Dit is de Stadscorridor, waaraan culturele en publieksvoorzieningen van
Utrecht zijn geconcentreerd. Deze zone verbindt de nieuwe wijk Leidsche Rijn in het
westen tot De Uithof in het oosten.
Onderweg kruisen velen op hun weg door de stad de bundel spoorlijnen. Door de aan-
pak van het Westplein, de Van Sijpesteijntunnel en het Smakkelaarsveld ontstaat een
riante, comfortabele en veilige route. Nieuwe publieksvoorzieningen, woningen en com-
merciële functies begrenzen en begeleiden deze route.

Centrumboulevard
Voor reizigers en bezoekers die het Centraal Station, de oude stad, het winkelcentrum
Hoog Catharijne of het Jaarbeurscomplex willen bereiken, loopt de belangrijkste lokale
route van het Vredenburg via Hoog Catharijne en de nieuwe stationshal naar de
Jaarbeurs. Dit is de Centrumboulevard, een aaneenschakeling van gebouwen met bij-
zondere functies, die zijn gekoppeld aan een ruime promenade over het spoor. Grote
delen van de verbinding zijn overdekt en op +1-niveau gelegen. Sommige onderdelen
zijn onoverdekt en liggen op maaiveld.
De verschillende schakels worden ingrijpend vernieuwd en/of uitgebreid. De straten op
maaiveld en de promenade sluiten tussen de afzonderlijke gebouwen op een logische
en interessante manier op elkaar aan. Ruime entreepartijen bieden er uitnodigende en
overzichtelijke toegangen. Glazen wanden, vides, etcetera bieden er zicht en oriëntatie
op de omliggende stad.
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▲ 1  Catharijnesingel  2  Leidsche Vaart ▲ 1  Stadscorridor  2  Centrumboulevard

1
2 1

2

030219 Werkb_Versie 4b_34/63  29-08-2003  14:06  Pagina 49



MASTERPLAN /  INHOUD50

ENTR EES

Stationsentree-West
Aan de westzijde van het station komt een nieuwe, grootse hoofdentree, de
Stationsentree-West. Deze markeert het einde van de Graadt van Roggenweg als belang-
rijkste toegangsweg naar de oostzijde van het centrum van Utrecht. Het wordt een
levendig verdeelpunt, van waaruit routes voor voetgangers, fietsers, auto’s en openbaar
vervoer leiden naar uiteenlopende bestemmingen in het Stationsgebied. Enkele rustige
plekken bieden gelegenheid voor een kort verblijf.
De forse maat en schaal van het westelijke deel van het Stationsgebied kenmerken deze
nieuwe entree.

Poort naar de oude stad
Het Smakkelaarsveld (hoek Catharijnesingel) markeert van oudsher de toegang tot de
historische binnenstad. Deze plek maakt deel uit van een informele route tussen de
oude stad en Lombok. Dit wordt de gezichtsbepalende plek ten oosten van het spoor als
brandpunt van uiteenlopende sferen en activiteiten. De belangrijkste elementen zijn de
aansluiting van de Leidsche Vaart op de Catharijnesingel, een publiek gebouw en het
Muziekpaleis. De (gedeeltelijk) autovrije oostelijke kade van de Catharijnesingel biedt
verblijfsgelegenheid en dient als looproute naar onder meer het achterliggende
Vredenburg. 

▲ 1  Stationsentree-West  2  Poort naar de oude stad 

1

2
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“De mensen komen graag naar Utrecht, m’n klandizie in het weekend komt vooral van buiten.” 

Manoj Arora, taxichauffeur
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Het programma geeft invulling aan de vele activiteiten in het Stationsgebied,

zoals wonen, werken, winkelen, vermaken en verplaatsen. Het is echter meer

dan functies toekennen aan een gebied of gebouw. Door het gewenste nieuwe

programma toe te voegen wordt immers het gebruik van het Stationsgebied

enorm beïnvloed. Programma betekent dus ook programmeren: ingrijpen om

bepaalde ambities te bereiken. De programmakaart geeft zowel inzicht in de 

toekomstige functies in het gebied als in de ambities die met het programma

worden beoogd.
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Programma

Wonen

Winkels

Kantoren

Culturele en religieuze voorzieningen

Commercieel entertainment (leisure) / Hotel

Beurs

OV-Terminal

Kleinschalig:

Kleine gebouwen met voordeuren aan de straat

Intiem en overzichtelijk

Grootschalig:

Grote gebouwen met vele functies met enkele

centrale entrees aan de straat

Groots en complex
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▼ Functies, schaalgrootte en mate van functiemenging. Sterke functies verankeren, zwakkere gebieden krijgen een nieuwe betekenis
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Sterktes verankeren, zwaktes vervangen
Het gebied heeft een grote differentiatie in functies. De hoofdkaart maakt geen onder-
scheid tussen bestaand en nieuw programma en geeft daardoor een goed beeld van de
gewenste eindsituatie. In de kaart komen de meest dominante functies, zoals ze door de
gebruikers in de stad worden beleefd, duidelijk naar voren.
Het programma ‘wonen’ komt overal terug (in verschillende vormen, afhankelijk van de
identiteit van de plek). Op dit moment wordt in het Stationsgebied beperkt gewoond.
Het ‘winkelen’ wordt met name versterkt door een verbetering van de structuur van
Hoog Catharijne en van de routes op straatniveau, waar functies in de plint komen,
onder meer winkels. Het ‘werken’ is al verspreid aanwezig, maar wordt verder uitgebreid
aan de Stationsentree-West (het voormalige Jaarbeursplein).

De keuze voor bepaalde functies op bepaalde plekken is ingegeven vanuit de gedachte
bestaande sterke functies beter te verankeren in het Stationsgebied en zwakkere gebie-
den te vernieuwen met andere functies. Zo worden de sterke systemen van de oude
stad, Hoog Catharijne, Lombok en de Jaarbeurs, versterkt met respectievelijk een winkel-
programma dat aansluit op de oude stad, een nieuw woonprogramma dat aansluit op
Lombok en nieuwe grootstedelijke vrijetijdsbestemmingen (‘leisure’) op het
Jaarbeursterrein. De zwakkere plekken krijgen een volledig nieuwe betekenis, zoals de
Catharijnesingel, de beide stationsentrees en het gebied Smakkelaarsveld/Westplein. 

Programmatische vertaling van de ambities
De programmakaart geeft ook inzicht in de wijze waarop het programma bijdraagt aan
de drie ambities verbinden, herstellen en betekenis geven.

Verbinden betekent allereerst dat het winkelcircuit van Hoog Catharijne beter aansluit op
het winkelcircuit van de oude stad. Om een betere interactie te bewerkstelligen tussen
de binnenwereld van Hoog Catharijne en het openbare gebied, wordt Hoog Catharijne
beter herkenbaar gemaakt met een heldere entree en met duidelijke gevels (begrenzin-
gen) naar het openbare gebied. Dat geldt ook voor de andere grootschalige complexen
van de Centrumboulevard. Ze worden functioneel sterker gemaakt en intensiever benut
en krijgen op deze manier elk een eigen identiteit. Vervolgens worden ze als een kralen-
snoer met elkaar verbonden.

Verbinden gebeurt ook door oost-westroutes aantrekkelijk te maken met nieuwe func-
ties. Er komen binnenstedelijke functies aan de oude stadzijde van de Stadscorridor
langs de vernieuwde voetgangers- en fietsroute (tot onder het spoor). Het gaat dan
vooral om functies die op straatniveau uitstraling hebben, zoals bijvoorbeeld winkels en
eventueel een publiek gebouw. Aan de Lombokzijde van de Stadscorridor komen een
plein, woningen en voorzieningen, waarmee de sfeer van de Kanaalstraat wordt doorge-
trokken richting het spoor.

Herstellen betekent met name dat de verkeersfunctie in evenwicht wordt gebracht met
de overige functies, zodat het openbare gebied weer sociaal veilig, leefbaar en continu
wordt. Toevoeging van het juiste programma op de juiste plek bevordert het evenwicht
en daarmee het herstel. Het Smakkelaarsveld wordt van een openbaar gebied zonder
verblijfskwaliteit voor de stedeling veranderd in de Poort tot de oude stad; aan de Kop
van Lombok komt het plein van de stadsbuurt Lombok; het winkelblok van Hoog
Catharijne aan het Vredenburg wordt vernieuwd. 

Herstellen betekent ook programma terugbrengen dat er vroeger was: het Vredenburg
als stadsplein en stedelijk wonen en werken langs de Leidsche Vaart.

Betekenis geven met programma kan door het gebruik van een plek te beïnvloeden met
nieuwe functies, waarbij er sprake is van een onderlinge samenhang en een juiste inter-
actie tussen bebouwd programma en de openbare ruimte. Het Stationsgebied is van de
gehele stad en dat betekent dat de gebruikers van de functies en van de plek zich wel-
kom voelen en dat er een goede interactie ontstaat tussen verschillende gebruikers. 

Betekenis geven houdt ook in dat met programma begrijpelijk wordt gemaakt waar je je
in de stad bevindt. Het programma heeft, samen met beeldbepalende gebouwen, een
sterke rol in de positionering van plekken binnen de twee zones Stadscorridor en
Centrumboulevard. Door het programma op de juiste wijze te intensiveren, krijgt de 
desbetreffende plek een sterkere identiteit. 
Sommige plekken krijgen met het toevoegen van nieuwe functies zelfs een geheel
nieuw karakter. Een voorbeeld is de Stationsentree-West, die wordt getransformeerd tot
een stedelijk entreeplein voor het station, waaromheen gebouwen zijn gesitueerd met
woonappartementen, een hotel, kantoren en amusementsfuncties. Het programma
wordt hier ingezet om een heel gebied te vernieuwen. Dit geldt ook voor het
Vredenburg, waar met een groot Muziekpaleis de cultuurfunctie wordt geïntensiveerd,
voor de Catharijnesingel, waar de buitenruimte wordt heringericht en een winkelpro-
gramma wordt toegevoegd en voor de nieuwe entree van Hoog Catharijne aan het
Vredenburg.

