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VOORWOORD 

Het voelde als een voorrecht om te midden van alle bouwactiviteiten dit historische verhaal over het Utrechtse 

Stationsgebied te mogen schrijven. Anno 2016 wordt er volop gebouwd, zoals de OV-terminal, ’s werelds grootste 

fietsenstalling en de megabioscoop op de kop van de Jaarbeurs. Deze ontwikkelingen kan ik gade slaan vanaf de 

21e verdieping van het nieuwe Stadskantoor. Wetende dat de werkzaamheden een product zijn van jarenlange 

planvorming die er aan vooraf ging, kan ik me geen plek voorstellen die meer inspirerend is voor het schrijven van 

deze tekst. Dit verhaal gaat namelijk over de plannen die de huidige verbouwing van het gebied, CU2030, vooraf 

gingen. Al vanaf medio jaren ’80 bestonden er ideeën het gebied te verbeteren, en nu komen ze eindelijk tot 

uitvoering! Het heeft even geduurd, maar misschien kan dat ook wel niet anders wanneer je wilt bouwen op- en 

naast het drukste vervoersknooppunt van Nederland. Waar talloze partijen hun belang hebben en de kritische 

Utrechtse burger een oogje in het zeil houdt. Hoewel dit verhaal misschien soms wat negatief getint is doordat de 

voorafgaande plannen werden afgeschoten, kunnen we nu toch blij verheugd zijn dat er daadwerkelijk wat gebeurt! 

Ik wil mijn begeleider Siert de Vos van de gemeente Utrecht ontzettend bedanken voor al zijn enthousiasme, dat 

mij flink motiveerde. Ik heb ook genoten van de vele (informele) gesprekken die we hebben gevoerd, we hadden 

duidelijk dezelfde interesses. Ik wil ook mijn stagebegeleider Gerald Mollenhorst van de Universiteit Utrecht 

bedanken. Als laatste ben ik Herman Kampers zeer erkentelijk voor zijn archiefstukken die ik heb mogen 

gebruiken en voor zijn mondelinge informatie. Daarnaast ook dank aan Jord Bodewitz, Henk Bouwman, Ad Smits, 

Guus Verduijn, Tjerk van Impelen en Herbert Boland voor de overdracht van waardevolle informatie. 

Als Nijmegenaar in hart en nieren kon ik me mijn eerste studiejaren lastig emotioneel binden aan Utrecht. Na het 

bestuderen van de recente geschiedenis van deze mooie stad is dat wel anders. 

Veel leesplezier! 

Edo van Baars, juni 2016 
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I. AANLEIDING VOOR PLANVORMING 

Ergens moet een aanleiding zijn voor het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen. Soms geeft een enkele 

ontwikkeling aanleiding, de andere keer meerdere. In het Utrechtse Stationsgebied, dat ruwweg de gebieden van 

het centraal station, Hoog Catharijne, Jaarbeurs omvat, was er sprake van een optelsom aan ontwikkelingen 

medio jaren ’80. Die gaven de aanleiding tot planvorming. Deze ontwikkelingen voltrokken zich in verschillende 

deelgebieden en met verschillende snelheden. De gemeente Utrecht zag dit en wilde voorkomen dat al deze losse 

ontwikkelingen zouden leiden tot een onsamenhangend gebied. En het Stationsgebied werd door bewoners al niet 

zo positief ervaren op het vlak van sociale veiligheid en architecturale schoonheid. Daarom gaf wethouder A. van 

Hassel, met de portefeuille Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Grondzaken1, in 1986 de opdracht aan 

architecten De Kat, Dobbelaar en De Jong van bureau De Kat & Peek uit Amsterdam ideeën voor 

stedenbouwkundige vernieuwing van het gebied te ontwikkelen.2 Tegelijkertijd werd een opdracht uitgezet bij de 

gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) om een gebiedsinventarisatie te maken. De vragen waren: 

welke ontwikkelingen speelden er eigenlijk en hoe stond het gebied er voor?3  

Allereerst worden enkele brede ontwikkelingen-, in maatschappelijke en stedenbouwkundige zin toegelicht, die 

van invloed waren op het Stationsgebied medio jaren ’80. Daarna komen de concretere ontwikkelingen van toen 

in het Stationsgebied aan bod. Zo wordt een eerste impressie van het gebied gecreëerd. Op die manier kunnen de 

te bespreken ideeën van De Kat, Dobbelaar en De Jong en de gebiedsinventarisatie van Dienst Ruimtelijke 

Ordening beter worden begrepen. Deze twee onderzoekrapportages zouden later leiden tot het startschot van het 

Utrecht City Projekt en vervolgens het Utrecht Centrum Project, ook wel eens afgekort als UCP 1 en UCP 2. Maar 

mijn inziens is dit onderscheid niet relevant, gezien het slechts om een naamsverandering ging. Wanneer er 

inhoudelijk naar veranderingen in de samenstelling van de UCP-projectgroepen en plannen wordt gekeken, kan 

er beter gesproken worden van UCP 1 t/m 4.  

 

BREDE ONTWIKKELINGEN 

1. Kritiek (en ook lof) op Hoog Catharijne   

Hoog Catharijne nam een bijzondere plek in Utrecht in. Door veel bewoners werd het gezien als een enorme 

stedenbouwkundige misser, terwijl ondernemers aldaar het als een groot economisch succes ervoeren. Beide visies 

zijn van invloed geweest op de aanpak 

van het complex zelf én het 

Stationsgebied. 

Allereerst stond medio jaren ’80 Hoog 

Catharijne, en eigenlijk vandaag de dag 

nog steeds, in een slecht daglicht bij een 

(groot) deel van de Utrechtse burgers. 

De realisatie van het complex werd 

beschouwd als een historische blunder 

van bijna buitenaardse proporties. Over 

buitenaards gesproken: het 

gebouwencomplex werd door 

stadshistoricus Dettingmeijer ‘’Een 

gestrand ruimteschip uit een alweer 

voorbije toekomst’’ genoemd. Een 

andere scheldnaam was: ‘Hoog 

Chagrijnig’. De Catharijnebaan die het 

doorkruiste heette een ‘bak van niets 

naar nergens’. Deze kortste snelweg 

van Nederland had nauwelijks een 

functie door een slechte aansluiting. Daarnaast was de weg er meer voor bezoekers van de stad dan voor bewoners, 

                                                            
1 Kemper Project Management (1990). Verslag overleg Bestuurlijk Overleg UCP, 5 januari 1990. 
2 Idem. 
3 Visser, K. (2001).Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970-2000. Zo’n onbeschrijfelijk stad. Utrecht: Matrijs. 
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die er wel mee opgescheept zaten. Het ‘repareren’ van de gedempte singel wordt vandaag de dag dan ook als een 

symbolische geste naar de Utrechter gezien.4 Velen zien het Hoog Catharijnecomplex graag gesloopt. Anderen 

weten dat dat wensdenken is en zien het complex als een fact of life: je komt er nooit meer van af.5  

Veel Utrechters beschouwden Hoog Catharijne en ruimtes rondom het station als onveilig, door de aanwezigheid 

van drugsgebruikers en daklozen. Maar dan hebben we het over onveiligheidsgevoelens, die subjectief zijn. 

Objectief kijkend naar de criminaliteitscijfers deed het gebied het niet slechter dan andere Utrechtse wijken. Dat 

was ten dele te relateren aan het feit dat er veel CCTV-camera’s hingen, zodat potentiele overlastgevers konden 

worden gemonitord. Toentertijd was er aan de Oude Gracht veel meer criminaliteit6. Daarnaast bestond er in de 

oude Stationswijk, voor dat deze gesloopt werd, al een drugsscene. Echter deed dit niet af aan de perceptie van 

veel Utrechtse bewoners: Hoog Catharijne was de grote boosdoener wat betreft de gebrekkige sociale veiligheid 

en leefbaarheid. 

Deze negatieve kijk op het gebied onder de bevolking leidde tot een onderzoek naar sociale veiligheid en 

leefbaarheid van enkele Utrechtse vrouwenorganisaties7. Gevoelens van onveiligheid waren voor vrouwen nog 

relevanter dan voor mannen, maar tegelijkertijd werd het onderzoek ook als middel gebruikt om de 

vrouwenemancipatie in politiek en bestuur in de stad aan te jagen8. Volgens de vrouwenorganisaties werden de 

gebrekkige sociale veiligheid en leefbaarheid veroorzaakt door9: 

-Functiescheiding. Het ontwerp van het Hoog Catharijnecomplex was geënt op dominante stedenbouwkundige 

ideeën van de jaren ’60 en ‘70 waarin de zeer invloedrijke architect Le Corbusier pleitte voor strikte 

functiescheiding. Winkels, kantoren en woningen kwamen op +1 niveau en hoger te liggen, zodat deze duidelijk 

gescheiden werden van het verkeer dat op maaiveldniveau kwam. De scheiding zorgde ervoor dat er weinig 

mensen op begane grond niveau rondom het complex liepen, en zeker ’s nachts wanneer er geen gebruik werd 

gemaakt van het station, winkels en kantoren. Dat gold overigens ook voor de Radboudtraverse op +1 niveau, die 

uitgestorven was nadat de winkels waren gesloten. Alleen de Catharijnebioscoop en de sporthal aan het 

Jaarbeursplein waren later op de avond nog in gebruik. Bewoners boven het complex trokken zich ’s avonds terug, 

er was geen sprake van een hechte buurtgemeenschap.10 Resultaat was dat er weinig sociale controle ’s nachts was, 

en dat gegeven was aantrekkelijk voor drugsdealers en drugsverslaafden. Daarnaast was het overdekte centrum 

een stuk warmer en droger dan buiten.  

-Oriëntatieproblemen. De traverse van de 

binnenstad naar het Jaarbeursterrein via Hoog 

Catharijne kende onduidelijke ingangen, 

gebrekkige wegbewijzering en slechte verlichting. 

De traverse was geheel overdekt waardoor het als 

voetganger lastig was om je te oriënteren. Dit 

zorgde volgens de werkgroep ook voor gevoel van 

onbehagen en het was gewoonweg onhandig. De 

aanwezige liften in het gebied zaten alleen in de 

hoeken, die als het meest unheimisch werden 

beschouwd. 

