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STATIONSGEBI ED UTRECHT 1

Het Masterplan is een 'ordeningsprincipe op hoofdlijnen'
dat dient als richtlijn voor toekomstige ontwikkelingen.
Het Masterplan doet uitspraken over nieuwe functies in
het gebied, bereikbaarheid en verbeterde openbare
ruimte. Ook afspraken over financiën en beheer zijn opge-
nomen. Het Masterplan is onderbouwd met onderzoeken
naar onder andere milieueffecten, economische effecten
en veiligheid. Bij de totstandkoming van het Masterplan
zijn in het participatie- en inspraaktraject zoveel mogelijk
bewoners, ondernemers, reizigers en andere belangheb-
benden betrokken.

De uitvoering van het Masterplan duurt circa twintig jaar.
Om te voorkomen dat het Utrechtse stadshart door bouw-
werkzaamheden helemaal stil komt te liggen, wordt de
uitvoering strak geregeld.  Zo worden onder andere uit-
voeringsclusters en bouwstromen vastgesteld; het
Stationsgebied wordt in delen aangepakt en afgerond. 
Ook zijn er maatregelen genomen om de veiligheid en
leefbaarheid in en rondom het bouwgebied te garanderen. 

Inleiding 01

Tijdens het referendum van 15 mei 2002 kozen Utrechters voor

een verbindend en ruim opgezet Stationsgebied. Utrecht moet 

voor iedereen weer schoon, heel, veilig en bereikbaar worden. 

Het Masterplan is een verdere uitwerking van de gekozen 

Visie A - Stadshart Verruimd. Deze brochure geeft een samenvatting

van het Masterplan.
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‘Niets doen is geen optie’, is het motto van Utrecht als het 

gaat om de aanpak van het Stationsgebied. Het gebied is aan 

een grondige facelift toe om het veiliger en leefbaarder te 

maken en om tegemoet te komen aan de grote groei van de 

stad en station Utrecht Centraal. Het uiteindelijke doel is om 

een nieuw centrum van Utrecht te realiseren door van het 

nieuwe Stationsgebied en de oude stad een geheel te maken.

Context 02

Vei l ig  en leefbaar
Utrechters voelen zich nu niet altijd veilig in het
Stationsgebied. Duistere hoekjes en sfeerloze straten 
tussen het station en de oude stad geven passanten een
onveilig gevoel. Bovendien is er ook daadwerkelijk sprake
van overlast en criminaliteit in het gebied. 
Daarnaast zijn er slechte overgangen tussen verschillende
gebieden, zodat soms onduidelijk is waar je bent en hoe
je op je bestemming moet komen. Met het project 
‘Aanpak Stationsgebied’ wordt het gebied onder andere
overzichtelijk en levendig gemaakt.

Centrum vergroot
De groei van de stad, met name aan de westkant, vraagt
om een uitbreiding van de voorzieningen in het centrum,
zoals winkels en vrijetijdsbestedingen. Het centrum groeit
mee met de stad en de regio, krijgt meer winkels en voor-
zieningen en schuift op naar het nieuwe centrum-west,
zodat de oude stad wordt ontlast. Het centrum wordt toe-
gankelijk en goed bereikbaar.

Rai lpor t  van Neder land
Utrecht heeft met de hogesnelheidslijn (HSL) een belang-
rijke rol voor Nederland als Europese terminal. Daarom is

STATIONSGEBI ED UTRECHT 3
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▼  Schetsontwerp OV-Terminal

het Utrechtse Stationsgebied benoemd tot Nieuw
Sleutelproject (NSP) en investeert het Rijk mede in de
ontwikkeling.  
Utrecht is ook onderdeel van de Deltametropool, een net-
werk van grote en kleine steden in de Randstad dat wordt
ontwikkeld tot een gebied dat zich kan meten met andere
grootstedelijke gebieden in Europa en de rest van de
wereld. Een nieuwe Openbaar Vervoer Terminal herbergt
alle functies voor (hoogwaardig) openbaar vervoer (HOV)
en moet in de toekomst jaarlijks 100 miljoen passanten
verwerken.
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Inhoud 03

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 ondertunneld 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 plan voor-
namelijk ontwerpprincipes, die als een ‘spoorboekje’ voor
toekomstige ontwikkelingen fungeren. Daarnaast geeft
het Masterplan een aantal concrete uitwerkingen, die op
korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