Er worden eisen gesteld aan de wijze waarop functies gekoppeld zijn aan het openbare
gebied, ofwel hoe de interactie tussen gebouwen en de omgeving is vormgegeven. Het
type koppeling wordt afgestemd op de aard en maatvoering van het gebied en draagt zo
bij aan de betekenis. Een foyer past eerder bij een kantoorpand aan de Stationsentree-
West en in Lombok heeft elke woning een eigen voordeur. Geen enkel gebouw, hoe
groot ook, is anoniem. 

Programma
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7 Nieuwe Stationsstraat

8 HC Gildenkwartier

9 HC Godebaldkwartier

10 Vredenburg

11 Paardenveld

1 Jaarbeursterrein

2 Stationsentree-West

3 Mineurslaan

4 Westplein

5 Smakkelaarsveld

6 OV-Terminal 1

2

3

6
9

108
4

7

5

11

T O T A L E N

Functie m
2

Woningen

Wonen 247.400 1.890
Werken 178.500
Winkelen 42.800
Hotel 25.400
Grootsch. Horeca 8.800
Leisure 31.500
Cultuur 30.500
Overig 6.400

1  J A A R B E U R S T E R R E I N

Functie m
2

Woningen

Wonen 47.300 400
Werken 10.000
Winkelen
Hotel 12.000
Grootsch. Horeca 8.800
Leisure 24.200
Cultuur
Overig 6.400

Functie m
2

Woningen

Wonen 17.500 180
Werken 128.500
Winkelen
Hotel 4.000
Leisure
Cultuur
Overig

4  W E S T P L E I N

Functie m
2

Woningen

Wonen 38.600* 280
Werken
Winkelen 3.400
Hotel -4.000
Leisure
Cultuur
Overig

6  O V - T E R M I N A L5  S M A K K E L A A R S V E L D 7  N I E U W E S T A T I O N S S T R A A T

Functie m
2

Woningen

Wonen 8.000 70
Werken 1.000
Winkelen 1.000
Hotel
Leisure
Cultuur 18.000*
Overig

Functie m
2

Woningen

Wonen
Werken 6.400
Winkelen 6.000
Hotel
Leisure
Cultuur
Overig

Functie m
2

Woningen

Wonen 16.600 190
Werken 22.300
Winkelen 1.900
Hotel
Leisure 7.300
Cultuur 4.000
Overig

8  H C G I L D E N K W A R T I E R

Functie m
2

Woningen

Wonen 18.000 130
Werken -26.200
Winkelen 16.400**
Hotel
Leisure
Cultuur
Overig

10  V R E D E N B U R G9  H C G O D E B A L D K W A R T I E R 11  P A A R D E N V E L D

Functie m
2

Woningen

Wonen 6.500 40
Werken -1.700
Winkelen **
Hotel
Leisure
Cultuur
Overig

Functie m
2

Woningen

Wonen 9.200 60
Werken
Winkelen 10.500**
Hotel
Leisure
Cultuur 8.500
Overig

Functie m
2

Woningen

Wonen 5.000 40
Werken
Winkelen
Hotel
Leisure
Cultuur
Overig
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3  M I N E U R S L A A N2  S T A T I O N S E N T R E E - W E S T

Functie m
2

Woningen

Wonen 80.700 500
Werken 38.200
Winkelen 3.600
Hotel 13.400
Leisure
Cultuur
Overig

Netto toevoeging programma

* Uitwisselbaar    ** Bij intensivering tezamen tot max. 35.000 m2
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Nieuw Bestaand

Kleinschalig wonen  
(grondgebonden, kleine  
appartementsgebouwen)  
(schaal S,M)

Grootschalig wonen  
(torens, flats, grote  
appartementencomplexen)
(schaal L, XL)

Plangrens

Woningen
Woningbouw realiseren in een gebied waar deze functie tot nu toe ontbreekt, is een bij-
zondere opgave. Zeker als dit gebied in het hart van de stad is gelegen. De centrumloca-
tie is bijzonder en elke functie draagt bij aan het karakter. Zo moet ook het wonen in het
Stationsgebied aantrekkelijk worden. De stedelijke woonkwaliteit moet omhoog en er is
een grote behoefte aan centrumstedelijke woonmilieus. Het Utrechtse beleid vastgelegd
in ‘Wonen naar Wens’ pleit voor keuzevrijheid, doorstroming en kwaliteit.

Er is een grote vraag naar woningen op loopafstand van de oude stad. Het programma
van 1.890 woningen komt tegemoet aan veel lang gekoesterde woonwensen. Vooral
jonge alleenstaanden, startende huishoudens en ‘empty nesters’ hebben een uitge-
sproken voorkeur voor stedelijke dynamiek. Voor gezinnen met kinderen is in het
Stationsgebied eveneens ruimte, alhoewel het merendeel van deze groep aangeeft 
een eengezinswoning met tuin in Leidsche Rijn te prefereren. In het Stationsgebied
wordt rekening gehouden met de bouw van 200 jongerenwoningen. Voor deze soort
woningen komt met name de Nieuwe Stationsstraat in aanmerking.

De realisatie van een aantrekkelijk woonmilieu vraagt in het stedenbouwkundig plan om
plekken met rust, om afstand van de drukte, om een eigen domein. De eisen voor een
dergelijk ontwerp zijn soms paradoxaal ten opzichte van de ontwerpprincipes voor een

aantrekkelijke stad. Woningbouw in een hofstructuur biedt goede mogelijkheden de
eisen te combineren. Hoge dichtheid en intensieve menging zijn zo realiseerbaar. 

De huidige woningen in het Stationsgebied zijn slechts op een luchtfoto waarneembaar.
Door de nieuwe woningen beter zichtbaar te maken vanaf de straat, zal naar verwach-
ting de sociale veiligheid verbeteren. Dat is in het belang van het gehele Stationsgebied.
In de zone van de Stadscorridor wordt aangesloten bij bestaande woonmilieus als
Lombok en Wijk C. Het gaat om appartementen in de schaal M (medium), met een dui-
delijk entree aan de straat. De woningen in de zone van de Centrumboulevard zijn meer
grootstedelijk, met appartementencomplexen als onderdeel van grotere multifunctione-
le gebouwen en in woontorens. De differentiatie in woonmilieus schept kansen om
plekken met een eigen identiteit te maken. Bijzondere architectuur kan een dergelijk
karakter versterken.

Met de diversiteit in type woningen beantwoordt het woonprogramma aan de verschil-
lende voorkeuren van woonbelevingsgroepen die zich graag in het centrum blijken te
vestigen. Het woonprogramma in het Stationsgebied biedt mogelijkheden voor een
ruime variëteit in prijs, zowel in de categorie huur als koop. 
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▲ Woningen
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0 100 202020000022 0030000

Hoofdroute voor kantoren 
(mensen en zichtlijnen)

Bestaand Nieuw

Kantoren op de verdieping 
(minder zichtbaar)

Kantoren

Plangrens

Kantoren
Het Stationsgebied heeft bijzondere eigenschappen, die het voor een aantal kantoormi-
lieus de beste vestigingsplek in de stad maakt: de aanwezigheid van de OV-Terminal, de
unieke centrumlocatie, de nabijheid van hotels, winkels en uitgaansgelegenheden en de
aanwezigheid van de Jaarbeurs. 

Op dit moment is het Stationsgebied al een belangrijke locatie voor kantoren, zowel aan
de oostzijde als aan de westzijde van het station. Een deel van de bestaande kantoren
bevindt zich boven andere functies (zoals boven de winkels in Hoog Catharijne). Het
kaartje geeft een overzicht van waar de nieuwe kantoren komen en waar de bestaande
kantoren zich bevinden. 

De toevoeging van kantoren past binnen dit grotere geheel. In totaal wordt ongeveer
180.000 m2 bruto kantoorvloeroppervlakte toegevoegd, 6.500 à 7.500 werkplekken. 
De toevoeging vindt grotendeels plaats aan de westzijde van het station en draagt daar-
mee bij aan de ambitie om dit gebied een sterkere betekenis te geven in de stad door
een nieuwe inrichting, een intensivering van ruimte en een menging van functies. De
kantoren komen niet in een monofunctioneel gebied terecht, maar vormen een belang-
rijk onderdeel van een gemengd gebied.

Het uiteindelijke kantoormilieu rondom de Stationsentree-West is afhankelijk van toe-
komstige ontwikkelingen. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste gaat ervan uit dat
bestaande gebouwen kunnen worden aangepast en leidt tot een zeer hoogwaardig en
dynamisch kantorenmilieu, dat in potentie goed passend is voor financiële en zakelijke
diensten, trainingsinstituten, kleinere internationale bedrijven en andere kantoren uit het
topsegment. 
De tweede mogelijkheid houdt rekening met het behoud van gebouwen en leidt tot ver-
schillende kantoormilieus van diverse kwaliteit, die verschillende doelgroepen aanspre-
ken (profit, overheid, non-profit).
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▲ Kantoren
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Nieuw     Bestaand

Gebouw met actieve plint 
(winkels/ horeca)

Nieuw of verbeterde intern 
georienteerde winkelontwikkeling 
met duidelijke entrees

Winkellint naar het 
kernwinkelgebied toe

Kernwinkelgebied

Plangrens

Winkels
Het centrum van Utrecht is een van de belangrijkste winkelcentra van het land en is een
centrale ontmoetingsplaats voor de gehele stad. De doelstelling van het programma
winkelen is om de positie van het centrum van Utrecht als toplocatie te versterken en
een uitbreiding van het winkelareaal te realiseren, die nodig is vanwege de groei van het
aantal inwoners.
Aan het areaal winkels worden hoogwaardige segmenten toegevoegd en er worden
relaties gelegd naar cultuur, vermaak en entertainment. 

In de beleving van bezoekers en gebruikers bestaat het centrum momenteel uit twee
delen: de oude stad en Hoog Catharijne. De synergie tussen beide ontbreekt. De ambitie
is om in de beleving en profilering deze tweedeling op te heffen. Hiervoor is een forse
herstructurering en uitbreiding noodzakelijk van het gebied rondom Vredenburg, de
Catharijnesingel en Hoog Catharijne. 