-Matige architecturale- en stedenbouwkundige 

kwaliteit. Door het materiaalgebruik van beton, 

staal en glas was er geen sprake van een subtiele 

aansluiting op de historische binnenstad. 

Overigens is het stratenpatroon van Hoog 

Catharijne op de middeleeuwse stad geënt, met haar kruipdoor- en sluipdoor routes. Dit maakte het voor de 

drugsgebruikers en -dealers gemakkelijk zich te verschuilen.11 Ook de ruimtes onder Hoog Catharijne en het 

                                                            
4 Verbart, J. (2004). Management van ruimtelijke kwaliteit. Delft: Eburon. 
5 Hommels, A. (2001). Unbuilding cities. Obduracy in Urban Sociotechnical Change. Cambridge: MIT Press. 
6 Verduijn, G. (2016) Interview. 
7 Kampers, H. (2016). Interview. 
8 Gemeente Utrecht (1993). Advies over Utrecht City Projekt en sociale veiligheid. Dienst Welzijn gemeente Utrecht. 
9 Wikipedia (2016, 14 januari). Utrecht City Project.  
10 Prakke, J. & Verplanken, L. (1999). De Catharijnesingel: worsteling tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. Amsterdam: NIZW. 
11 Vos, S. de (2016). Interview 
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station trokken veel drugsverslaafden en ook (kleine) criminelen aan. Tegelijkertijd zorgde het ervoor dat 

uitlaatgassen er bleven hangen en dat het er erg donker was door gebrek aan daglicht en matige kunstmatige 

verlichting. Het eentonige materiaalgebruik van beton leidde er toe dat het niet als esthetisch mooie plek werd 

ervaren, zoals 61% van de Utrechtse bevolking destijds aangaf in een enquête12. Het complex was naar binnen 

gekeerd, het stedelijk leven speelde zich af op +1 niveau, de begane grond deed er niet toe.  

Naast de negatieve perceptie op het Hoog 

Catharijnecomplex van bewoners, is het ook van 

belang de andere kant van het verhaal te 

vertellen. Zeker omdat de positieve kant óók een 

rol heeft gespeeld in de aanleiding om plannen 

te maken voor het Stationsgebied. Het complex 

was in economisch opzicht een enorm succes. 

Sterker nog, het heeft sterk bijgedragen aan de 

verandering van de stad Utrecht, van een wat 

ingeslapen provinciestad naar een levendige 

stad die van (inter)nationaal belang is. 

Daarnaast heeft Hoog Catharijne indirect 

bijgedragen aan het behoud van de binnenstad. 

Door de groei van het aantal inwoners en 

toenemende welvaart kwamen er meer 

consumenten, die de binnenstad nooit alleen kon 

opvangen. Dat deed Hoog Catharijne en 

daardoor kon de binnenstad in oorspronkelijke 

staat behouden blijven.13  

Het winkelcentrum trok vele consumenten vanuit heel Nederland (meer dan de helft kwam van buiten Utrecht), 

en het destijds grootste winkelcentrum van Europa trok ook veel bekijks van mensen van over de grens. Het was 

dan ook gunstig dat met vrijwel alle transportmodaliteiten het gebied te bereiken was. Bezoekers spendeerden geld 

in Hoog Catharijne én de binnenstad. De symbiose tussen de twee gebieden was zeer goed. Er werd geld verdiend 

door de winkeliers die hun panden konden opknappen, en door de stedelijke herwaardering gingen ook 

kapitaalkrachtige bewoners investeren in het opknappen van stadspanden. Zo werd de deels verpauperde 

binnenstad weer gerestaureerd.14 

Vele mensen kwamen en komen hier 

om te winkelen of naar congressen te 

gaan. Door het succes van Hoog 

Catharijne zag de toenmalige eigenaar 

ABP in dat het loonde om het te 

vernieuwen, voor nóg meer bezoekers. 

APB maakte dan ook al in een vroeg 

stadium plannen voor de facelift, zoals 

onder de ‘concrete ontwikkelingen’ 

wordt besproken. Gezegd moet worden 

dat deze plannen geformuleerd werden 

omdat het winkelcentrum, ondanks 

haar succes, wel bijzonder snel 

verouderde.  

 

2. Groei van Utrecht en omgeving   

Sinds de jaren ’50 groeit de stad Utrecht. Veel mensen wilden en willen in Utrecht wonen vanwege het prettige 

woonklimaat en veel werkgelegenheid. De centrale ligging maakt het woon-werkverkeer gemakkelijk. Het aantal 

                                                            
12 Edens, C. (nd). Voorbij de grens van het station. Postplanjer. 
13 Buiter, H. (1993). Hoog Catharijne, de wording van het winkelhart van Nederland. Utrecht: Matrijs. 
14 Verduijn, G. (2016). Interview 
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inwoners binnen de gemeentegrenzen stijgt tussen 1950 en 2025 van respectievelijk 193.000 naar 405.000 

mensen15. Als gekeken wordt naar het stadsgewest Utrecht, met naast Utrecht ook Houten, Nieuwegein, Zeist, 

Maarssen, IJsselstein, etc. is het gebied de 600.000 inwoners al lang gepasseerd.16 De stad breidde door de jaren 

heen aan alle kanten uit. Zo verrees eind 19e eeuw de wijk Lombok aan de westkant. Deze ontwikkeling zorgde er 

voor dat het centraal station midden in de stad kwam te liggen, waar het oorspronkelijk aan de rand lag. De 21 

perrons (!) wierpen en werpen een behoorlijke barrière op in stad. Er werd ook wel eens gesproken van de ‘Ossies’ 

en de ‘Wessies’.17 Het overbruggen daarvan was een van de doelen van het nader te bespreken UCP. 

Begin 20e eeuw werden wijken als Hoograven, Oog in Al en Tuindorp gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog 

verrezen respectievelijk Kanaleneiland en Overvecht. In de jaren ’70 werd in de Derde Nota Ruimtelijke Ordening 

bekeken waar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden lagen. De oostkant leende zich hier het beste voor, gezien de 

infrastructuur die er al voor handen was. Maar uiteindelijk werd er aan de westkant gebouwd, met als laatste 

aanwinst Leidsche Rijn. Deze laatste uitbreiding die werd vastgesteld in 1993, en men voorspelde dat er zoveel 

mensen gebruik zouden gaan maken van het Utrechtse centrum dat zelfs Hoog Catharijne het niet kon opvangen. 

Die voorspelling heeft ook meegespeeld in de UCP-plannen.18 Kritische geluiden zijn te horen geweest over 

waarom er niet aan de oostkant werd gebouwd, namelijk dat de besluitvormers daar woonden en niet zaten te 

wachten op meer verstedelijking daar. De ‘verboden-kringen’ wetgeving werd aangegrepen om bouw te 

voorkomen, maar die was in feite al afgeschaft. Deze wetgeving betrof dat er rond forten van de Hollandse 

Waterlinie niet gebouwd mocht worden.19 

De groei van de stad (en ommelanden) betekende dat er meer mensen het openbaar vervoer zouden gaan gebruiken. 

In de ambitieuze toekomstvisie van de Nederlandse Spoorwegen, Rail 21 uit 1988, werd voorspeld dat het aantal 

reizigers via Utrecht Centraal zou groeien tot 100 miljoen per jaar in 2015. De trein werd als alternatief voor de 

auto gepresenteerd. De omvang van het station was toentertijd niet berekend op deze enorme groei, waardoor 

vernieuwing en/of uitbreiding geboden was.  

Ondanks dat de stad Utrecht al decennia flink groeide, bleef er een discussie spelen over of Utrecht nou een 

provinciestad moest blijven was of een moderne metropool moest worden. Velen konden het niet accepteren dat 

Utrecht groot was geworden. Deze discussie kwam keer op keer terug in de perikelen rondom het UCP.20 

 

3. Verandering in mobiliteitsgebruik   

Een andere ontwikkeling die voorafging aan de 

planvorming was de verandering in mobiliteitsgebruik 

in Nederland. Waar de auto in de jaren ’60-80 de 

‘heilige koe’ was, kwam daar langzaam maar zeker 

verandering in.21 Eerst was de auto een statussymbool 

en moest je ermee overal kunnen komen. Zo ook in de 

binnenstad, zoals de foto van de ‘parkeerplaats’ Neude 

uit die tijd laat zien. Later werd de auto meer gezien als 

functioneel vervoersmiddel. Mensen kozen het middel 

dat het meest functioneel was, en dat was binnen een 

stad eerder een fiets dan een auto. Door een steeds 

drukkere binnenstad en vele bouw- en 

wegwerkzaamheden werd het steeds minder 

aantrekkelijk om in de binnenstad en rond het station de 

auto te gebruiken.  

Door het intensieve autogebruik in de jaren na de oorlog was het spoorgebruik afgenomen. Vele kleine stations 

werden afgeslankt, door bijvoorbeeld voorzieningen en personeel weg te bezuinigen. Hierdoor gingen de 

                                                            
15 Wikipedia (2016, 12 maart). Utrecht.  
16 Wikipedia (2015, 10 juni). Utrecht (agglomeratie).  
17 Vos, S. de (2016). Interview. 
18 Gemeente Utrecht (2012). NOTA Nieuwe Ruimtelijke Strategie voor Utrecht.  
19 Verduijn, G. (2016). Interview. 
20 Smits, A. (2016). Interview. 
21 Van Impelen, T. (2016). Interview. 
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overgebleven spoorgebruikers naar de grotere stations, zoals Utrecht Centraal. Er kwam meer druk te staan op dat 

station. Dit paste in de voorspelling uit Rail 21 dat Utrecht Centraal drukker en drukker zou worden. 

Midden jaren ’80 begon de stijgende populariteit van de auto wat af te kalven, maar het gebruik nam dus nog wel 

toe tot aan de dag van vandaag. De Club van Rome toonde toen voor het eerst aan dat auto’s in milieutechnische 

zin schadelijk voor de planeet waren. In Utrecht heeft meegespeeld dat GroenLinks vanaf 1994 in het college 

deelnam. Deze partij had een sterke focus op het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, en beschouwde de 

auto in de stad als ‘gast’. 