Twee zones ,  dr ie  ambit ies  
Het Masterplan heeft drie ambities: herstellen, verbinden
en betekenis geven. Herstellen gaat bijvoorbeeld over het
opnieuw aanleggen van de historische Catharijnesingel.
Verbinden slaat op natuurlijke overgangen tussen bijvoor-

beeld de wijk Lombok en de oude binnenstad. 
Het Masterplan wil daarnaast betekenis geven aan gebie-
den, bijvoorbeeld aan het Jaarbeursplein als de nieuwe
Stationsentree-West. De plannen zijn gebundeld in twee
zones: de Stadscorridor en de Centrumboulevard. 

Centrumboulevard
De Centrumboulevard loopt van het Merwedekanaal tot
Vredenburg, door het hart van het Jaarbeursterrein, de
OV-Terminal en door Hoog Catharijne. Hier zijn grootscha-
lige functies gevestigd die een nationale betekenis heb-
ben, zoals de Jaarbeurs en Hoog Catharijne. Samen met
de oude binnenstad, die eveneens een landelijke aantrek-
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kingskracht heeft, vormen zij de Centrumboulevard. 
Deze diverse bestemmingen krijgen een duidelijk herken-
bare identiteit. De OV-Terminal bijvoorbeeld wordt weer
herkenbaar als stationsgebouw aan de openbare straat. 
De bestemmingen krijgen heldere onderlinge verbindin-
gen en goede wisselwerkingen met de openbare ruimte. 
Er komen allerlei functies: wonen, werken, winkels, 
amusement en openbaar vervoer.

Stadscorr idor
De Stadscorridor loopt vanaf de wijk Leidsche Rijn via het
Westplein, waar het verkeer ondergronds gaat, tot
Vredenburg en verbindt de westelijke delen van de stad
(Leidsche Rijn) met de binnenstad. Het Vredenburg, het
Smakkelaarsveld, de strook rond het spoor, het Westplein
en de Kop van Lombok worden met elkaar verbonden
door kwaliteiten te herstellen en nieuwe betekenissen
aan de diverse plekken te geven. De dominante functies
van de Stadscorridor zijn wonen, winkelen en cultuur.
Publieke functies als het Muziekpaleis, mogelijk de biblio-
theek en een moskee bevinden zich langs deze route. Zo
ontstaat een stadse, eenduidige route gericht op de inwo-
ners van Utrecht en met functies die de stadsbewoners
primair nodig hebben. 
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Centrumboulevard

Stadscorridor
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▼ Visie op het Stationsgebied: Stadscorridor en Centrumboulevard
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Passende maat
Het Masterplan kiest voor geleidelijke overgangen tussen
stadsdelen. De plannen sluiten aan bij de bestaande stad,
die verschillende sferen kent. Denk maar aan de knusheid
van de grachten tegenover de grootschaligheid van het
Jaarbeursterrein. Gedacht in kledingmaten betekent dit
dat bijvoorbeeld Vredenburg een maatje S heeft en het
huidige Jaarbeursplein een maat XL. De toekomstige
bebouwing en openbare ruimte moeten in uitstraling,
maat en hoogte aansluiten bij hun omgeving. 

S small basishoogte 3 lagen, soms tot 25 meter, voordeur aan de straat, één functie per gebouw: 
de oude stad, Lombok, Dichtersbuurt

M medium basishoogte 25 meter, soms tot 45 meter, gedeelde entreehal aan de straat, 
meerdere functies mogelijk: het gebied rond Vredenburg en de Catharijnesingel

L large basishoogte 45 meter, soms tot 80 meter, foyer van meerdere gebruikers aan de straat, 
veel verschillende functies: aan weerszijden van het spoor en de Croeselaan

XL extra large basishoogte 45 meter, soms hoger dan 80 meter, veel gebruikers per kavel, atria en 
overdekte buitenruimte, grote diversiteit in functies: rondom het huidige Jaarbeursplein
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▼ Concept schaal
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Contouren van de nieuwe stad
De Rasterkaart is het nieuwe raamwerk van het
Stationsgebied en bakent kaders af waarbinnen de
inhoud kan worden bepaald. De grenzen bepalen waar
particuliere investeerders kunnen gaan bouwen (onder
bepaalde voorwaarden) en welke gebieden tot de open-
bare ruimte behoren. De Rasterkaart vormt de basis voor
het bestemmingsplan en de grenzen zijn dan ook nauw-
keurig vastgelegd. De bebouwde terreinen geven met hun
programma betekenis aan de gebieden, de onbebouwde
gebieden worden vooral ingevuld als straten en leggen
daarmee verbindingen. Daarnaast liggen er verspreid over
het gebied verblijfsruimtes zonder verkeer.