Gezien de groei van Utrecht kan het winkelareaal in het Stationsgebied met maximaal
30.000 tot 35.000 m2 verhuurbare vloeroppervlakte worden uitgebreid. De versterking
van winkelen in dit gebied moet complementair zijn aan de bestaande detailhandel-
structuur van de oude stad. De diverse deelgebieden krijgen daarom ook een eigen
karakterisering. Zo wordt het Vredenburgplein een mix van cultuur, horeca, lifestyle en
hoogwaardige mode. De marktfunctie blijft grotendeels op het plein behouden; een

aantal zaterdagen per jaar wordt het plein vrijgemaakt voor evenementen. Aan de
Catharijnesingel ontstaat een nieuwe mogelijkheid tot verblijven en winkelen aan het
water. Hoog Catharijne kan worden versterkt met nieuwe winkelformules, die nu groten-
deels nog ontbreken in Utrecht. 

Tot slot wordt ook tot 6.000 m2 winkels toegevoegd in de nieuwe OV-Terminal en ter
begeleiding van de stationsentrees. Dit is een geheel andere categorie winkels: specifie-
ke snelservice gericht op reizigers.
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▲ Winkels
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Cultuur

Leisure

Hotel

Plangrens
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▲ Cultuur en amusement

Cultuur, amusement en voorzieningen
Functies op het gebied van amusement dragen fors bij aan de ambitie om bepaalde
plekken een eigen betekenis te geven. Cultuur en entertainment (‘leisure’) vormen
immers voor heel veel bezoekers een belangrijke reden om naar het gebied te komen.
Bovendien zijn belangrijke bestemmingen als de Jaarbeurs en het Muziekcentrum
Vredenburg voor veel mensen heel herkenbaar, waardoor ze het gebied beter kunnen
typeren. Het programma voor het Stationsgebied is erop gericht dit soort functies te ver-
beteren en sterk uit te breiden. 

De situering van deze functies moet bijdragen aan het gewenste gebruik en de gewen-
ste identiteit van de deelgebieden. Bestemmingen op de Stadscorridor hebben hoofdza-
kelijk een culturele en publieke functie. Op de Centrumboulevard liggen de vrijetijdsbe-
stemmingen meer in de sfeer van commercieel entertainment (‘leisure’).
Op het Vredenburg ontstaat, door de verbouw van het Muziekcentrum Vredenburg en de
toevoeging van popcentrum Tivoli en jazzpodium SJU, het Muziekpaleis. Op het
Smakkelaarsveld wordt ruimte gereserveerd voor een publiek gebouw. Aan de Nieuwe
Stationsstraat, tegenover het Gildenkwartier, bestaat de mogelijkheid voor een bioscoop
met een culturele programmering. En op de Kop van Lombok komt een moskee.

De Jaarbeurs gaat zijn (inter-)nationale positie op het gebied van beurzen en congressen
verder versterken door de kernactiviteiten te concentreren en plek te maken voor func-
ties die synergie opleveren. De Kop van de Jaarbeurs aan de Croeselaan en de
Stationsentree-West vormen een nieuw bestemmingsgebied voor grootstedelijk amuse-
ment, zoals een megabioscoop, een casino, een dinnershow, een hotel en een food-
court. Het Beatrixtheater wordt verbouwd tot een permanent musicaltheater van Joop
van den Ende, met een grootse entree naar het (huidige) Jaarbeursplein. Dit soort func-
ties hebben een bovenregionale uitstraling. 

Passend bij de ambitie van Hoog Catharijne vindt een toevoeging van entertainment-
functies plaats. Deze functies dienen ter versterking van de winkels en de stedelijke
functies, zoals een bioscoop en een sport- en healthcenter. De omvang hiervan bedraagt
circa 20.000 m2.

Tot slot kent het gebied noodzakelijke voorzieningen als opvang voor drugsverslaafden
en de mogelijkheid tot kinderopvang. Ze staan niet specifiek aangegeven op de kaart,
omdat de definitieve plekken hiervoor afhankelijk zijn van het beleid op dit gebied.
Zeker is echter dat deze voorzieningen ook in de toekomst een plek kunnen krijgen of
houden in het Stationsgebied. 
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Andere functie in de plint dan op de  
bovenverdiepingen  
(op BG vaak winkels en/of horeca)

1 functie per bouwblok

2 functies per bouwblok

3 of meer functies per bouwblok

Plangrens
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Mate van functiemenging
Kenmerkend voor stedelijkheid is een grote mate van functiemenging en van bebou-
wingsdichtheden. In binnensteden is het levendig van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat. Om het Stationsgebied levendiger te maken, worden functies gemengd waar dat
mogelijk en zinvol is. De schaal van een gebied (S-XL) bepaalt de wijze van functiemen-
ging; het volume en de relatie van een gebouw tot de omgeving maken immers functie-
menging in meer of mindere mate mogelijk.
Ook wordt met het oog op de schaarse ruimte invulling gegeven aan de ambitie om het
ruimtegebruik te intensiveren.

De kaart geeft aan op welke manier wordt omgegaan met functiemenging in het gebied.
In de Stadscorridor sluiten de ontwikkelingen aan bij de bestaande situatie van de
Kanaalstraat (Lombok) en Vredenburg-Noord (oude stad), waarbij de plint is ingevuld
met winkels, horeca en baliefuncties. Daarboven bevinden zich woningen of kantoren. 
Er is dus sprake van een eenvoudige menging binnen gebouwen en een redelijke diver-
siteit in functies naast elkaar.

In de zone van de Centrumboulevard is de functiemenging wat complexer. Een aantal
gebouwen kent een veelvoud aan functies, die onderling een bepaalde samenhang heb-

ben of aanvullend zijn. Kenmerkend is dat er een min of meer openbaar toegankelijk
binnenmilieu is, waar de diverse gebruikersgroepen elkaar ontmoeten.
Hoog Catharijne is een bestaande situatie waarin binnen een gebouwencomplex veel
verschillende functies gemengd zijn (winkels, horeca, vergadercentrum, bioscoop, kanto-
ren, woningen, parkeren). Hoog Catharijne wordt verder geïntensiveerd, waarbij ook veel
aandacht is voor de plint en de interactie met de openbare ruimte. 
Aan de westzijde van het station is het Beatrixgebouw ook zo’n voorbeeld. De theater-
functie wordt prominenter naar buiten toe en het gebouw wordt verder geïntensiveerd
met woonappartementen op het dak. De twee nieuwe gebouwcomplexen aan de
Stationsentree-West krijgen ook een grote mate van functiemenging: wonen, kantoren,
hotel, commercieel vermaak, winkeltjes en horeca.

▲ Functiemenging
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“Ik ga regelmatig naar m’n vriendin in Amersfoort, eerst met de bus en dan met de trein. 

Een makkelijke overstap, dat vind ik belangrijk. Mijn benen willen niet meer zo snel.”

Mevrouw Van der Avoird, 72 jaar
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Totaalbeeld
De nieuwe stadsplattegrond hiernaast geeft een totaalbeeld van hoe het

Stationsgebied er over pakweg 15 jaar uit zou kunnen zien. De visie, het

raster en de maatregelen in de publieke ruimte zijn hierop terug te vinden.

De bouwvolumes komen overeen met het beoogde programma. 

De bouwvormen zijn een suggestie; binnen het raster kunnen architecten 

nog tot andere ontwerpen komen. In de volgende paragrafen worden vier 

deelgebieden van het totaalgebied nader uitgewerkt.

VER KL AR I NG  S I TUAT I E

Spoor en perrons

Water

Verkeer, gemotoriseerd

Verkeer, fiets

Verkeer, verblijfsgebied

Plein op niveau

Plein

Passage/atrium

Traverse

Stationshal

Binnenhoven

Groen

Bouwvlak

nader uit te werken

Bestaande bebouwing

binnen plangrens

Bestaande bebouwing

buiten plangrens
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▼ Totaalbeeld
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Stadsplein
Het Vredenburg is een levendig plein waar iedereen zich welkom voelt. Het is besloten
- aan alle kanten wordt het begrensd - en draagt dan ook met recht de naam ‘plein’. De
menselijke maat is het uitgangspunt voor de omvang van het plein en de bebouwing
eromheen. De ruimtevorm is helder, de bebouwing is van een hoog architectonisch
niveau en de openbare ruimte is hoogwaardig ingericht. De hoogte van de bebouwing is
afgestemd op de maat van het plein (in verband met bezonning) en in de pleinwanden
zitten passende functies, zodat een goed verblijfsklimaat ontstaat.
Diverse functies zijn hier verenigd: cultuur, winkels, horeca, markt, verblijfsfuncties en
evenementen. Met name rond het Muziekpaleis is ruimte gepland voor terrassen en uit-
voeringen. De markt blijft op het plein; een aantal weekends per jaar is het plein echter
gereserveerd voor (culturele) evenementen gerelateerd aan het Muziekpaleis.
Het plein wordt begrensd door gebouwen van betekenis, waaronder een nieuwe entree
van Hoog Catharijne op de plek van P&C en het Muziekpaleis. Het Muziekpaleis is 
architectonisch beeldbepalend aan het plein, evenals het nieuwe winkelgedeelte van
Hoog Catharijne. 

Water in de singel
Het herstel van de singelstructuur is een essentieel onderdeel van het plan. Het is een
van de aanjagers voor grootscheepse veranderingen binnen het Stationsgebied. De
Catharijnesingel wordt de intermediair tussen twee werelden die nu nog apart zijn: de
oude stad en Hoog Catharijne. Dankzij nieuwe verbindingen van het Vredenburgplein
naar de Catharijnesingel worden singel en plein goed met elkaar verbonden.
De oostzijde van de singel (Vredenburg) is een verblijfs- en winkelgebied. Boven de win-
kels liggen appartementen. Het Muziekpaleis, het nieuwe Hoog Catharijne en de V&D
presenteren zich (ook) naar de singelzijde, zodat er een goede interactie is tussen de
gebouwen en het leven op straat/aan de singel. Voor fietsers en voetgangers is de
Vredenburgzijde een route langs het water. 
De hoofdroute voor auto’s en fietsers ligt aan de westzijde van het water. Aan deze sta-
tionszijde van de singel zijn baliekantoren, dienstverlenende bedrijven en eventueel ook
winkels gevestigd, met een entree aan de straat.
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Vredenburg als cultuur- en evenementenplein en ‘huiskamer van de stad’: een

gezellig dynamisch plein waar heel Utrecht elkaar ontmoet om evenementen te

bekijken, te winkelen, op terrasjes te vertoeven, de markt te bezoeken of naar

een concert te luisteren in het nieuwe Muziekpaleis. Vanaf het plein gaan diverse

doorgangen naar de levendige Catharijnesingel. 