 

4. Plannen voor doortrekken van tramlijn naar Uithof en Zeist   

Er waren al decennia plannen voor het doortrekken van de tram naar de Uithof via de binnenstad, en eventueel 

naar Zeist. Men oriënteerde zich op een beton gebonden trambaan, in plaats van een ijzer gebonden baan. Dat gaf 

meer investeringszekerheid, zo’n trambaan kon je niet zomaar weer schrappen. Dit plan kon rekenen op weerstand 

van veel bewoners in de binnenstad. Zo dachten ze dat trams in de drukke binnenstad onveilige situaties zouden 

veroorzaken en vreesden ze de sloop van (historische) panden om de tram vrij baan te geven. Overigens was dat 

niet terecht, aangezien er niets gesloopt hoefde te worden voor de aanleg. Het idee van de sneltram door de 

binnenstad heeft in de ideeënfase van het UCP verschillende hoedanigheden gekend.22  

 

CONCRETE ONTWIKKELINGEN 

5. Vertrek Van Gend & Loos (1984)   

Door het vertrek van het transportbedrijf Van 

Gend & Loos kwam een gebied ten westen van 

het station leeg te staan. Van Gend & Loos was 

een gerenommeerd, internationaal 

transportbedrijf met het hoofdkantoor aan de 

Catharijnesingel. De Nederlandse Spoorwegen 

namen het in 1928 over, waardoor ze 

goederenhallen naast haar stations kon realiseren 

en transport per spoor kon faciliteren. Tevens 

werd er per boot, vliegtuig en over de weg 

vervoerd. In 1984 ging men zich alleen nog 

richten op vervoer per vrachtwagen. Hierdoor 

werden de goederenloodsen nutteloos en vertrok 

Van Gend & Loos uit het gebied. Na enkele overnames en fusies valt het oorspronkelijke Van Gend & Loos nu 

onder transportbezorger DHL, met als moederbedrijf Deutsche Post.23 Het terrein langs de Mineurslaan, ingeklemd 

tussen het station en Jaarbeursplein en Croeselaan, kwam leeg te staan en leek het terrein de Nederlandse 

Spoorwegen geschikt voor uitbreiding van het aantal perrons. 

 

6. Voorstel van Klunder voor kantoor naast 

Beatrixtheater (1986)  

Architect Klunder diende een plan in om een 

groot kantoorgebouw op het Jaarbeursplein te 

realiseren, direct naast het Beatrixgebouw. Dit 

plan werd afgeschoten, maar zette de 

gemeente Utrecht wel aan het denken over het 

gebied.24 Tegelijkertijd zinspeelde de 

Jaarbeurs op een betere verbinding tussen haar 

hallen en het station en ook het centrum, om 

                                                            
22 Buiter, H. (2013, 19 april). Waarom tramplannen vaak niet sporen. Verkeerskunde. 
23 InfoNu (2011, 9 mei). Van Gend & Loos is DHL, een grote transportonderneming.  
24 Visser, K. (2001).Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970-2000. Zo’n onbeschrijfelijk stad. Utrecht: Matrijs. 
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de aanloop aantrekkelijker te maken. Gedacht werd aan een brug of een overkapte traverse. Of zoals toenmalig 

directeur Van Ingen van de Jaarbeurs het verwoordde: ‘’wie op Kennedy Airport zijn regenjas vergeet, kan toch 

droog bij ons komen, via de slurf en de NS op Schiphol en hier via Hoog Catharijne en onze traverses’’.25  

 

7. Intentie van ABP om Hoog Catharijne te vernieuwen (1988)   

In 1982 kocht het Algemeen Burgerlijk Pensionfonds (ABP) voor 90% Hoog Catharijne van de toenmalige 

eigenaren, Breevast en de Friesch Groningsche Hypotheekbank26. Inmiddels was duidelijk geworden dat het 

complex in de ogen van bewoners qua leefbaarheid en sociale veiligheid te wensen over liet, terwijl het economisch 

gezien een succes was. Het trok bezoekers en winkeliers, de groei van het winkelaanbod was het grootste van heel 

Nederland. Toch ging het ook schuren wat betreft dit laatste aspect, het aantal bezoekers liep medio jaren ’80 iets 

terug en enkele winkels gingen failliet. Dat zag ook ABP en daarom kwam ze in 1987 met het idee om het 

winkelcentrum een facelift te geven. ABP had als plan om de bebouwing te behouden en de waarde ervan te 

verhogen. Ook werd nagedacht over een nieuwe traverse van het station naar de binnenstad, parallel aan de 

Radboudtraverse. Een betere dan de mislukte Gildentraverse, die vooral bezocht werd door daklozen. Deze ideeën 

zouden leiden tot het Opgetilde Model, dat later aan bod komt. Tegelijkertijd nam het aantal toeristen dat de stad 

bezocht toe. ABP wist dat die drie keer zoveel uitgaven in het winkelcomplex dan de Utrechtse bewoners; daarom 

richtten ze zich bij de geplande upgrade vooral op de toeristen van buitenaf. 27 

 

8. Academisch Ziekenhuis Utrecht verhuist van Catharijnesingel naar Uithof (1989)  

Het voormalige AZU-terrein lag net buiten het Stationsgebied en is nooit in de UCP-plannen ter sprake gekomen. 

De ontwerpen voor dit gebied waren van een vroeger stadium. Maar de verhuizing en de daar opeenvolgende 

planvorming voor het gebied liet wel zien dat er veel stedenbouwkundige ontwikkeling in de omgeving gaande 

was. Met de verhuizing kwam er namelijk een groot perceel tussen het spoor en het zuidelijke gedeelte van de 

Catharijnesingel vrij voor projectontwikkeling. Die ontwikkeling is hier succesvol gebleken; de moderne 

nieuwbouw sloot goed aan bij de oude binnenstad. Dit project gaf dan ook goede hoop aan de UCP-partners om 

het te ontwikkelen moderne gebied op een natuurlijke manier te doen verbinden met de oude binnenstad.28 

 

9. Nieuwbouw Hoofdgebouw IV en nieuwe stationshal (1990)  

In 1990 werd het Hoofdgebouw IV (HGB IV) opgeleverd, een van de gebouwen die samen het hoofdkantoor van 

de Nederlandse Spoorwegen vormden. Rond dezelfde tijd, in 1989, werd de nieuwe stationshal gerealiseerd. 

Vervolgens werd de hal nog uitgebreid tussen 1993 en 1995, ten behoeve van de nieuwe perrons 18 en 19. 

 

10. Plannen voor ontwikkeling kantoren op Hojelterrein door Jaarbeurs (1990)  

Jaarbeurs had samen met Nationale Nederlanden plannen om kantoren te ontwikkelen op het Hojelterrein (waar 

nu onder andere de SNS bank gevestigd is). Later zou blijken dat dit het eerste project was het Stationsgebied dat 

daadwerkelijk werd uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 Idem, p.207.  
26 Bekkers, W. (2005). Bredero’s bouwbedrijf: familiebedrijf, mondiaal bouwconcern, ontvlechting. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 
27 Verbart, J. (2004). Management van ruimtelijke kwaliteit. Delft: Eburon. 
28 Kampers, H. (2016). Interview. 
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ONDERZOEKSRAPPORTAGES 

11. Ideeën van architecten De Kat, Dobbelaar en De Jong (1986)  

Proces 
De gemeente had geen overzicht meer van alle bovengenoemde ontwikkelingen en wilde onsamenhangendheid 

voorkomen. Daarom werd door wethouder Van Hassel de opdracht gegeven aan de architecten De Kat, Dobbelaar 

en De Jong enkele ideeën te formuleren wat met het gebied te doen. De architecten deden het voorstel het 

plangebied flink op te schalen. In eerste instantie werd er namelijk alleen gekeken naar het terrein rond de 

Mineurslaan, waar vandaan Van Gend & Loos was vertrokken. Maar volgens de architecten zou de gemeente er 

goed aan doen ook het Jaarbeurscomplex, het station en Hoog Catharijne tot en met het Vredenburg er bij te 

betrekken. In retrospectief kan gezegd worden dat zij degene zijn die de huidige omvang van het werkgebied 

hebben gedefinieerd. 

Inhoud 

De Kat, Dobbelaar en de Jong vonden vooral een verbetering van het station van belang. Dit is opvallend gezien 

in de loop van het UCP het station wat op de achtergrond raakte. Ze bekeken het gebied vanuit de ogen van een 

reiziger. Wanneer je als onbekende van de stad aankwam op een van de perrons, zou je nooit denken dat dit ‘het 

centraal station van Nederland’ was. Zeker wanneer je nog een groot stuk moest afleggen om de binnenstad te 

bereiken via de onduidelijke routes in Hoog Catharijne. De allure die het gebied zou moeten hebben, kijkend naar 

de ligging en functie, was volstrekt afwezig. Dat was vooral te wijten aan alle donkere onder-ruimtes van het 

station en Hoog Catharijne, aldus De Kat, Dobbelaar en De Jong.29  

Belangrijk in de ideeën schets was dat de traverse tussen het Vredenburgplein en Jaarbeursplein rechtgetrokken 

moest worden voor meer overzicht, en duidelijke ingangen naar de begane grond moest kringen. In de traverse 

zouden een open dak en veel glazen wanden worden aangebracht, zodat je als voetganger naar buiten kon kijken 

ter oriëntatie en er meer zonlicht binnenkwam. Tevens was er het plan voor nog een tweede traverse tussen de 

Mineurslaan en het Stationsplein, ter hoogte van de huidige Moreelsebrug. Aan de oostzijde moest het taxiplatform 

worden gesloopt en een volwaardig Stationsplein worden gecreëerd.  