10 STATIONSGEBI ED UTRECHT 

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
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▼ Raster, het nieuwe raamwerk van het Stationsgebied

030601 Samenvatting Binnenw  29-08-2003  10:51  Pagina 11



Straten,  p le inen en water lopen
De kaart Publieke Ruimte geeft aan hoe de openbare
ruimte (ongeacht de eigendomssituatie) op hoofdlijnen
wordt ingericht. Water, pleinen, groene lanen en entrees
krijgen hiermee een plek.
Vooral water krijgt weer een belangrijke rol: de
Catharijnesingel wordt hersteld tot één doorlopende 
singel rondom de oude stad en de Leidsche Vaart wordt
verlengd tot aan de Catharijnesingel. Voor fietsers en 

voetgangers komen er betere verbindingen van oost naar
west. 
Een nieuwe straat op de plek van de huidige Verlengde
Laan van Puntenburg legt een verbinding tussen het
Smakkelaarsveld en het Moreelsepark. Deze Nieuwe
Stationsstraat is ook de toegangsweg voor fietsers en
voetgangers tot de oostelijke ingang van de OV-Terminal.
Routes worden levendig en veilig dankzij winkeltjes en
bedrijven op straatniveau.
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L AN EN

1 Nieuwe Stationsstraat

2 Croeselaan

VER B L I J FSR U I MTEN

3 Vredenburgplein

4 Lombokplein

WATER LOP EN EN  S I NGELS

5 Leidsche Vaart

6 Catharijnesingel

VER B I N D I NGEN

7 Stadscorridor

8 Centrumboulevard

ENTR EES

9 Poort naar de oude stad

10 Stationsentree-West
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▼ Netwerk van lanen, pleinen en semi-publieke beperkt toegankelijke verbindingen
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Wonen,  werken en vr i jet i jd  
De Programmakaart vertelt waar we winkelen, wonen,
werken, ontspannen of muziek luisteren. 1890 woningen,
178.500 m2 kantoor, 42.800 m2 winkelen en verder een
hotel, horeca, amusement en cultuur krijgen een plek in
het Stationsgebied. De Programmakaart is enigszins 

flexibel; het concrete programma wordt ingevuld tijdens
het ontwerp van de deelgebieden.
De keuze voor de invulling van functies op bepaalde plek-
ken komt voort uit de gedachte bestaande sterke functies
beter te verankeren en zwakkere gebieden te vernieuwen
met andere functies. 
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Wonen

Winkels

Kantoren

Culturele en 

religieuze voorzieningen

Commercieel entertainment 

(leisure) / Hotel

Beurs

OV-Terminal

KLE I NSCHAL IG

Kleine gebouwen met voordeuren 

aan de straat

Intiem en overzichtelijk

GROOTSCHAL IG

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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Nieuwe stadsplattegrond
De nieuwe stadsplattegrond geeft een totaalbeeld van
hoe het Stationsgebied er rond het jaar 2020 uit zou 
kunnen zien. De visie, het raster en de maatregelen in de
publieke ruimte zijn hierop terug te vinden. De bouw-
volumes komen overeen met het beoogde programma.
Ze zijn een suggestie; binnen het raster kunnen architec-
ten nog tot andere ontwerpen komen. 
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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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▼ Impressie Nieuwe Stationsstraat ▼ Impressie Smakkelaarsveld
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▼ Impressie Vredenburg ▼ Impressie Catharijnesingel

030601 Samenvatting Binnenw  29-08-2003  10:51  Pagina 18



STATIONSGEBI ED UTRECHT 19

▲ Impressie Stationsentree-West ▲ Impressie Lombokplein

Vredenburg
Vredenburg wordt cultuur- en evenementenplein en ‘huis-
kamer van de stad’: een gezellig dynamisch plein waar
heel Utrecht elkaar ontmoet om evenementen te bekij-
ken, te winkelen, op terrasjes te vertoeven, de markt te
bezoeken of naar een concert te luisteren in het nieuwe
Muziekpaleis. 