Vredenburg 
Catharijnesingel
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▼ Bovenaanzicht van Vredenburg en Catharijnesingel
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Muziekpaleis
Het Muziekcentrum Vredenburg wordt verbouwd en uitgebreid met poppodium
Tivoli en het Jazzcentrum SJU, tot in totaal 20.000 m2. De Grote Zaal blijft
gehandhaafd en er komen nieuwe zalen bij voor pop, jazz, cross-over en
kamermuziek. Het Muziekpaleis wordt een monument voor de stad op het gebied
van cultuur en is de katalysator voor de revitalisering van het gebied
eromheen. Het moet zich duidelijk presenteren naar alle zijden. Doordat de
publieksfuncties (zoals het grand café en de foyers) naar buiten zijn
gericht, wordt de levendigheid binnen het gebouw zichtbaar voor de
buitenwereld. Het grand café en de hoofdentree zitten aan het plein en zijn
blikvangers. Mogelijk komen er ook cultuurgerelateerde winkelruimten, met
name aan het Vredenburg-Noord.
De ontsluiting voor expeditie wordt ondergronds opgelost. De restanten van
het vroegere kasteel Vredenborgh vragen om bijzondere ontwerpoplossingen.

Winkelgebouw
Een deel van de bestaande gebouwen van Hoog Catharijne tussen Vredenburg en de
Catharijnesingel wordt gesloopt of verbouwd. Er komen nieuwe winkels en nieuwe
entrees voor Hoog Catharijne (aan het plein) die tevens dienstdoen als beginpunt van
de Centrumboulevard (de route door Hoog Catharijne naar de OV-Terminal en de
Jaarbeurs). Er komen ongeveer 10.000 m2 winkels bij tot in totaal ongeveer 20.000 m2.
Het winkelgebouw zorgt voor een vloeiende overgang tussen het niveau van de oude
stad en van Hoog Catharijne. 
Boven het winkelgebouw en voor de parkeergarage Rijnkade is ruimte voor woningen.

Marktgebouw
Het marktgebouw is een gebouwtje op de noordoostelijke hoek van het plein. Dit
gebouw heeft twee functies: het maakt Vredenburg tot een besloten plein en het her-
bergt bestaande functies van het plein, zoals de poffertjeskraam en de kiosken. 
Het marktgebouw is laag, zodat vanaf het plein zicht op de Bijenkorf blijft behouden.

Parkeren
De autoparkeergarage Rijnkade en de expeditie voor V&D blijven op de huidige wijze
ontsloten aan de Catharijnesingel. De parkeergarage wordt omgeven door een woonge-
bouw.
De ontsluiting van de parkeergarage Vredenburg moet worden gevonden in samenhang
met de expeditie voor de nieuwe winkels en het Muziekpaleis, eventueel door heront-
wikkeling van de parkeergarage.
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▲ Doorsnede A: breedte van het Vredenburgplein ▼ Doorsnede B: Catharijnesingel ter hoogte van het Muziekpaleis
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▼ Plattegrond van het gebied Vredenburg-Catharijnesingel
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▼ Ooghoogte Vredenburg
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▼ Ooghoogte Catharijnesingel
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Smakkelaarsveld
Nieuwe Stationsstraat

Het Smakkelaarsveld is de Poort naar de oude stad: enerzijds een prettige 

verblijfsplek aan het water die het begin van het centrum van Utrecht markeert,

anderzijds een drukke knoop waar de Stadscorridor, de HOV-baan, de

Catharijnesingel, de Leidsche Vaart en de Nieuwe Stationsstraat samenkomen.

De verblijfsruimte bestaat uit een voorplein en een kade aan het water, waaraan

een publiek gebouw en een woongebouw liggen.

De Nieuwe Stationsstraat, tussen het Smakkelaarsveld en het Moreelsepark, 

is een prettige en toegankelijke straat naar de OV-Terminal. Tegelijkertijd geeft

deze de mogelijkheid om via de Stadscorridor of de Mariaplaats naar de oude

stad te komen. Het is een verbinding met brede paden voor fietsers en 

voetgangers, dag en nacht levendig dankzij winkeltjes, woningen en kantoren. 
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▼ Bovenaanzicht van Smakkelaarsveld en Nieuwe Stationsstraat
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Plek in de stad
Het Smakkelaarsveld is een belangrijke knoop in het centrum van Utrecht. Aan de zuid-
zijde langs het water van de Leidsche Vaart loopt de Stadscorridor, de doorgaande route
voor fietsers en voetgangers. Oostelijk stroomt de Catharijnesingel, waarlangs het auto-
verkeer zijn weg vindt. Langs de noordzijde loopt de HOV-baan naar het centrum en
naar het westen. Daardoor ontstaat een perceel, dat wordt doorsneden door een viaduct
dat de HOV-baan en de OV-Terminal verbindt. Dankzij een goede stroomlijning van het
verkeer en invulling van de verblijfsruimte ligt hier een levendige plek van betekenis met
ruimte voor een stedelijke invulling.

Het Smakkelaarsveld is van alle kanten te zien: vanuit het Moreelsepark via de Nieuwe
Stationsstraat en de vooruitstekende Stationshal, vanuit het Muziekpaleis Vredenburg en
vanaf de Lange Viestraat door Vredenburg-Noord. De gebouwen op het Smakkelaarsveld
doen mee in het ‘spel’ van de grote gebouwen Muziekpaleis Vredenburg, Hoog
Catharijne en de stationshal en staan dus op een zichtbare en publieke plek. 

Relaties en wanden 
De bebouwing op het Smakkelaarsveld doet denken aan de structuur van de complexen
aan het zuidelijk deel van de Catharijnesingel/Moreelsepark, met vóór de bebouwing een
voorterrein aan de singel. Dit voorterrein biedt ruimte om de historische ‘zwaaikom’ te her-
stellen of voor invulling met groen. Langs de Leidsche Vaart bevindt zich de verblijfsruimte
van het Smakkelaarsveld. De bebouwing op het Smakkelaarsveld bestaat uit een publiek
gebouw met woningen (oostzijde) en een woonblok (westzijde). In het woonblok ligt een
besloten binnenhof.
Het publieke gebouw heeft naar de Catharijnesingel toe een grootschalige gevel; de gevel
aan de Leidsche Vaart is kleinschalig en herbergt op maaiveld winkels, restaurantjes en

café’s. Daarboven bevinden zich appartementen met uitzicht op het water. 
Het gebouw in het westelijk deel heeft als hoofdfunctie (kleinschalig) wonen. Het is
bereikbaar vanaf de kade aan de Leidsche Vaart. Geluidwerende maatregelen beperken de
overlast van het verkeer. Zo wordt het terrein aan de spoorzijde afgesloten met een
geluidsscherm en wordt de HOV-baan die dwars door het pand loopt, ingepakt.

Publiek gebouw met woningen
Het publieke gebouw is maximaal 18.000 m2 bvo groot en is voorzien in het oostelijk
bouwblok op het Smakkelaarsveld, tussen het Gildenkwartier en de FGH-bank. Het
gebouw sluit met een hoogte van 20 tot 25 meter aan bij de omgeving. Aan de Leidsche
Vaart zijn in het pand (thematische) winkels, café’s en restaurants te vinden. Hier loopt
een brede kade, waar ook ruimte is voor terrassen. Het gebouw geeft betekenis aan
deze plek langs de Stadscorridor op de route van de oude stad naar Lombok. Het legt
bovendien een verbinding tussen de stationsentree en de stad en maakt het
Smakkelaarsveld tot een Stadspoort. De plek heeft een sterke verblijfsfunctie (in tegen-
stelling tot de huidige vervoersfunctie en beperkte leefbaarheid en sociale veiligheid);
straks kunnen mensen er eten & drinken, lezen, internetten, winkelen, wonen en varen. 
Het ‘wonen’ heeft hier een toegevoegde waarde om de sociale veiligheid van de Nieuwe
Stationsstraat en de langzaamverkeerroute oost-west te waarborgen.

Parkeren
Onder het Smakkelaarsveld ligt een parkeergarage, bereikbaar vanaf de Catharijnesingel.
Deze heeft een belangrijke functie als een nieuw bronpunt voor de oude stad voor een
bezoekersstroom richting Vredenburg (ten gunste van Vredenburg-Noord). De parkeer-
garage is ook bedoeld voor de nieuwe woningen. 
De parkeergarage biedt plaats aan minimaal 400 auto’s. 

Smakkelaarsveld
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▲ Doorsnede A: Nieuwe Stationsstraat ▼ Doorsnede B: Nieuwe stationshal
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▼ Plattegrond van Smakkelaarsveld en Nieuwe Stationsstraat
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▼ Ooghoogte Smakkelaarsveld
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▼ Ooghoogte Nieuwe Stationsstraat
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Nieuwe Stationsstraat

Aantrekkelijke straat 
Tussen Hoog Catharijne en het station ligt in de huidige situatie een ‘infrawereld’ voor
fietsenstallingen, auto’s, taxi’s, bussen en de tram. Het is een gebied zonder verblijfskwa-
liteit, dat voor voetgangers en fietsers onaantrekkelijk is en door velen als sociaal onveilig
wordt ervaren. In de toekomstige situatie wordt deze Nieuwe Stationsstraat een aantrek-
kelijke verbinding juist voor fietsers en voetgangers. Daartoe krijgt de Nieuwe
Stationsstraat een forse maat (33 meter) en wordt de HOV-baan afgeschermd van de
straat. Naast fietsers en voetgangers is hier alleen plek voor taxi’s, expeditie en Kiss & Ride.

Stationshal
De entree van de OV-Terminal wordt aan twee kanten duidelijk herkenbaar. De route
langs de oostzijde van het station kruist de hal van de OV-Terminal. Op deze plek, die
vooruitsteekt in de Nieuwe Stationsstraat, komt een duidelijk herkenbaar entreegebouw
met diverse functies. Van hieruit lopen op +1-niveau verbindingen naar Hoog Catharijne,
naar het hooggelegen plein en de bebouwing van de Stationsstraat en naar de
Katreinetoren. Op maaiveld liggen onder dit gebouw de entrees naar het station.