Aan de overkant zou het Jaarbeursplein meer open moeten worden. Dit kon worden bewerkstelligd door de kiosken 

op het plein te slopen, evenals de sporthal. Deze hal zorgde ervoor dat de stationsentree niet duidelijk te 

onderscheiden was. Het plein kon worden verkleind door een woongebouw op het plein, naast de 

Jaarbeurspleingarage te realiseren. Langs het spoor, parallel aan de Leeuwensteyn gebouwen, werd een reeks grote 

kantoortorens voorgesteld om een deel van het leeggekomen Van Gend & Loos terrein op te vullen. Het moge 

duidelijk zijn dat de architecten hun focus op de westkant legden, dit was een achtergebleven gebied doordat het 

de achteringang van het station betrof. Er was meer ruimte voor moderne architectuur dan aan de binnenstadkant.30 

 

12. Gebiedsinventarisatie gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening (1986)  

Proces 
Parallel aan de ideeën schets van de architecten gaf wethouder Van Hassel de Dienst Ruimtelijke Ordening de 

opdracht om in een gebiedsinventarisatie in kaart te brengen wat er nu allemaal precies speelde in het 

Stationsgebied. Daarbij zou de gebiedsinventarisatie worden gepresenteerd aan de potentieel deelnemende 

marktpartijen. Uit de eerder geschetste ontwikkelingen bleek dat marktpartijen daar waarschijnlijk voor open 

zouden staan; immers zij wilden op eigen initiatief iets veranderen op hun grond. De gemeente realiseerde zich 

dat samenwerken de beste en ook enige optie was; zij bezat zelf weinig grond in het gebied. Daarnaast moesten de 

grondeigenaren worden betrokken omdat verbetering van het openbare gebied simpelweg te duur was voor de 

gemeente om alleen te bekostigen.  

Er zou dus geen – voor die tijd gebruikelijke – gebiedsplanning worden gehanteerd waarbij de plannen enkel vanuit 

de overheid kwamen. Want rond het begin van de jaren ’90 veranderde de rol van overheid met betrekking tot 

actieve grondexploitatie; ze liet namelijk meer ruimte open voor marktpartijen31. In die tijd werd het concept van 

Publiek-Private-Samenwerking (PPS) populair, vaak ook Public Private Partnership (PPP) genoemd. Dit kon een 

relevante vorm van samenwerking zijn omdat de publieke- en private belangen met elkaar waren verstrengeld. 

                                                            
29 Visser, K. (2001).Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970-2000. Zo’n onbeschrijfelijk stad. Utrecht: Matrijs. 
30 Projektgroep Utrecht-City-projekt (1989). Utrecht City Projekt: Perspectieven op de toekomst.  
31 Baetens, T. (2015). Tussen Droom en Daad. Den Haag: SEP. 
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Immers wilde de publieke partij iets op grond van de private partijen. Ook de private partijen hadden belang bij 

een verbetering van het gebied: de waarde van hun grond en gebouwen zou toenemen. Het zou ‘voor wat, hoort 

wat’ worden. Zo wilde ABP af van de drugsverslaafden onder haar gebouwen, maar wist dat ze daarvoor de 

gemeente nodig had. Daartegenover wilde de gemeente maar al te graag dat ABP zou investeren in een meer 

leefbaar en sociaal veiliger Hoog Catharijne.32 

De gemeente betrok in eerste instantie alleen ABP. Ze beschouwde de barrière die Hoog Catharijne tussen het 

station en de binnenstad opwierp, als grootste probleem. Evenals de verloedering van het straatniveau rondom het 

complex. Toen bleek dat de Nederlandse Spoorwegen het aantal perrons wilden uitbreiden, werd ook de NS 

uitgenodigd. Daarna werd de Jaarbeurs betrokken omdat ze op sommige dagen een enorme hoeveelheid 

autoverkeer trok, met als gevolg dat het autoverkeer in de stad vast stond. De planontwikkeling in het gebied was 

ook een mobiliteitsvraagstuk geworden. Gemeente Utrecht, ABP, Nederlandse Spoorwegen en Jaarbeurs zouden 

de vier ‘grote UCP-partners’ worden. Ze werden ook wel de ‘duurzame partners’ genoemd. Gedurende de 

planvorming zou zo nu en dan een partij afhaken door bijvoorbeeld conflict met de andere, maar tot op de dag 

vandaag hebben de partners zich gecommitteerd met de herontwikkeling van het Stationsgebied. Vanzelfsprekend 

hadden ook andere partijen belang in het gebied, maar dit waren geen constante partners; zij werden tijdelijk 

betrokken. Daarbij gaat het om de Rabobank, SNS Reaal, Wolff Cinema, de openbaar vervoersbedrijven, etc. Ook 

het Rijk zou een rol spelen als aanjager en subsidieverlener voor de herontwikkeling van een dergelijk openbaar 

vervoersknooppunt, met landelijke importantie.33 

De Dienst Ruimtelijke Ordening stelde voor dat de grondeigenaren hun projectontwikkelaars naar voren zouden 

schuiven. Voor de gemeente was die Mabon/Wilma, voor de Jaarbeurs Multi Development Corporation, de 

ontwikkelaar van de NS was NS Vastgoed en van ABP was dat ING Vastgoed. Tezamen zouden zij plannen gaan 

maken binnen kwaliteitskaders van de gemeente en deze financieel laten doorrekenen door een extern bureau. Ook 

andere belanghebbenden en Utrechtse burgers konden hun bijdrage leveren en inspraak doen. Dit tezamen moest 

leiden tot een masterplan.34 

Inhoud  

Uit de inventarisatie bleek dat de economische potentie van het gebied niet werd benut. Het was een zeer gewilde 

vestigingslocatie voor kantoren.35 Daaraan viel veel geld te verdienen, in tegenstelling tot de voormalige functie 

van goederenopslag van Van Gend & Loos, om maar een voorbeeld te noemen. Toentertijd werden de 

kantorencomplexen Daalse Kwint en Smakkelaarsburcht net opgeleverd. Maar dat was niet genoeg om aan de 

vraag op de kantorenmarkt te voldoen. Dat bleek ook uit de snelle groei van kantorenpark Papendorp in het 

zuidwesten van Utrecht. Overigens valt het aantal geplande kantoormeters van toen, 90.000 m2, in het niet met de 

huidige aantallen (circa 300.000 m2). 

‘City-vorming’ was populair in de stedenbouw in die tijd en stond onder andere voor de verdichting van de stad. 

Dit kon met meer hoogbouw, naar Amerikaans voorbeeld. De stad moest meer ‘stedelijk’ worden gemaakt. Dit 

begrip werd ook in de Utrechtse plannen geïntroduceerd, namelijk door het project Utrecht City Projekt te noemen. 

Projekt met een ‘k’ paste in de moderne spelling van toen. De historische binnenstad van Utrecht werd de ‘Oude 

Winkelcity’ genoemd. Het Stationsgebied en de Oude Winkelcity werden samen gekenschetst als het 

belangrijkste- en meest vitale deel van Utrecht, en bij verbetering ervan konden eventueel ook andere projecten in 

de stad worden gestimuleerd.36 

Ideeën uit de inventarisatie waren onder andere een verbetering van de kwaliteit van het Jaarbeursplein. Dit kon 

door verfraaiing van de zijgevel van het Beatrixgebouw, dat een sombere en tegelijkertijd ook dominante 

uitstraling had. Beeldende kunst werd gezien als uitkomst. In de gebiedsinventarisatie werd de sporthal aan 

Jaarbeursplein als een sta-in-de-weg beschouwd, maar de financiële consequenties voor de verplaatsing vond men 

toch te groot. En volgens de auteurs paste een sporthal met 1500 zitplaatsen wel goed binnen het idee van city-

vorming; het had een zekere grootstedelijkheid in zich. Daarnaast werd er gedacht aan een langgerekt 

                                                            
32 Hillen, J.D. (2007). Water in de Singel. Utrecht: Corio. 
33 Idem 
34 Projektgroep Utrecht-City-projekt (1989). Utrecht City Projekt: Perspectieven op de toekomst. 
35 Idem 
36 Projektgroep Utrecht-City-projekt (1989). Utrecht City Projekt: Perspectieven op de toekomst. 
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kantoorgebouw over het spoor van het Stationsplein tot het Jaarbeursplein. Dit kon een brug slaan tussen de oost- 

en westkant van de stad, om zo de barrière die het spoor vormde enigszins te slechten.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
37 Visser, K. (2001).Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970-2000. Zo’n onbeschrijfelijk stad. Utrecht: Matrijs. 
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II. UTRECHT CITY PROJEKT 

Na de ideeënschets en gebiedsinventarisatie, waarin ook werd aanbevolen samen te werken met marktpartijen 

binnen het werkgebied dat zich uitstrekte van Vredenburgplein tot en met het Jaarbeursterrein, begon zoals gezegd 

de gemeente de grondeigenaren te betrekken. Deze reageerden positief omdat ze ook al zelf bezig waren met 

ontwikkelingsplannen. Ze dachten financieel profijt te kunnen putten uit de samenwerking. Het Utrecht City 

Projekt was geboren. Het zou vooral in het teken staan van reparatie van de historische fouten die de leefbaarheid 

en sociale veiligheid hadden verslechterd, en het benutten van de economische potentie die het gebied had. Zo 

hadden de publieke- en private partijen allebei hun deel. Andere belanghebbenden in het gebied werden zo nu en 

dan betrokken, maar waren de nader te bespreken ‘duurzame partners’ die het meeste te zeggen hadden. 

 

13. Intentieverklaring van gemeente Utrecht, ABP, Jaarbeurs en Nederlandse Spoorwegen voor 

ontwikkeling UCP-gebied in PPS-vorm (1988, juni)  

De intentieverklaring was een symbolische start van het project. Deelname was niet juridisch verankerd. Een partij 

die zijn belangen niet zag ingewilligd, kon uit de PPS-samenwerking stappen. Wat waren die belangen eigenlijk?  

- Gemeente: de gemeente wilde de sociale veiligheid en leefbaarheid van het gebied verbeteren. Dit kon onder 

andere door de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. In tegenstelling tot de marktpartijen had de 

gemeente óveral in het gebied belang, immers was ze verantwoordelijk voor de gehele stad en dus ook dit gebied. 