Cathar i jnesingel
Dankzij nieuwe verbindingen van het Vredenburgplein
naar de Catharijnesingel worden singel en plein goed 
met elkaar verbonden. Er is een wisselwerking tussen de
gebouwen en het leven op straat/aan de singel. De oost-
zijde van de singel (Vredenburg) is een verblijfs- en win-
kelgebied. Voor fietsers en voetgangers is aan deze zijde

een route langs het water. 
De hoofdroute voor auto’s en fietsers ligt aan de station-
zijde van het water.

Nieuwe Stat ionsstraat
De Nieuwe Stationsstraat, tussen het Smakkelaarsveld en
Moreelsepark, is straks dé route voor fietsers en voetgan-
gers naar de OV-Terminal. Het is een brede (33 meter)
straat met veel bomen voor met name fietsers en voet-
gangers. Tegen over de OV-terminal ligt Hoog Catharijne
(Gildenkwartier) dat onderin snelservice-winkels, kiosken,
horeca en baliekantoren zoals uitzendbureaus en reis-
bureaus krijgt. 
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Smakkelaarsveld
Het Smakkelaarsveld is de poort naar de oude stad die
het begin van het centrum markeert. Tegelijkertijd is het
een belangrijke knoop in het centrum van Utrecht, waar
de Stadscorridor, de HOV-baan, de Catharijnesingel, de
Leidsche Vaart en de Nieuwe Stationsstraat samenkomen. 
De bebouwing op het Smakkelaarsveld bestaat uit een
publiek gebouw met woningen. 
Aan de Leidsche Vaart zijn in het pand functies te vinden
als (thematische) winkels, café’s en restaurants. Hier loopt
een brede kade, waar ook ruimte is voor terrassen. 

Stat ionsentree-West
Als straks bijna tweederde van de Utrechtse bevolking aan
de westzijde van het station woont, ligt hier de belangrijk-
ste entree en voor velen het gezicht van het station. Dit is
een dynamisch stationsplein omlijst door grote gebouwen,
waar mensen wonen, werken, vergaderen en sporten. 

Kop Jaarbeurs
Eten, drinken, films kijken, gokken en uitgaan, dat  is het
moderne leven in de Kop van de Jaarbeurs aan de overkant
van de Croeselaan. Naast expo en congres richt de Jaar-
beurs zich ook op amusement. 

Lombokplein
Dankzij een tunnel onder het Westplein krijgt dit gebied
de kans om van onoverzichtelijk verkeersplein uit te
groeien tot een levendig plein waar kinderen spelen en
mensen wonen, werken, boodschappen doen, eten en
drinken.

Leidsche Vaar t
Het water wordt doorgetrokken tot aan de
Catharijnesingel. Het karakter van de oude stad wordt 
verbonden met Lombok. Aan de zuidzijde komt een
breed fietspad dat leidt van de woonwijk Leidsche Rijn 
tot het centrum. 
Het water van de Leidsche Vaart wordt weer bevaarbaar.
Straks trekken hier rondvaartboten van de
Catharijnesingel naar de Munt.
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Infocentrum

Hoe ziet het Stationsgebied er straks uit? Welke sfeer
en uitstraling krijgt de stad? Hoe zit het met de
bereikbaarheid? Waar komen woningen, winkels en
kantoren? Loop eens binnen bij het Infocentrum op
het Vredenburg 90. Daar ziet u de toekomst van het
Stationsgebied met eigen ogen. We organiseren ook
ontvangsten voor groepen.

Website

Op www.utrecht.nl/stationsgebied vindt u alle actuele
informatie over het Masterplan, inclusief foto's, 
tekeningen en impressies van het toekomstige
Stationsgebied. Hoe ziet het nieuwe station eruit? 
Hoe verloopt de verbouwing van Muziekcentrum
Vredenburg? 

Dit is een uitgave van: Gemeente Utrecht,

Projectorganisatie Stationsgebied

Concept, redactie en realisatie:

Kris Kras Communicatie & Design, Utrecht

Utrecht, september 2003

Projectorganisatie Stationsgebied

Bezoekadres: Vredenburg 90

Postbus 1273

3500 BG Utrecht

Telefoon 030 - 230 59 00

Fax 030 - 230 59 09

E-mail: stationsgebied@utrecht.nl

Internet: www.utrecht.nl/stationsgebied
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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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