Hoog Catharijne op maaiveld
Belangrijk doel van de Nieuwe Stationsstraat en de stationshal is om de passant vanuit
de OV-Terminal de keuze te bieden om op +1 naar Hoog Catharijne te gaan of af te
dalen naar maaiveld. Op maaiveld herbergt Hoog Catharijne aan de westzijde, tegenover
de OVT en in het Gildenkwartier, snelservice-winkels, kiosken, horeca en baliekantoren

zoals uitzendbureaus en reisbureaus. De straatjes tussen de verschillende blokken van
Hoog Catharijne, die nu vooral in gebruik zijn voor expeditie en parkeren, verliezen hun
openbare karakter. Ze worden afgesloten voor iedereen die daar geen bestemming
heeft. Daarvoor in de plaats komen twee duidelijke openbare routes vanuit de oude
stad naar het station.

Bebouwing
De bebouwing over de buurtsporen aan de noordzijde herbergt woningen, kantoren,
vergaderzalen, horeca, congres-/trainingsfaciliteiten , (bijvoorbeeld) een fitnesscentrum
en op +1-niveau de entree naar het plein in de stationshal. Aan de spoorzijde is de
bebouwing hoog om geluid tegen te gaan, aan de straatzijde is het gebouw lager met
aan de zijkanten twee hogere torens, een woontoren en een kantoortoren. Binnenin
bevinden zich open hoven. De woningen op deze locatie zijn middenklasse apparte-
menten en studentenflats; de kantoren lenen zich goed voor middelgrote bedrijven en
overheidsinstanties.
De entrees naar de woningen, bedrijven, zalen en dergelijke zitten in de plint op maai-
veld. Daarin bevinden zich ook snelservice-winkels en de ingangen naar de
Noordertunnel en de fietsenstallingen. Kantoorgebruikers en bewoners mengen zich
met de grote stromen passanten en vinden hun dagelijkse benodigdheden in dit gebied.
De plint heeft aan de zuidzijde, onder het busstation, geen commerciële functie, maar
herbergt daar wel de entree naar de (onbewaakte) fietsenstalling.

030219 Werkb_Versie 4c_64/89  29-08-2003  14:08  Pagina 80



VIS IE  /  MASTERPLANINHOUD /  MASTERPLAN 81

▼ Organisatieschema
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Stationsentree-West
Kop Jaarbeurs

Een dynamisch stationsplein omringd door grote gebouwen, waarin mensen

wonen, werken, vergaderen en sporten. En eten, drinken, films kijken, gokken 

en uitgaan in de Kop van de Jaarbeurs aan de overkant van de Croeselaan. 

Zo is het moderne leven in het nieuwe gebied aan de westzijde van het station.

Westzijde station
Als straks bijna tweederde van de Utrechtse bevolking aan de westzijde van het station
woont, ligt daar de belangrijkste entree en voor velen het gezicht van het station. Met de
aanpak van de entree en het plein wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van
de hele omgeving tot het Merwedekanaal. Dit lege, onderontwikkelde gebied krijgt met
een intensief programma in omvang en in menging een nieuwe identiteit als onderdeel
van de oude stad.

Een belangrijke bijdrage aan de herkenbaarheid van de Stationsentree-West levert het
hoge driehoeksgebouw, de nieuwe icoon van Utrecht-West. De reiziger moet ‘ervaren’
dat hier het station gelegen is. Een andere markant gebouw is het hotel NH Utrecht.
Vanuit de OV-Terminal komt de reiziger op een plein, de Stationsentree-West. Dit is een
oriëntatieruimte en knoop van diverse mogelijkheden: Kiss & Ride en taxi, kantoren,
woningen en routes naar Lombok, de Jaarbeurs en de Stadscorridor.

MASTERPLAN /  INHOUD82

030219 Werkb_Versie 4c_64/89  29-08-2003  14:08  Pagina 82



83INHOUD /  MASTERPLAN

▼ Bovenaanzicht van de Stationsentree-West en Kop Jaarbeurs

030219 Werkb_Versie 4c_64/89  29-08-2003  14:08  Pagina 83



MASTERPLAN /  INHOUD84

sfeerbeelden: Stationsentree-West / Kop Jaarbeurs

030219 Werkb_Versie 4c_64/89  29-08-2003  14:08  Pagina 84



Wonen en werken in West
Het gebied aan de westzijde kenmerkt zich door een professionele en eigentijdse uit-
straling en gemengd gebruik. Hier wordt grootstedelijk gewoond en gewerkt in hét cen-
trum van Nederland. De bouwblokken zijn groot, gerelateerd aan de schaal van de
Graadt van Roggenweg, en zijn solitair of als complex ingevuld. Ze hebben één gemeen-
schappelijke entree aan de straat, actieve plinten op maaiveld en atria of binnenterreinen.
Belangrijke randvoorwaarden voor de programma’s in dit gebied zijn samengebruik van
de faciliteiten en een vergaande openbaarheid. Samengebruik leidt tot intensief gebruik,
functiemenging en synergie. Maar ook tot een verruiming van de openingstijden, waar-
mee de levendigheid en sociale veiligheid in dit gebied worden vergroot. 
Openbaarheid betekent dat functies in een gebouw ook toegankelijk moeten zijn voor
passanten of bewoners en dat deze publieke voorzieningen op maaiveld zitten of op
maaiveld toegankelijk zijn. Dat is een strikte eis om in een gebied met grootschalige
bebouwing (XL) de verblijfskwaliteit en sociale veiligheid te waarborgen. Te denken valt
aan winkels op de begane grond in de plint van een kantoorflat of een fitnesscentrum
dat zowel voor bedrijven als voor bewoners en bezoekers toegankelijk is.
In de richting van de Stadscorridor, aan de Leidsche Vaart, veranderen de gebouwen
geleidelijk van grootschalig (XL) naar middelgroot (M) voor een goede overgang naar de
wijk Lombok (S). De schaal kan binnen één complex glijden, met hoge torens aan de
Jaarbeurszijde en een lagere gevel aan de Leidsche Vaart. Het overgangsgebied wordt
geflankeerd door programma grenzend (M) aan de schaal en aard van Lombok, dus her-
kenbaar wonen en kleine bedrijfjes of starters, alle met een voordeur aan de straat.

Jaarbeurs
De functie van de Jaarbeurs verandert: naast expo en congres richt de Jaarbeurs zich ook
op amusement (‘leisure’). Eenderde van het terrein wordt ingericht voor diverse specifie-
ke programma’s voor verschillende doelgroepen, zoals een casino, een foodcourt, een
hotel en een megabioscoop. Al deze functies zijn gericht naar het Jaarbeursplein en de
Croeselaan. Het Beatrixgebouw herbergt een musicalfunctie, een congres- en
vergadercentrum en de Trade Mart Utrecht. Omdat de amusementfuncties in Utrecht
naast het station liggen, midden in de stad, zijn ze zeer kansrijk, zowel voor zichzelf als
voor de ontwikkeling van het gebied.
De eigenlijke Jaarbeurs bevindt zich straks verderop in het Jaarbeursterrein. Een fors
voetpad over de Croeselaan (waar de verkeersfunctie is teruggebracht) leidt via het
amusementsprogramma (casino, bioscoop, dinnershow, foodcourt) op de Kop naar de
beurs- en expositiegebouwen op het Jaarbeursterrein.
Voorin, langs de Croeselaan, liggen kantoren en onderwijsinstituten met daarboven wonin-
gen voor bijvoorbeeld studenten. Deze complexen zijn maximaal zes verdiepingen hoog.

Parkeren
Het parkeerveld op het huidige Jaarbeursplein (1.000 plekken) verdwijnt en wordt ver-
vangen door een garage met 1.000 tot 1.500 plaatsen (groter kan niet vanwege ontslui-
tingsproblemen). Deze garage is op werkdagen beschikbaar voor de kantoorgebouwen
rondom de Stationsentree-West. Verdere parkeergelegenheid moet binnen de bouw-
blokken worden geboden.
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▼ Ooghoogte Stationsentree-West
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▼ Doorsnede noord-zuid
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▲ Doorsnede A: Croeselaan 
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▼ Plattegrond Stationsentree-West en Kop Jaarbeurs
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Lombokplein
Het verkeer, de routering en het programma in dit gebied worden gereorganiseerd, zodat
deze nu nog blinde vlek in het plangebied betekenis krijgt als stadswijk. Dankzij een tun-
nel onder het Westplein krijgt het gebied de kans om van ruim opgezet onoverzichtelijk
verkeersplein uit te groeien tot een levendig plein en toegangspoort tot de wijk Lombok.
Het Lombokplein is gericht op Lombok, is kleurrijk en kleinschalig. Hier ontmoeten ver-
schillende culturen elkaar. Het is een verblijfsplein met een programma dat past bij de
wijk (schaalgrootte S): wonen, spelen, boodschappen doen, werken en eten & drinken.
De panden hebben altijd een eigen voordeur aan de straat. Starters en kleine bedrijfjes
vinden hier hun plek, evenals gezinnen en 1/2-persoonshuishoudens. Er is veel uitwisse-
ling tussen hetgeen op straat en in de plinten van de bebouwing plaatsvindt.

Leidsche Vaart
De langzaamverkeerroute in de oost-westrichting wordt verbeterd dankzij een fiets- en
wandelroute langs de Leidsche Vaart. Het water wordt doorgetrokken tot aan de
Catharijnesingel. Aan de zuidzijde komt een breed fietspad dat leidt van de woonwijk
Leidsche Rijn tot het centrum. Hier staan woningen en kleinschalige appartementen met
uitzicht op het water , afgewisseld met winkeltjes en incidenteel een groene vlek (De
Munt, parkje). Aan de zuidzijde trekt de bebouwing een strakke lijn langs de Leidsche
Vaart.
Het water van de Leidsche Vaart wordt weer bevaarbaar. Straks varen hier rondvaartbo-
ten van de Catharijnesingel naar de Munt.
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Lombokplein 
Leidsche Vaart

Het karakter van de oude stad wordt doorgetrokken richting Lombok. 

Hier zijn het Lombokplein en de Leidsche Vaart de belangrijkste schakels. 