Ze wilde graag dat marktpartijen mee zouden betalen aan het project. Overigens was dat ook noodzaak want in 

haar eentje had de gemeente het nooit kunnen bekostigen. Daarnaast stond ze onder financiële curatele van het 

Rijk, het was een Artikel 12-gemeente toentertijd. Dat klinkt overigens dramatischer dan het is; sommigen stellen 

dat de Artikel 12-status een bewuste keuze is geweest om meer rijksbijdragen te verkrijgen. Dat marktpartijen mee 

zouden betalen vond de gemeentelijke organisatie meer dan terecht; die partijen hadden decennia financieel 

geprofiteerd van hun gunstige positie in de stad, waar de meeste Utrechtse bewoners niet in mochten delen. Het 

werd wel eens tijd dat ze wat terugdeden voor de stad.38 

-Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP): wilde vooral dat hun investeringen en beleggingen winst genereerden. 

Dat was mogelijk door Hoog Catharijne aantrekkelijker te maken, waardoor meer bezoekers aangetrokken konden 

worden en gebouwen en grond in waarde zouden stijgen. De eventuele sloop (waar alle partijen aan meebetalen) 

van het Gildenkwartier zou goed uitkomen, immers was dat een verliesgevend gebied van het complex. Tevens 

wilde ABP Hoog Catharijne van haar slechte imago ontdoen door de overlast van daklozen en drugsverslaafden 

te verzachten. Zo kon ABP ook nog het imago van maatschappelijk verantwoorde partij creëren.39 Enige probleem 

was wel dat de winkeliers in het complex weinig zagen in verbouwingen, die voor veel overlast zouden zorgen. 

Hun winkels liepen over het algemeen goed, dus ze zagen geen noodzaak in vernieuwing. Maar dit zorgde 

uiteindelijk niet voor veel vertraging.40 

-Nederlandse Spoorwegen (NS): zij wilden dat reizigers zo efficiënt en comfortabel mogelijk via Utrecht Centraal 

zouden kunnen reizen. Na de verzelfstandiging / reorganisatie in 199541 werden de belangen binnen de NS diffuser. 

Het onderdeel NS Vastgoed was de afgevaardigde van de gehele NS organisatie, maar had soms tegenstrijdige 

belangen met de tak NS Reizigers. De andere partners gingen er vanuit dat NS Vastgoed namens het belang van 

de NS als geheel sprak, maar dat bleek niet altijd het geval te zijn. NS Vastgoed wilde zoveel mogelijk winkels op 

de stations en was sterk op winst gericht. NS Reizigers wilde een goede doorstroming en dat treingebruikers 

comfortabel konden reizen. Deze doelen botsen nog wel eens. Tevens was NS moeilijk te peilen omdat niet 

duidelijk was hoeveel invloed het Rijk als aandeelhouder had, in hoeverre de NS kon rekenen op ruggensteun van 

het Rijk. Het was dus onduidelijk hoe grote speler de NS was, wat bij onderhandelingen toch relevant was om te 

weten.42  

- Jaarbeurs: deze partij was en is een stichting, met een commerciële insteek en in die tijd gericht op 

winstmaximalisatie. De oorspronkelijke bestaansreden, het bevorderen van de handel en nijverheid, stond ten tijde 

van het UCP niet altijd voorop. De Jaarbeurs wilde haar activiteiten verbreden waardoor bezoekers langer op het 

                                                            
38 Hillen, J.D. (2007). Water in de Singel, p.57. Utrecht: Corio. 
39 Idem, p.77. 
40 Verduijn, G. (2016). Interview. 
41 Wordt toegelicht in sectie 26 
42 Hillen, J.D. (2007). Water in de Singel, p.79. Utrecht: Corio.  
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Jaarbeursterrein bleven en zo meer geld zouden uitgeven43. Zij wilden meedoen omdat 80% van hun bezoekers 

via het openbaar vervoer kwamen en daarom wilden ze hier over meepraten. Ze waren vooral afhankelijk van een 

goede doorstroom van mensen vanaf het centraal station naar hen. De overige 20% autogebruikers waren in 

absoluut aantal ook niet gering; ook hier had de Jaarbeurs belang in. Toch bleef de Jaarbeurs gedurende de UCP-

tijd het buitenbeentje, ze kon immers zo van het plangebied ‘afgeknipt’ worden. Dat gold niet voor de andere drie: 

de gemeente was eindverantwoordelijk, het station van de NS moest sowieso worden vernieuwd en Hoog 

Catharijne van ABP zat daaraan vast en lag op een cruciale plek: je kon er simpelweg niet omheen.44  

 

14. Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988)  

De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (VINO) was een nota waarin in grote lijnen het ruimtelijk beleid van 

Nederland uiteen werd gezet. Aan bedrijven is bij het opstellen van de VINO gevraagd waar zij zich het liefst 

vestigen, en dat blijkt Utrecht te zijn, met als nummer één het Stationsgebied. Vooral op het vlak van zakelijke 

dienstverlening heeft het gebied een enorme potentie.45 Deze potentie werd dus nog niet benut.  

Het idee om de samenwerking in een PPS-vorm te gieten, werd versterkt met de publicatie van de VINO, waarin 

gepleit werd voor deze samenwerkingsvorm. Dit paste in de 

tijdsgeest waarin de markt steeds meer overnam van de overheid, die 

de ruimtelijke planning voorheen op zichzelf dicteerde.  

Een ander idee uit de nota dat werd overgenomen in het UCP-project 

was: ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’ (HOV). Hiermee werd 

gedoeld op openbaar vervoer van hoge kwaliteit, om zo het 

totaalconcept van het openbaar vervoer te verkopen. Dat betekende 

dat de doorstroom hoog was door een hoge gemiddelde rijsnelheid, 

dat kon worden bereikt door bijvoorbeeld bus- en trambanen autovrij 

te houden. Een voorbeeld van het HOV-concept in het UCP-project 

was de vrije busbaan tussen het centraal station en de Uithof, door de 

binnenstad. Tevens impliceerde het concept dat er 

(elektronische)reisinformatie bij de halte en in het voertuig aanwezig 

was en dat het voertuig een hoge mate van comfort bood46. Later 

werd de nota uitgebreid tot Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 

(VINEX).47 

Ook hoog op de agenda van de VINO stond stedelijke herwaardering. 

Utrecht was zoals gezegd een Artikel 12-gemeente, en kampte met 

veel werkloosheid. Steden waren de voorgaande decennia 

leeggelopen door de aanleg van groeikernen als Zoetermeer en 

Almere. Daarnaast was er sprake van een veel verpaupering. De 

stedelijke economie moest worden hersteld, waarin het UCP-gebied 

een goede stimulans kon zijn. 48 

 

15. Rapport ’Utrecht City Projekt: Perspectieven op de Toekomst’ (1989, februari)  

Proces 
In dit rapport ging het vooral om het creëren van draagvlak voor het project. Om de wensen van bewoners te 

kunnen kanaliseren, zodat er door ontwerpers rekening mee kon worden gehouden, werden er spreekuren 

georganiseerd. Ook zouden er informatie- en inspraakavonden worden georganiseerd, en dat naast de formele 

inspraak in de raadsvergaderingen. De vier grote partners meenden dat het plan op niets zou uitlopen wanneer er 

geen draagvlak was onder de Utrechtse bevolking. Later zou blijken dat er nauwelijks naar dit idee werd gehandeld.  

                                                            
43 Projectbureau Utrecht Centrum Project (1999). Utrecht Centrum Project: op weg naar een dynamisch centrumgebied. 
44 Bouwman, H. (2016). Interview. 
45 Gemeenteraad Utrecht (1997). Raadsvergadering 18 december 1997. 
46 Wikipedia (2016, 7 februari). Hoogwaardig openbaar vervoer.  
47 VINEX wordt besproken in sectie 21 
48 Pasveer & Witsen (2004) BVR NL: Ruimte en regie, p.131. Bussum: THOTH. 
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Rond dezelfde tijd begon bij de gemeente de gedachte te spelen dat het gebied integraal moest worden aangepakt, 

en dat daarvoor een strak plan nodig was. Het samenwerkingsverband moest minder vrijblijvend zijn. 

Het was in 1989 nog te vroeg een masterplan te formuleren, omdat er nog teveel onduidelijkheid over de 

verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van het Stationsgebied was. Tevens moest nog worden uitgediept hoe het 

Utrecht City Projekt zich verhield tot Utrecht, de regio en Nederland. Dit soort vragen konden het beste integraal, 

met meerdere partijen, worden beantwoord was het idee.49 In dit jaar werd het UCP Atelier opgericht, een plek 

waar ontwerpers, juridische- en financiële specialisten van de partners konden samenwerken om dit soort 

vraagstukken te behandelen.  

Inhoud 
In het rapport werd voor het eerst gesproken van het Begane Grond Model en het Opgetilde Model. Respectievelijk 

legden zij de focus op maaiveldniveau en +1 niveau. De modellen worden in de volgende sectie nader bekeken. 

Daarnaast werd er een eerste schatting gemaakt van de duur van het project: tussen de 10 en 15 jaar. Tevens werden 

er meer cijfers gegeven over het aantal te realiseren woningen, namelijk 500, en het aantal opgetelde meters voor 

winkels en kantoren, namelijk 126.000 m2.  

Naast het benoemen van cijfers in het rapport werden de knelpunten in het gebied geïdentificeerd. Dat waren: 

-Als stedelijke ruimte heeft de begane grond weinig waarde.  

-Er is te weinig aandacht geweest voor de oost-west verbindingen aan de randen van het Stationsgebied. 

-De afstanden van verbindingen die het spoor kruisen zijn te groot. 

-Het monofunctionele karakter van het gebied heeft er toe geleid dat de sociale veiligheid laag is. 

Naast deze punten werd benadrukt dat Utrecht zich moest handhaven als vierde stad van het land, en daarom de 

economische potentie van het gebied diende te benutten. De gebruikers van het gebied stonden centraal, daarom 

zou er vanuit hun beleving worden gekeken. Het woord ‘milieu’ werd voor het eerst genoemd, maar er werd verder 

niet concreet op ingegaan. De knelpunten konden volgens de makers van het rapport voor een deel worden opgelost 

door functiemenging: het mengen van woon-, werk-, recreatie, verkeerfuncties om er voor te zorgen dat het gebied 

dag en nacht bevolkt zou zijn met mensen. Dit zou de levendigheid en sociale veiligheid ten goede komen. 