Samen met andere schakels langs de Stadscorridor geven zij betekenis 

aan het gebied.
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▼ Bovenaanzicht van Lombokplein en de Leidsche Vaart
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sfeerbeelden: Lombokplein / Leidsche Vaart
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▼ Ooghoogte Lombokplein
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▲ Doorsnede A: Leidsche Vaart / Lombokplein ▼ Doorsnede B: Leidsche Vaart
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▼ Plattegrond Stationsentree-West en Kop Jaarbeurs
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Doelstelling is om zowel de beleving van veiligheid en leefbaarheid te verbeteren als de
daadwerkelijke overlast en criminaliteit te verminderen. Calamiteiten moeten zoveel
mogelijk worden voorkomen en in elk geval adequaat worden aangepakt. 
De kwaliteit van de openbare ruimte en de beleving van veiligheid wordt bepaald door
een combinatie van ontwerp & inrichting, gebruik en beheer & toezicht. Bijvoorbeeld:
lagere investeringen in de inrichting maken het gebied gevoeliger voor slijtage, vervuiling
en veroudering en vragen een grotere inspanning van beheerders en toezichthouders
om het gebied toch nog schoon, heel en veilig te houden. Bij besluitvorming over het
Masterplan en de planuitwerkingen worden alle drie de aspecten gelijktijdig beoordeeld
en afgewogen. In een interactief proces tussen de ontwerpers en beheerders en toe-
zichthouders van publieke en private partijen hebben de volgende randvoorwaarden
centraal gestaan:

Het Stationsgebied is overzichtelijk, toegankelijk en bereikbaar, evenals alle 
voorzieningen binnen het gebied;
Het heeft een logische routestructuur en overeenstemming van functies, inrichting
en gebruik;

Het is goed schoon te houden en beschikt over inrichtingselementen die heel (en
heel te houden) zijn;
Het is vanuit economisch en sociaal oogpunt goed exploiteerbaar en beheerbaar;
Het is fysiek veilig en is bij calamiteiten voor hulpdiensten goed toegankelijk en
snel te ontruimen.

VE I L IGH E I DSTH EMA’S

In het Masterplan en later in de planuitwerkingen wordt zo goed mogelijk geanticipeerd
op verschillende problemen. Hieronder staat per veiligheidsthema welke onderdelen van
het ontwerp goed inspelen op de problemen, welke risico's er nog aan kleven en welke
randvoorwaarden aan de planuitwerking worden gesteld. 
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Met zo’n 100 miljoen passanten per jaar, een hoge bebouwingsdichtheid, allerlei

functies vlak naast en boven elkaar, grote verkeersstromen, transport van gevaar-

lijke stoffen en een aantal randgroeperingen, is het Utrechtse Stationsgebied een

risicogebied. Een degelijk beleid op de terreinen leefbaarheid en veiligheid kan

problemen voorkomen.

Veiligheid
Leefbaarheid
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▼ Met het wegwerken van achterstallig onderhoud rondom het Vredenburg gaf de gemeente Utrecht het startsein voor de aanpak van het Stationsgebied.

030219 Werkb_Versie 4d_90/112  29-08-2003  14:15  Pagina 97



Overlast door verslaafden, dak- en thuislozen en 
andere groeperingen
Het Stationsgebied heeft een aantrekkende werking op allerlei randgroepen: verslaaf-
den, mensen met psychiatrische stoornissen, daklozen en groepen criminele en overlast
veroorzakende jongeren. Behalve een negatieve invloed op de beleving van veiligheid
veroorzaken zij ook daadwerkelijk criminaliteit en overlast. 
Het Gebiedsmanagement Stationsgebied heeft geleid tot een goede samenwerking tus-
sen zorginstellingen, politie, justitie en beheerders. Het Utrechtse beleid voor dak- en
thuislozen volgt nadrukkelijk een tweesporenbeleid, gericht op verbetering van de leef-
omstandigheden en terugdringing van de overlast door opvang, zorg, toezicht, handha-
ving en beheer. In het Stationsgebied komen drie opvangvoorzieningen annex gebruiks-
ruimten die 24 uur per dag open zijn. Daarnaast komen in de omliggende wijken zeven
hostels. Een goede bereikbaarheid binnen de looplijnen van de doelgroep is een voor-
waarde. Ter voorkoming van de overlast worden bovendien methadon en heroïne ver-
strekt. 
Flankerend beleid in beheer en toezicht is nodig om te voorkomen dat de overdekte
semi-openbare ruimten, zoals Hoog Catharijne en de OV-Terminal, als verblijfs- en
gebruikplaats blijven dienen. Mogelijk wordt de Centrumboulevard wanneer nodig
(deels) afgesloten.

Heldere routing
De bestaande onduidelijke structuur van routes is in het nieuwe Stationsgebied sterk
verbeterd, dankzij rechte en heldere routes, nieuwe doorsteken en knooppunten
(Stationsentree-West, Nieuwe Stationsstraat, Vredenburgplein) waar bezoekers tussen

verschillende routes kunnen kiezen. Ook komen in het gebied markante gebouwen die
helpen bij de oriëntatie. Daarnaast wordt het maaiveld zoveel mogelijk bij de openbare
ruimte betrokken, bijvoorbeeld door de plint op maaiveld van functies te voorzien die
deze tot een echte levendige wand maken, ook in de avonduren. De straten onder Hoog
Catharijne worden permanent afgesloten voor publiek.
Een zorgpunt is de route over het spoor in het verlengde van de Mariaplaats. Deze is
alleen wenselijk als avondroute wanneer de gebieden aan weerszijden voldoende leven-
dig zijn en dan bij voorkeur bovengronds.

Bundeling en scheiding van routes en functies
Er wordt onderscheid gemaakt tussen dag- en avond-/nachtroutes. 's Avonds en 
's nachts is het aantal routes beperkt, zodat de mensen díe er nog zijn, worden gecon-
centreerd en op die manier elkaars veiligheid vergroten. Mogelijk worden routes die
door semi-openbare gebouwen lopen, 's avonds en ’s nachts afgesloten. De alternatieve
avond-/nachtroute moet uiteraard veilig zijn: zoveel mogelijk gecombineerd met snel-
verkeer, levendig door functies, goed overzichtelijk en voldoende ruim bemeten.
Overigens moeten de functies langs de avond-/nachtroutes, bijvoorbeeld woningen, zelf
ook in voldoende veilig gebied liggen. Verder is bij de inrichting van het gebied een con-
centratie van functies noodzakelijk, zodat het publiek weet waar zij op een bepaald
moment van de dag moet zijn en waar het druk en niet druk is.

Fysieke veiligheid en calamiteiten
Omdat er in het Stationsgebied vaak veel mensen zijn, zijn voldoende en ruime vlucht-
wegen belangrijk. Ook moeten hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn. Bij calamitei-
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▲ Mogelijke locaties voor opvang van verslaafden 
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ten van grotere omvang spelen naast de hulpverlening ook de aanwezige bedrijven met
hun (wettelijk verplichte) bedrijfshulpverlening een belangrijke rol. Evenals het publiek
zelf, dat in Hoog Catharijne en de OV-Terminal voldoende ruimte heeft voor zelfredzaam-
heid. Er ligt wel een duidelijke taak voor de verschillende private organisaties om het
publiek in een goede richting te leiden. 
In het ‘Rampbestrijdingsplan voor het Stationsgebied’ worden de calamiteitenplannen
en processen van de publieke en private partijen optimaal op elkaar afgestemd.
Onderdeel daarvan zijn drie scenarioanalyses: verstoring van de openbare orde, een
forse brand of problemen met het vervoer van gevaarlijke stoffen per rail. Ook worden
oefeningen gehouden. Tijdens de bouwperiode is één persoon ervoor verantwoordelijk
om alle actuele informatie over bouwlogistiek, bereikbaarheid van hulpdiensten en
vluchtroutes te coördineren.

Het doorgaande transport van gevaarlijke stoffen door het Centraal Station van Utrecht
levert een risico op door de grote aantallen passanten. Ondanks dat deze risico's binnen
de normen blijven, blijft de gemeente Utrecht bij de rijksoverheid pleiten voor het afbou-
wen en mogelijk op termijn verdwijnen van het (rail)transport van gevaarlijke stoffen
door de stad. 

Gezamenlijk beheer
Het Stationsgebied wordt op dit moment in gezamenlijkheid beheerd. Dit kan efficiënter
en effectiever door zowel tijdens de bouw als na de herontwikkeling de samenwerking
verder te intensiveren. Iedere eigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer en toezicht in
het eigen gebied. Bij een overgang tussen gebieden is goede afstemming. Daar waar

binnen één gebied meerdere eigenaren zijn, wordt gestreefd naar één coördinerend
beheerder. Om te voorkomen dat gebieden tussen nu en de aanvang van de bouw
afglijden tot een onacceptabel kwaliteitsniveau, worden extra beheermaatregelen geno-
men. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, samen met de belangrijkste beherende
partners (Corio, Jaarbeurs, NS, RHD en DSB).