Woningbouw was het belangrijkste aspect van functiemenging; er woonden op het moment te weinig mensen in 

het gebied met weinig levendigheid als gevolg. Met het realiseren van woningen konden ook omliggende wijken 

als het ware het Stationsgebied ‘binnendringen’, waardoor er een betere binding tussen de wijken onderling kon 

ontstaan. Het Stationsgebied kon op die manier meer een deel van de wijken worden, in plaats van een gebied dat 

midden in de stad lag maar op zichzelf stond. Woningbouw kon onder andere mogelijk worden gemaakt langs de 

Catharijnebaan tegen bestaande bebouwing aan en aan de noordkant van het Jaarbeursplein. Naast woningfuncties 

moesten er culturele- en educatieve functies worden toegevoegd in het kader van het tegengaan van het 

monofunctionele karakter van het gebied. Er werd gedacht aan het Exploratorium (wetenschapscentrum), Utrecht 

Experience (multifunctioneel audiovisueel- en cultureel centrum), Sterrenbos Tv-studio’s en een uitbreiding van 

Teleac. 

Het Stationsgebied werd opgedeeld in deelgebieden. Daarvoor zaten de volgende plannen in de koker: 

- Vredenburgplein: hier moest Hoog Catharijne een duidelijke entree krijgen. Tevens was het idee het plein 

opnieuw in te richten, omdat het veel rommelige obstakels kende en weinig aansprekende pleinwanden. Ook de 

entree van het Muziekcentrum Vredenburg aan het plein zou duidelijker moeten worden en van meer allure worden 

voorzien. 

- Hoog Catharijne: het Gilden-, Radboud-, Godebald kwartier moesten overzichtelijker worden, onder andere door 

duidelijkere ingangen en het wegnemen van donkere hoeken.  

- Smakkelaarsveld: het idee was hier een echt stadsplein te creëren en zo het overheersende autoverkeer terug te 

dringen. 

                                                            
49 Verbart, J. (2004). Management van ruimtelijke kwaliteit. Delft: Eburon. 



17 
 

- Traverse: de traverse van Vredenburgplein tot en met Jaarbeursplein moest recht worden getrokken en meer 

allure krijgen. 

- Stationsplein: toevoeging van functies als winkels en horeca was gewenst. Tevens was het plan dat er een 

duidelijke, monumentale entree naar het station kwam en het taxiplateau zou worden gesloopt. 

- Brug tussen Croeselaan en Stationsplein: moest voetgangers en fietsers een gemakkelijker oversteekplek over 

de sporen bieden. Bij de eerste aanzet tot deze brug (nu de Moreelsebrug) is er al discussie ontstaan met betrekking 

tot het wel of niet mislopen van potentiele klanten van Hoog Catharijne. Voetgangers vanaf de westkant zouden 

immers niet meer direct door het winkelcentrum worden geleid, maar konden er ook omheen. ABP was bang 

inkomsten mis te lopen. De overgang tussen station en Hoog Catharijne werd ook wel een captive doorway 

genoemd, waar de consumenten als het 

ware worden ‘gevangen’ om ze geld te 

laten spenderen.50 

- Catharijnebaan: de belevingswaarde 

diende groter te worden, bijvoorbeeld 

door er een markt te vestigen. Deze zou 

dan van Vredenburgplein hiernaartoe 

worden verplaatst.51  

 

 

16. Raadsvergadering- en besluit over Begane Grond Model of Opgetilde Model (1989, november)  

Een belangrijke discussie binnen de planvorming voor het UCP-gebied ging over twee modellen, die betrekking 

hadden op de hoogte van de traverse(s) door Hoog Catharijne. Dat was en is +1 niveau en dat heeft zoals bekend 

een enorme uitwerking gehad op het gebied in economische- en sociale zin. Immers de economische boost die het 

complex genereerde kan er grotendeels op worden teruggeleid, maar aan de andere kant ook de verslechtering van 

(gevoelens van) de leefbaarheid en sociale veiligheid. De traverse loopt niet alleen door Hoog Catharijne, maar 

ook over het spoor, dus van Vredenburgplein tot aan Jaarbeursplein. Niet geheel toevallig waren de aspecten van 

economische groei en sociale veiligheid en leefbaarheid ook van het grootste belang tijdens de UCP-planvorming. 

In 1989 werd in de raad besloten welk model als uitgangspunt werd genomen voor het UCP-gebied. Maar eerst 

worden de modellen toegelicht. 

Opgetilde Model   

Dit model kwam voort uit de plannen die ABP eerder maakte voor een facelift van Hoog Catharijne. Een directe 

doorloop op +1 niveau, over de gehele lengte van Jaarbeursplein tot en met Vredenburgplein, was volgens ABP 

van belang voor de aanwas van consumenten. De Jaarbeurs steunde dit model, dat een direct verbinding bood voor 

mensen vanuit de binnenstad naar het Jaarbeurscomplex. Het model hield in dat de hoogteverschillen (van 6 meter) 

tussen het maaiveldniveau van Westplein, Smakkelaarsveld en Vredenburg en het +1 niveau van een nieuwe 

traverse kon worden overbrugd. Dit werd gedaan door een nieuwe traverse aan te leggen aan de rand van het 

Smakkelaarsveld. Deze zou parallel liggen aan de bestaande traverse.52 Via trappen of een hellend plein kon dat 

worden bewerkstelligd. Het had wat weg van een terp, daarom werd het ook wel het ‘Terp Model’ genoemd. 

Tussen de twee traverses kon boven de sporen een groot plein worden gerealiseerd. Wat betreft sociale veiligheid 

zeiden de voorstanders van het model dat zolang de voetgangersstromen maar werden geconcentreerd op de twee 

traverses, er altijd drukte zou zijn en daarmee maximale sociale controle. De sociale controle zou groter zijn dan 

in het concurrerende Begane Grond Model, omdat mensen daar veel meer routemogelijkheden hadden. Dat zou 

leiden tot minder drukte en minder sociale controle. Tevens wilde ABP meer cameratoezicht in de expeditiestraten 

(die in het model bleven gehandhaafd) onder Hoog Catharijne om de drugsverslaafden te monitoren. Een andere 

optie was simpelweg ‘s nachts de expeditiestraten af te sluiten, evenals de onder-ruimtes onder ’de terp’.53  

                                                            
50 Smits, A. (2016). Interview. 
51 Projektgroep Utrecht-City-projekt (1989). Utrecht City Projekt: Perspectieven op de toekomst. 
52 Zie sectie 52 in de bijlage voor een verhelderende plattegrond. 
53 Projektgroep Utrecht-City-projekt (1988). Nieuwsbrief oktober 1988: Utrecht-City op een terp of op de begane grond. 
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Begane Grond Model   

Dit model genoot de voorkeur van de gemeente, de NS, pressiegroepen en de gemiddelde Utrechtse burger. De 

openbare ruimte op maaiveldniveau, rondom Hoog Catharijne en het station was verwaarloosd, ten gevolge van 

de strikte functiescheiding. Immers speelde het leven zich binnen, op 6 meter hoogte af. Daarom moest die 

scheiding teniet worden gedaan door allereerst voetgangerspaden aan te leggen, het plintniveau in esthetisch zin 

te verbeteren en daarna functies als winkels en horeca toe te voegen. In het model lopen vier voetgangersstraten 

over de begane grond, waarvoor ook bestaande expeditiestraten zouden worden gebruikt. De sociale veiligheid 

zou worden verbeterd, doordat de Stationsstraat een drukke voetgangersstraat kon worden in plaats van de 

toenmalige schuilplek voor drugsverslaafden- en dealers. Dit idee kwam voort uit het zeer invloedrijke boek van 

Jane Jacobs, Death and Life of Great American Cities, dat pleit voor stedelijke herstructurering, met in achtneming 

het perspectief van de voetganger.54  

Raadsbesluit  
Opvallend in de discussie over de twee modellen, waar de gemeente tegenover ABP stond, is dat er nooit gezocht 

is naar een tussenvariant. Het waren twee extremen van elkaar, en men deed of slechts één model kon worden 

gekozen. De gemeente stond niet open voor compromissen wat dit betreft, terwijl ze ironisch genoeg in de jaren 

’60 nog groot voorstander was van het +1 niveau. Ook ABP keek niet naar een tussenvariant. Een ABP-

medewerker heeft wel eens gezegd dat de strikte functiescheiding de grootste prestatie van Hoog Catharijne was. 

De stedenbouwkundige opzet heeft bijgedragen aan het economische succes van het complex. 

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gekozen voor het Begane Grond Model. Het was een stuk goedkoper dan het 

Opgetilde Model, waar het aanleggen van de terp en plein veel geld zou kosten. Het Begane Grond Model kwam 

daarnaast volgens de raad de sociale veiligheid en leefbaarheid meer ten goede. Door de voetgangers meer te 

verspreiden over het gebied was het model ook meer in staat dan het Opgetilde Model om de toenemende stroom 

van reizigers (zoals was voorspeld in Rail 21) op te vangen. Door het creëren van nieuwe onder-ruimtes door de 

terp verslechterde de sociale veiligheid eerder dan dat die werd verbeterd, aldus de raad. ABP geloofde of wilde 

niet geloven dat de toename van bezoekers te groot zou zijn voor de Radboudtraverse. Als verweer wees ABP op 

een contract van Bredero uit de jaren ’60, waarin stond dat +1 niveau dominant moest blijven in het gebied. De 

gemeente had geen boodschap aan dat dreigement omdat ze veel vertrouwen in haar positie had. Immers had ze 

nog altijd publiekrechtelijke middelen als onteigening achter de hand. Althans, daar beschikte ze over wanneer 

een rechter zou besluiten dat het publieke belang zwaarder zou wegen dan het private belang. Echter is het nooit 

zover gekomen en heeft een rechter daar nooit een uitspraak over hoeven doen.55 

 

17. Tussenrapportage Utrecht City Projekt (1989, november)  

Proces 

Deze tussenrapportage was een soort opmaat naar het masterplan. Het was op zichzelf geen bindend document, 

het werd voornamelijk opgesteld om te gemeenteraad te kunnen laten zien hoe het plan er voor stond. Het is het 

vervolg op de constatering uit ’Perspectieven op de toekomst’ dat er te weinig aandacht naar de verkeerssituatie is 

uitgegaan. Daarom werd daar in dit rapport naar gekeken. De externe bureaus Goudappel Coffeng en Bureau van 

                                                            
54 Jacobs, J. (2009). Dood en leven van grote Amerikaanse steden. Nijmegen: SUN 
55 Hommels, A. (2001). Unbuilding cities. Obduracy in Urban Sociotechnical Change. Cambridge: MIT Press. 
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Hezik & Partners zijn ingehuurd verkeersstudies te maken. Opvallend is dat de inzichten van de verkeerskundigen 

hebben geleid tot een grote hoeveelheid veranderingen in de plannen, in een tijdsbestek van tien maanden.  

In het rapport werd gesteld: de spoorlijnen, de Croeselaan en de Catharijnesingel bepalen de richting van het 

gebied: van noord naar zuid. Door het ontbreken van duidelijke oost-westverbindingen leiden de oude binnenstad, 

winkelcentrum Hoog Catharijne, het NS-station en de Jaarbeurs elk een afzonderlijk leven en is het gebied als 

geheel ondoorzichtig en weinig aantrekkelijk. Dat betekent dat de oost-west verbinding moet worden versterkt.56 

Inhoud 

Voor een verkeerskundige studie was het nodig om te weten wat het bereik is van het gebied. Men sprak van 

lokaal, regionaal, nationaal en internationaal, waarbij voor het centraal station het hele spectrum gold. Net als voor 

de Jaarbeurs. De historische binnenstad had een bereik van lokaal tot nationaal en Hoog Catharijne ook. Hierop 

kon de bereikbaarheid worden afgestemd. Zo hoefde de historische binnenstad, dat nauwelijks een internationaal 

karakter had, niet per se op loopafstand te liggen van een internationale HSL-trein (al deed dat het wel). De 

Jaarbeurs moest dat eigenlijk wel. Echter waren de afstanden binnen het gebied allemaal te overbruggen, dus de 

categorisatie van de verkeerskundigen bleek minder van toepassing dan gehoopt. Over het volgende waren ze wel 

duidelijk: als overstappunt werkte het station goed. Voor busreizigers was de situatie niet optimaal, door de grote 

loopafstanden tussen oost -en westkant. Voor fietsers was de situatie nog minder optimaal, door gebrekkige 

fietsenstalling en matige toegankelijkheid ervan. Daarom moesten de openbaar vervoersvoorzieningen dichter op 

elkaar worden geplaatst. De verkeerskundigen adviseerden in samenspraak met stedenbouwkundigen en anderen 

om een ondergronds tramstation te bouwen, onder het centraal station. Dit station zou vlakbij de bussen, taxi’s en 

treinen gesitueerd worden, waardoor de gemiddelde looptijden flink zouden afnemen ten opzichte van de eerdere 

situatie. Dit tramstation paste in het plan om 

de tram van Nieuwegein door te trekken 

naar de Uithof en Zeist. De tram zou ter 

hoogte van de Graadt van Roggenweg onder 

de grond gaan en weer omhoog komen op 

de Vredenburg. In de tramtunnel moest 

parallel ook een busbaan komen. Dit 

tramstation lag op -1 niveau. Op het begane 

grond niveau lagen de treinsporen, het 

taxiplateau en busstation, en op +1 niveau 

de stationshal. Het voordeel van de 

tramtunnel was dat de westelijke wijken 

beter werden aangesloten op de binnenstad. 

Overigens is er ook nog gedacht aan een 

bovengronds sneltramstation op het 

Smakkelaarsveld, dat een stuk goedkoper 

zou zijn. Echter werden de loopafstanden 

voor overstappende reizigers hiermee een 

stuk groter.57 

De tussenrapportage ging ook in op andere aspecten die te maken hadden met voetgangers en fietsers. De 

Catharijnebaan moest aan beide kanten te befietsen en belopen zijn. Ook werd er gedacht aan flinke uitbreiding 

van fietsenstallingen. Daarnaast werd gesproken van een tunnel tussen de Croeselaan / Mineurslaan en 

Stationsplein / Moreelsepark. Dit zou later in de plannen de Zuidertunnel worden. Deze tunnel moest toegang 

bieden tot voetgangers, fietsers en autoverkeer. Men zag wel in dat er dan een nieuwe, eventueel sociaal onveilige 

onder-ruimte werd gecreëerd. De nieuwe tunnel maakte zo de cirkel rond voor een aan te leggen city-ring rondom 

het station (zie linker plaatje hieronder). Deze moest eenrichtingsverkeer begeleiden, en kon zo de bereikbaarheid 

van het station per auto verbeteren. Het station zou aan alle kanten bereikbaar zijn voor auto's. De barrière die het 

spoor vormt, werd beslecht, was de gedachte. Belangrijk aspect is dat de auto als ‘gast’ werd beschouwd. 

Gemeentelijke doelstellingen die eerder waren vastgelegd hielden namelijk in dat tot 2010 het autogebruik in de 

stad met maximaal 30% mag toenemen en het openbaar vervoer gebruik moet toenemen met 70%. Het 

Stationsgebied moest een grote bijdrage leveren aan dat doel, zo was en is nog steeds het idee.  

                                                            
56 Kemper Project Management (1990). Verslag overleg Bestuurlijk Overleg UCP, 21 januari 1990. 
57 Kemper Project Management (1990). Verslag overleg Bestuurlijk Overleg UCP, 5 maart 1990. 



20 
 

 

Er werden plannen gemaakt die aanvullend waren op het rapport ‘Perspectieven op de Toekomst’. Zo was er het 

plan om naast het Smakkelaarsveld ook het Westplein her in te richten. Beide ruimtes lagen er wat verloren bij en 

hadden geen eigen identiteit. Zij moesten een soort van ‘tweeling’ gaan vormen. Het Stationsplein moest 

herkenbaar worden door er één vlak van te maken zonder allerlei obstakels. Ook het Jaarbeursplein zou flink op 

de schop gaan: de Jaarbeurspleingarage zou verdwijnen. Daarnaast werden er kantoren en theater- en 

bioscoopgebouwen gerealiseerd. 

Aan het Jaarbeursplein kwam 

een grootstedelijke stations 

ingang, ‘Het Atrium’ genoemd. 

Dit was een gebouw dat zich ver 

uitstrekte over het Jaarbeursplein 

en publiekstrekkers als horeca, 

restaurants en culturele 

exposities huisvestte. Zo 

moesten er aan oost- en westkant 

gelijkwaardige entrees komen. 

Het gebied op de kop van de 

Jaarbeurs zou eventueel voor 

woningbouw gebruikt kunnen 

worden. Dit had ook een 

symbolische functie: de almaar 

groeiende westkant van de stad 

deed er net zoveel toe als de 

oostkant. Aan het 

Vredenburgplein was het plan 

om Muziekcentrum Vredenburg 

uit te breiden met een derde zaal 

voor 700 bezoekers, de 

oorspronkelijke architect 

Hertzberger werd hier voor deze 

klus gepolst. 

De tussenrapportage was dus gebaseerd op het Begane Grond Model; daarom werd er gepleit voor zoveel mogelijk 

stedelijke functies op plintniveau. Zo kon het gebied worden verlevendigd en veiliger worden. Hier konden winkels 

aan bijdragen, maar ook instanties met een bezoekersloket. Daarnaast werd er voor het eerst gesproken over de 

bouwhoogtes in het gebied. Men streefde na niet hoger te bouwen dan 10 tot 13 verdiepingen. Gebouw III van de 

NS en het woongebouw op Hoog Catharijne zouden veruit het hoogste blijven in de gebied. Dat was enkele jaren 
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later, met de discussie over wel of niet hoger bouwen dan de Dom, wel anders. Daar ging het al snel over 20 

verdiepingen.58  

 

18. Oprichting Bewonersoverleg City Projekt (1990)  
In de plannen wilde men een behoorlijk aantal kantoormeters realiseren. Dat aantal nam gedurende de jaren ook 

steeds meer toe. Een groot deel van het project zou worden bekostigd met publiek geld, en toen het er de schijn 

van had dat er vooral commerciële functies zouden worden toegevoegd, werden er vraagtekens bij gezet door 

bezorgde bewoners. Zij richtten daarom het Bewonersoverleg City Projekt (BOCP) op. Dit was een 

samenwerkingsverband van allerlei kleine pressiegroepen. BOCP dacht kritisch mee over de plannen en liet, 

wanneer nodig, merken dat ze het er niet mee eens waren. Zij waren bang dat de menselijke maat zou missen bij 

de realisatie van zoveel kantoormeters. Tevens waren ze bezorgd over de manier waarop de plannen werden 

ontwikkeld. Zij vonden dat de plannen ‘over de hoofden van de Utrechtse bevolking heen worden gemaakt’. Er 

waren tot nu toe slechts informatieavonden geweest; echte inspraak was er niet. In de ogen van het BOCP 

verschoof de focus van het project, van verbetering van sociale veiligheid en leefbaarheid naar het realiseren van 

nieuwe, grootschalige kantoren. BOCP zag ook wel in dat het logisch was dat de UCP-partners geld wilden 

verdienen aan de kantoren om het project te bekostigen, maar ze vonden dat de balans scheef raakte. De gewone 

Utrechter zat niet te wachten op kantoren, maar op een betere leefomgeving. BOCP wilde ook dat het 

Stationsgebied veranderde, maar dan door middel van laagbouw in plaats van hoogbouw, om de menselijke maat 

in het gebied te brengen. Zij bekritiseerden de UCP-partners dat zij slechts gericht waren op economische groei. 

Het kon voor hen niet op in de jaren ’90. Het neoliberalisme vierde hoogtij, UCP was echt product van zijn tijd 

volgens BOCP. 59 Maar zoals gezegd was niet iedereen daar blij mee.  