Publiek private samenwerking
In het kader van het Gebiedsmanagement Stationsgebied is veel geïnvesteerd in een
betere publiek private samenwerking. Dit is hard nodig omdat de organisatie van beheer
en toezicht zo versnipperd is door drie wijken, vier politieonderdelen, diverse beveili-
gingsorganisaties en tien verschillende reinigingsorganisaties. In het Veiligheids- en leef-
baarheidsplan is de huidige samenwerking vastgelegd. Partijen werken gezamenlijk aan
veiligheid, leefbaarheid en beheer op basis van in een pragmatische aanpak: prioriteit
voor projecten die veel draagvlak oogsten, realiseerbaar zijn en waarvan veel effect
wordt verwacht. Daarbij is er een goede samenhang tussen zorg, beheer, toezicht en
repressie. Per jaar worden projecten door de betrokkenen geselecteerd en de werk-
zaamheden worden tussentijds geëvalueerd.
Een aantal mogelijkheden wordt nog onderzocht: één centraal veiligheidscentrum voor
de afzonderlijke politie- en beveiligingsdiensten, uitbreiding en koppeling van camera-
toezicht in relatie tot de privacywetgeving, afstemming tussen de controlekamer en de
mensen op straat en afstemming tussen toezicht door politie en door private beveili-
gingsinstanties. 
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Kunst in het Stationsgebied zal zich in veel gedaantes manifesteren: als klassieke sculp-
tuur, maar ook in meer onverwachte vormen die gestalte geven aan de betekenis die
het gebied heeft en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, bijvoorbeeld documentaire en
fotografie, projecties, uitkijkposten, mobiele architectuur of activiteitencentra. Met deze
brede toepassing wint het Stationsgebied aan kwaliteit (visueel, ruimtelijk, sociaal en
ook functioneel) en wordt het imago van het gebied versterkt als hoogwaardige entree
voor de stad, met een uitgesproken cultureel karakter. Uitgangspunt is dat 1% van de
kosten voor het bouw- en woonrijp maken beschikbaar komt voor kunst in de openbare
ruimte. Dit is een financiële basis die dient als uitgangspunt voor het verwerven van aan-

vullende financiering. Voor kunsttoepassingen in nieuw te bouwen voorzieningen geldt
1,5% van de ‘kale’ bouwsom als uitgangspunt (voor bouwprojecten waarin de gemeen-
te voor tenminste 50% participeert); per geval wordt bij deze opdrachten beoordeeld of
externe financiering nodig is. 
Deze twee categorieën opdrachten worden in het Stationsgebied in onderlinge samen-
hang benaderd, om een zo groot mogelijk rendement voor de kunstopdrachten in hun
geheel te bevorderen. Het artistieke beleid, de financiering en de uitvoering moeten
integraal worden aangepakt, gecoördineerd door een flexibele projectorganisatie. 
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Kunst in de
openbare ruimte

Kunst kan de hoogwaardige kwaliteit van het nieuwe Stationsgebied 

versterken. Dat geldt voor zowel gebouwen als voor de openbare ruimte. 

In het Stationsgebied wordt een vast percentage het uitgangspunt voor de 

toepassing van kunst. 
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KU NST  B I N N EN  R A AMWER K

Het Stationsgebied als grootstedelijk speelveld kent een veelheid aan factoren die van
invloed zijn op de manier waarop er met beeldende kunst wordt omgegaan.
Gezamenlijk vormen deze verschillende factoren het raamwerk waarbinnen de kunst-
werken hun plaats krijgen. Afzonderlijke werken zoeken steeds de samenhang met een
of meerdere onderdelen van dit raamwerk.

stedenbouwkundige verbanden, zoals de schaal van een gebied en de onderlinge
samenhang tussen de verschillende deelgebieden zijn een van de leidraden in de
keuze voor projecten en locaties. 
ook de verschillende stedelijke functies in het gebied - mobiliteit, verblijf, commer-
cie, amusement, wonen, cultuur, etcetera - bieden uitgangspunten voor kunstwer-
ken die reageren op deze onderliggende structuren van het gebied.
opdrachten kunnen de verhouding van het gebied met de omgeving versterken of
benadrukken, zoals de bijzondere functie die het gebied gaat vervullen voor de
inwoners van Leidsche Rijn, het nieuwe Westplein in relatie tot Lombok en het ver-
band met de oude stad van Utrecht.
de bestaande collectie van de stad fungeert tevens als een referentiekader. De
omgeving van het station kent een aantal voor Utrecht belangrijke kunstwerken,
deels in het bezit van de gemeente (Van de Kop, Smakkelaarsveld), andere in bezit
van private partijen (Volten, Jaarbeursplein). 

AM B IT I ES  VOOR  DE  B EELDEN DE  KU NST

Hoog kwaliteitsniveau
Voor een optimale bijdrage aan de allure en herkenbaarheid van het plangebied wordt
gezocht naar kunstenaars die hun kwaliteiten hebben bewezen of die als bijzonder veel-
belovend kunnen worden aangemerkt. 

Kunst als identiteit voor het gebied
Kunsttoepassingen dragen bij aan de identiteit van het Stationsgebied, ze geven het
gebied een ‘smoel’ en bepalen daarmee mede het referentiekader van het publiek. 

Diversiteit in verschijning
Het Stationsgebied biedt door zijn veelzijdigheid in schaal en functie ruimte aan een scala
van toepassingen. Kunst biedt het Stationsgebied daarmee een welkome afwisseling.

Kunst herkenbaar aanwezig
Kunstwerken zijn duidelijk en herkenbaar aanwezig, door de gebruikers van het gebied
op sleutelpunten te vergezellen. Utrecht verwerft hiermee een hoogwaardige ‘ont-
vangstruimte’ met een uitgesproken culturele allure, vergelijkbaar met die van de lucht-
haven Schiphol.
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▲ Door de veelzijdigheid van het Stationsgebied zijn veel verschillende kunstuitingen mogelijk
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“Doordeweeks woon en werk ik in Utrecht en zit ik veel in het 

buitenland. Vanuit mijn appartement ben ik straks in zo’n 30 minuten op Schiphol.” 

Eveline Bootsma, accountmanager
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Bestemmingsplan
Planning & fasering
Bouwlogistiek
Het Bestemmingsplan is de juridische vertaling van het Masterplan. Het geeft

regels hoe mag worden gebouwd en welk gebruik is toegestaan. Het zwaarte-

punt van de werkzaamheden is gepland in de periode 2006-2010. In deze 

periode wordt zowel aan de Catharijnesingel en omgeving gewerkt als aan de 

OV-Terminal inclusief omliggende gebieden en (hoofd)infrastructuur. Belangrijk

uitgangspunt voor de planning en fasering is dat tijdens de verbouwing de 

verkoop gewoon doorgaat.
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Bestemmingsplan
Het Bestemmingsplan regelt maximale bouwhoogtes en geeft aan hoeveel m2 van bij-
voorbeeld kantoren of woningen op verschillende plekken mag worden gebouwd. Het
Bestemmingsplan is belangrijk, want het is het enige stuk dat te zijner tijd de burger, of
het nu de grondeigenaar of de buurman betreft, maar ook de overheid zelf juridisch
bindt. Het is feitelijk een juridische vertaling van het Masterplan. Daarom is het ook teza-
men met het Masterplan opgesteld en wordt het tegelijkertijd naar buiten gebracht. In de
inspraakronde kan eenieder reageren op het voorontwerp Bestemmingsplan, dat een eer-
ste proeve is van een Bestemmingsplan. Na de inspraak krijgt het Bestemmingsplan een
definitieve vorm en daarna wordt het pas echt ‘ter visie’ gelegd. Eenieder kan ook dan zijn
zienswijzen indienen bij de gemeente.

Het Bestemmingsplan zal naar verwachting, gezien alle wettelijk procedures die moeten
worden doorlopen, pas in 2005 rechtsgeldig zijn. Om toch al activiteiten te kunnen star-
ten, zal de gemeente in een aantal gevallen vooruitlopen op het nieuwe
Bestemmingsplan. Dat gebeurt met een anticipatieprocedure. Een bouwplan moet wel
passen binnen het toekomstige Bestemmingsplan. Zo is het Bestemmingsplan in een
vroeg stadium al van invloed. 

Planning en fasering
Twee bouwstromen bepalen de fasering. De eerste is de bouw van de OV-Terminal en
omgeving. De tweede is het terugbrengen van water in de Catharijnesingel en de
(her)ontwikkeling van de omliggende gebieden Vredenburg en Gildenkwartier. Het
zwaartepunt van de werkzaamheden is gepland in de periode 2006-2010 als zowel aan
de Catharijnesingel en omgeving wordt gewerkt als aan de OVT inclusief omliggende
gebieden en (hoofd)infrastructuur. 
De ontwikkelingen op het Jaarbeursterrein kunnen autonoom plaatsvinden, in afstem-
ming met de reconstructie van de infrastructuur.  

Bouwlogistiek
In het Masterplan is als randvoorwaarde in de planning opgenomen dat de overlast tot
een minimum beperkt moet blijven zodat activiteiten gewoon doorgang kunnen vinden.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de toename van het verkeer door de bouwactiviteiten
geen substantiële veranderingen laat zien in het reeds aanwezige verkeersaanbod. De
conclusie is dat de ontwikkeling van het Stationsgebied volgens huidig inzicht niet leidt
tot nieuwe knelpunten in de stad. De gemeente heeft inmiddels een systematiek ont-
wikkeld om de veranderingen in het verkeer blijven te volgen. Deze wordt continu geac-
tualiseerd. 

030219 Werkb_Versie 4d_90/112  29-08-2003  14:15  Pagina 105



MASTERPLAN /  REGIE106

Contractering
Risicobeheersing
Financiële haalbaarheid
Welke investeringen en opbrengsten zijn te verwachten bij de uitvoering van 

dit Masterplan? Met welke risico’s moet rekening worden gehouden? 

Het Masterplan is financieel haalbaar mits aan een aantal voorwaarden wordt

voldaan en risico’s goed worden beheerst door regelmatig te monitoren en

afspraken tussen de partners goed vast te leggen. 
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Financiële haalbaarheid
Het Masterplan biedt investeringskansen voor private partijen en de
overheid. Ongeveer eenderde van de investeringen wordt door de overheid
opgebracht. De financiële haalbaarheidsonderzoeken voor het overheidsdeel
tonen aan dat uitvoering in de tijd op dit moment realistisch wordt
ingeschat. 
De lange looptijd van het Masterplan betekent dat thans niet te voorziene
vooral economische invloeden effect kunnen hebben op de haalbaarheid.
Momenteel staan op meerdere overheidsbegrotingen voldoende middelen
gereserveerd om een groot deel van het Masterplan in de komende tien jaar
ter hand te kunnen nemen.
Omdat ook de private partners hun investeringsbeslissingen nemen op grond
van elementen met een acceptabel risicoprofiel, wordt bij de realisatie van
het Masterplan uitgegaan van een gefaseerde aanpak in vier
uitvoeringsclusters:
A. OV-Terminal
B. Vredenburg/Catharijnesingel
C. Lombokplein inclusief Westpleintunnel
D. Leidsche Vaart/Smakkelaarsveld
Het Jaarbeursgebied is een uitvoeringscluster zonder directe afhankelijkheid van 
andere ontwikkelingen.

Binnen een uitvoeringscluster kan per bouwprogramma worden beslist over
voorbereiding en uitvoering. Op deze manier kan snel en efficiënt worden
ingespeeld op kansen en of bedreigingen en zijn risico’s beter beheersbaar.
Het uitvoeringscluster ‘OV-Terminal’ wordt als eerste gestart. Het is goed
mogelijk daarnaast nog een van de andere clusters tot ontwikkeling te brengen.

Contractering
In het Masterplan zijn ontwikkellocaties opgenomen op zowel gemeentegrond als ook
op grond in eigendom van private partners. Aangezien het Masterplan een gebiedsge-
richte ontwikkeling voorstaat, is er een sterke onderlinge afhankelijkheid tussen de
belangrijkste private partners, het Rijk en de gemeente Utrecht. Cruciaal in de realisatie
van het Masterplan is een goede en transparante samenwerking tussen alle betrokken
partijen. 

De uitvoering van het Masterplan heeft een lange doorlooptijd. Dit betekent dat vanuit
het abstracte Masterplan via vlekkenstudies naar concrete projecten toegewerkt wordt.
In de tijd gezien worden de inhoudelijke onzekerheden dan ook kleiner. Het door partij-

en beoogde contractmodel is op deze principes gebaseerd. 
De noodzakelijke contracten tussen de partners worden in drie stappen ontwikkeld. In
eerste instantie wordt een intentieovereenkomst gesloten, waarin partijen de intentie
uitspreken om het beoogde bouwprogramma te ontwikkelen langs de weg van een pro-
cesmatige aanpak. Nadat het afgesproken proces is doorlopen, kunnen partijen over-
gaan tot de samenwerkingsovereenkomst, die de gehele uitvoeringsperiode van het des-
betreffende programma beslaat en de basis biedt voor de uitvoeringsovereenkomsten
per deelproject. Een te contracteren bouwprogramma kan bestaan uit één of meerdere
deelprojecten.

De complexiteit van het project is groot en de looptijd lang. Reden waarom is gekozen
voor een modulaire fasering van het project. Deze gefaseerde aanpak is nodig omdat
niet het gehele programma in één keer kan worden gerealiseerd. De discussies en
onderhandelingen om te komen tot contracten moeten op het juiste moment op het
juiste abstractieniveau worden gevoerd. De gehanteerde indeling in samenhangende
bouwprogramma's, die bestaan uit één of verschillende deelprojecten, wordt door deze
systematiek ondersteund. 

Het zwaartepunt van het contractmodel ligt in de bilaterale relaties tussen de gemeente
en de betreffende ontwikkelende partijen. De gemeente Utrecht voert de regie over het
project.
Alleen taken en verantwoordelijkheden die toegevoegde waarde hebben voor het col-
lectief van partijen worden ondergebracht in een gemeenschappelijke koepel. De
gemeentelijke regie-organisatie kan hierin faciliteren.

Risicobeheersing
De belangrijkste risico’s die het resultaat van de grondexploitatie kunnen beïnvloeden,
betreffen het te realiseren vastgoedprogramma en onvoorziene ontwikkelingen in de
kosten van verwerving en van bouw- en woonrijp maken van gronden. Daarnaast brengt
de lange exploitatieperiode als extra risico met zich mee dat de gehanteerde parameters
(rente en inflatie) aanzienlijk kunnen wijzigen. Deze risico’s kunnen worden beheerst
door regelmatig te monitoren en te sturen op evenwicht in de cashflow. Dit houdt in dat
alleen deelgebieden en projecten kunnen worden ontwikkeld indien op basis van over-
eenkomsten volgens het contractmodel de benodigde (financiële) afspraken zijn gega-
randeerd. Het hanteren van de modulaire aanpak en het consequent doorvoeren van
het contractmodel zijn daarmee maatregelen voor risicobeheersing.
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Veiligheid ontstaat niet automatisch: partijen moeten in de verdere planvorming,

tijdens de bouw en ook daarna sámen aan veiligheid blíjven werken. Er is

immers wel wat voor nodig om een jarenlange bouwput veilig en leefbaar te

houden. Tijdens de plan- en bouwperiode is er dan ook ruime aandacht voor

items als bereikbaarheid, veiligheid, vervuiling, overlast en verlichting. Speciale

activiteiten, zoals kunst in de bouwput, kunnen een bijdrage leveren aan de 

kwaliteit van en veiligheid in het gebied.

Bouwputmanagement
Handhaving & toezicht
Kunst in de bouwput
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Plantoetsing
Voor alle deelplannen komen er programma's van eisen, waarin de algemene randvoor-
waarden voor veiligheid en leefbaarheid worden geconcretiseerd. Tussentijds worden de
ontwikkelingsplannen getoetst op de gevolgen voor de (semi-)openbare ruimte. In iede-
re fase vindt interactie plaats tussen de veiligheids- en beheerdeskundigen van de
publieke en private partijen, direct betrokkenen en ontwerpers, zodat adviezen zo goed
mogelijk in het ontwerp worden meegenomen. 

Belangenafweging en besluitvorming
Ongetwijfeld zal er in het planontwikkelingsproces spanning ontstaan tussen bijvoor-
beeld architectuur, functie en veiligheid of tussen investerings- en exploitatiekosten. Van
belang is dat de afweging en besluitvorming transparant en expliciet verlopen. Daar
waar (gedeeltelijk) wordt afgeweken van de randvoorwaarden, worden de effecten daar-
van (op veiligheid, leefbaarheid, beheer en calamiteitenbestrijding) in kaart gebracht,
direct gevolgd door afspraken over flankerende maatregelen voor ontwerp, gebruik en
beheer en de financiële dekking daarvan. 

Beheer- en veiligheidsparagraaf
Ieder uitwerkingsplan bevat in iedere fase een beheer- en veiligheidsparagraaf, waarin
wordt aangegeven op welke wijze de veiligheid en leefbaarheid worden gewaarborgd,
op welke wijze al dan niet aan randvoorwaarden wordt voldaan, welke beheer- en vei-
ligheidsrisico’s bestaan, wat dat betekent voor de (beleving van) veiligheid en leefbaar-
heid en welke alternatieven kunnen worden overwogen.
Daarnaast wordt aangegeven welke (aanvullende) maatregelen in beheer en toezicht tij-
dens de bouwfase en na de herontwikkeling noodzakelijk zijn en op welke wijze beheer
en toezicht wordt georganiseerd en gefinancierd.

Bouwputmanagement
De winkels en woningen blijven tijdens de verbouwing geopend en veel passanten
komen door of langs het Stationsgebied. Dit betekent dat tijdens de bouwperiode ruime
aandacht nodig is voor onder meer bereikbaarheid, het voorkomen van vervuiling en
overlast, afsluiten van bouwputten en hoekjes, goede verlichting, etcetera. Dat vraagt om

een goede bouwlogistiek en afstemming daarbij tussen de verschillende partijen. Om de
negatieve effecten te beperken worden in de fase van het Definitief Ontwerp (van ieder
deelgebied) afspraken gemaakt over de organisatie en de financiële aspecten van maat-
regelen. 

Flexibiliteit is heel belangrijk, de veranderende omstandigheden vragen om zowel signa-
leren als reageren. Per deelgebied is er één conciërge/opzichter, die het flexibel beheer
en toezicht door de verschillende partners coördineert en intensiveert. Er komt een
gezamenlijke frontoffice, waar betrokkenen met klachten en meldingen terechtkunnen. 
Omdat het gebied voortdurend verandert en daarmee ook de aanrijdroutes voor de
hulpdiensten en de vluchtwegen, vindt er tijdens de bouwfase (en daarna) regelmatig
afstemming plaats tussen de gemeente en de hulpdiensten en tussen de hulpdiensten
onderling. 

Kunst in de bouwput
Speciale voorzieningen en activiteiten kunnen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid,
zoals graffiti door kunstenaars, theater en muziekvoorstellingen in de bouwput, licht-
shows aan hijskranen, een ijsbaan en het zichtbaar maken van de bouwput. 
Daarom wordt een percentage van de kosten voor het bouw- en woonrijp maken
beschikbaar gesteld voor kunst. De organisatie wordt ondergebracht bij het projectbu-
reau Culturele Zondagen (van de diensten Muziekcentrum Vredenburg en
Stadsschouwburg), dat ervaring heeft met projectmatige culturele activiteiten.

Voor de periode 2004 tot 2016 is ongeveer 0,75% beschikbaar op jaarbasis. Aangezien
dit niet toereikend is, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande festivals, waarbij
de bouwput als locatie kan dienen. Om ook speciale producties voor de bouwput te
ontwikkelen is extra financiering nodig, bijvoorbeeld van private partners, ontwikkelaars,
bouwers, financiers/banken of fondsen. Uitgangspunt is dat kunst in de bouwput laag-
drempelig is en gratis of tegen een lage toegangsprijs toegankelijk is, zodat de activitei-
ten zoveel mogelijk Utrechters betrekken bij en nieuwsgierig maken naar de plannen in
het Stationsgebied.
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Dit is een uitgave van Gemeente Utrecht, 
Projectorganisatie Stationsgebied (POS).

Concept, redactie en realisatie door Kris Kras communicatie & design in Utrecht.

Fotografie door Margot van Aarsen.
Referentiebeelden van Dick Termijn, Chris Gascoigne, Dennis Gilbert, Werner
Huthmacher, Michiel Ibelings, The Image Bank, Masterfile, TCS, Getty Images,
Fotostock, Hollandse Hoogte en Bastiaan IngenHousz, project SAAS architecten.

Kaarten van POS en Theo Barten.

Utrecht, augustus 2003
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Rechten voorbehouden. Indien per abuis afbeeldingen zonder rechten zijn gebruikt, 
willen wij u vriendelijk verzoeken contact op te nemen met de uitgever.

Aan de inhoud van dit Masterplan kunnen geen rechten worden ontleend. 
Veel onderdelen worden verder uitgewerkt. Aantallen, maten en functies worden 
bij de uitwerking nogmaals getoetst.
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“Ook na een koopavond loop ik veilig van m’n werk naar het busstation.” 

Maartje Kramer, woont in Nieuwegein en werkt in Utrecht
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Het Stationsgebied           Utrecht vormt samen met de

historische binnenstad het nieuwe centrum van Utrecht.

Het herbergt dé railport van Nederland met een sleutelrol

in de Randstad. Utrecht kiest voor een verruimd, levendig

stadshart, verbonden met de omliggende wijken.
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