BOCP bracht in 1992 een Standpuntennota uit, als reactie op de 

toenmalige plannen. Als samenwerkingsverband sprak het BOCP 

namens de volgende groepen: Bewonersoverleg Bokkenbuurt, 

Bewonersgroep Dichterswijk, Bewonersgroep Leidse Weg, 

Bewonerskomitee Lange en Korte zijstraten, Eerste Nederlandse 

Fietsersbond, Groengroep UCP, Samenwerkingsverband Sociale 

Veiligheid, Komitee Eigenaar Bewoners, Stichting Verstoord 

Woongenot, Vereniging Bescherming Voetgangers, Vereniging 

Randweg/Rampweg, Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer 

(ROVER), Werkgroep Geen Sneltram Door Binnenstad, 

Werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude Stadswijken, Wijk C 

Komitee, Wijkoverleg Lombok. 

Zij hadden onder andere de volgende standpunten. Zo moest het 

een meer multifunctioneel gebied worden dan het toen was. De 

inrichting van het openbaar gebied zou niet gedomineerd moeten 

worden door grove bebouwing. Als voorbeeld daarvan werd de 

grijze wand van het Beatrixtheater aan het Jaarbeursplein 

genoemd. De hoeveelheid te realiseren bebouwing moest worden 

gedragen door Utrechtse bevolking, in plaats van dat het uit een 

soort ‘rijksnorm’ zou voortkomen. De sociale veiligheid zou 

verslechterd raken door de bouw van tunnels. Hoe meer 

bebouwing, hoe meer autoverkeer het trok en het milieu in het 

gebied belast werd, staat in de Standpuntennota. Een ander punt 

is dat er drastisch meer groen moest komen na het rooien van honderden bomen op het voormalige AZU-terrein 

en Hojel-terrein. Voorgestelde plekken voor bomen waren langs de Catharijnesingel, de Daalsesingel, de Rijnkade 

en het Stationsplein. Tevens moeten bestaande parken als Nieuweroord, Moreelse Park en Smakkelaarsveld als 

echt park worden gebruikt, niet als buffer voor bussen, zoals dat gebeurde.  

Een ander aspect was dat nieuwe kantoren uitstekend konden dienen als geluidswal tegen het spoor aan, zoals 

gedaan is in Hooch Boulandt op het voormalige AZU-terrein. Ook moest er gedacht worden aan realisatie van 
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aangepaste woningen voor gehandicapten. Deze moesten zo dicht mogelijk bij het openbaar vervoer liggen, zodat 

deze mensen geen lange afstanden hoefden af te leggen. De sporthal aan het Jaarbeursplein functioneerde goed in 

de ogen van BOCP en zorgt voor levendigheid; deze mocht behouden blijven. De kwaliteit van de gebouwen aan 

de Van Sijpesteijnkade kon worden versterkt door renovatie. Een ander standpunt was dat markt op het 

Vredenburgplein moest blijven. In de Standpuntennota werd gepleit voor een maximale bouwhoogte van 50 meter 

in het gebied. Tevens werd benadrukt dat juist bij een PPS-constructie het van groot belang was de burger te 

consulteren. Er speelden namelijk commerciële belangen mee, die veelal strijdig waren met de belangen van 

burgers. In de traditionele planvorming was daar minder sprake van omdat de overheid op zichzelf de plannen 

maakte en, als het goed is, daarbij rekening hield met publieke belangen.60 

De pressiegroepen die zich hadden verenigd in het BOCP kwamen voor een deel voort uit pressiegroepen uit de 

jaren ’70. Zij verzetten zich toentertijd tegen de sloop van de Stationswijk en de bouw van Hoog Catharijne. Op 

de openingsdag in 1973 gingen 4000 mensen de straat op. Het winkelcentrum werd al snel het symbool voor 

doorgeslagen kapitalisme. Het werd als medeverantwoordelijk gezien voor milieurampen, die werden destijds 

werden voorspeld door de Club van Rome.61 Het protest tegen de UCP-plannen heeft veel mensen bij elkaar 

gebracht. Het werd maar weer eens duidelijk dat het bindt wanneer je samen ergens tegen bent. Het was een ons-

kent-ons verhaal. Sommigen maakten ook de overstap van de protestwereld naar de Utrechtse politiek. Een andere 

groep die zich veelal mengde was: ‘Utrecht Weer Omsingeld’. Deze werkgroep pleitte voor het herstel van de 

Catharijnesingel. En met succes, in 2001 werd de noordkant van de singel hersteld en in 2017 a 2018 zal de gele 

binnenstad weer omsingeld zijn met water. 

BOCP, dat zich uitsluitend bemoeide met het UCP-gebied, vertegenwoordigde een relatief kleine groep 

belangstellenden en belanghebbenden. Pas toen de Spoorlanen en de Stadsboulevard62 zouden worden aangelegd, 

ging het grote publiek kritisch meekijken. De Stadsboulevard is een voortvloeisel van de circuitweg, zoals dat 

voorgesteld werd in de Tussenrapportage uit 1989. De Spoorlanen en Stadsboulevard leidden tot een breed 

mobiliteitsdebat in de stad, dat hieronder wordt toegelicht.  

De te realiseren kantoren zouden een grote hoeveelheid autoverkeer aantrekken, wat gefaciliteerd kon worden door 

de Spoorlanen. En dat terwijl het juist de bedoeling was het autogebruik terug te dringen volgens de gemeentelijke 

verkeersnota van 1991. Het mobiliteitsdebat betrof een klassiek links-rechts debat. Aan de rechterzijde stonden 

VVD, Kamer van Koophandel en bedrijven. Zij waren voorstander van de boulevard zodat het gebied bereikbaar 

bleef voor auto’s. Zij stelden dat zonder autobereikbaarheid bedrijven zich ook niet zouden willen vestigen in het 

gebied. De gewenste economische ontwikkelingen bleven dan uit. Zij deden het voorstel dat alleen 

bestemmingsverkeer het gebied mocht betreden, als een soort tegemoetkoming. Aan de linkerzijde stonden linkse 

politieke partijen en het merendeel van de Utrechtse bewoners. Zij vonden het scheef dat je auto’s volop toelaat in 

een gebied waar je juist het gebruik van openbaar vervoer wilt promoten. Zij constateerden dat er sowieso al een 

verschuiving in het mobiliteitsgebruik plaatsvond, waarbij de auto een minder prominente rol zou gaan spelen63. 

Dit (gewenste) proces kon versneld worden wanneer de auto zou worden geweerd. Daarnaast gingen zij niet mee 

in het voorstel alleen bestemmingsverkeer toe te laten, gezien het moeilijk is onderscheid te maken tussen 

bestemmingsverkeer en regulier verkeer. Kritiek op de Stadsboulevard was dat het van het station een slecht 

bereikbaar ‘eiland’ zou maken. En dat terwijl het station nu net het belangrijkste gedeelte in het gebied zou moeten 

zijn. Uiteindelijk ging het college van B&W mee in het standpunten van voorstanders van een goede 

bereikbaarheid voor auto’s; zij waren voor de aanleg van de Zuidertunnel. Er werd getracht de zorgen van de 

partijen ter linkerzijde weg te nemen door de Stadsboulevard te voorzien van een dubbele rij bomen, het werd ook 

wel de ‘groene kralensnoer’ genoemd. Auto’s zouden er maar 30 km/u mogen rijden, waardoor de weg goed over 

te steken was voor voetgangers en het station goed bereikbaar bleef. Het mobiliteitsdebat ging nog enkele jaren 

door, zeker omdat het beleid vrij diffuus was ten aanzien van voetgangers en gebruikers van auto’s, fietsen en 

openbaar vervoer.64  

 

19. Oprichting Platform UCP (1990, september)  

In maart 1990 werd een symposium over het UCP georganiseerd met de naam ’Op weg naar een masterplan’. 

                                                            
60 BOCP (1992). Standpuntennota BOCP. 
61 Hommels, A. (2001). Unbuilding cities. Obduracy in Urban Sociotechnical Change. Cambridge: MIT Press. 
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BOCP bracht naar aanleiding van dit symposium een zienswijze uit: ‘Kijk op Utrechts Centrum’. Hierin werd 

meer inspraak geëist, met andere woorden een grotere rol voor de Utrechtse burger. Om hieraan tegemoet te komen 

werd door de UCP-partners het Platform UCP opgericht. Het draagvlak moest onder de bevolking verbreed en 

gekanaliseerd worden.65 In het platform zaten vertegenwoordigers van de UCP-partners, mensen van de 

pressiegroepen die zich gegroepeerd hadden in het BOCP en belanghebbenden uit het gebied, zoals winkeliers. 

Binnen het Platform UCP werden taakgroepen opgericht die zich bezighielden met verkeer, openbare ruimte, 

financiën en stedelijke functies. Gemeente Utrecht subsidieerde het Platform UCP, zodat zij hun bijeenkomsten in 

de Kargadoor aan de Oudegracht konden houden en onderzoeken konden verrichten. Echter leek het er op alsof 

de UCP-partners met tegenzin deelnamen aan het Platform, ze vertraagden namelijk de processen en kwamen 

veelal niet opdagen. Ze wilden ook niet teveel pressiegroepen toelaten in het platform, wat zorgde voor spanningen. 

Het écht belangrijke overleg bleef gevoerd worden door de vier UCP-partners onderling, de minder belangrijke 

zaken werden besproken in het Platform UCP. BOCP beschouwde het als schijnparticipatie. In 1991 leverde de 

UCP-partners het ’Projectplan UCP’ af. Het BOCP reageerde hier kritisch op, maar kreeg nooit een reactie. Uit 

onvrede daarover besloot BOCP uit het Platform UCP te stappen. De BOCP wilde de hele Utrechtse bevolking in 

de discussie over het Stationsgebied betrekken, het Platform UCP bleef toch een selectieve club volgens hen en er 

werden geen belangrijke beslissingen genomen. 66 

 

20. Aanmerking Stationsgebied als potentieel Nationaal Sleutelproject (1990, december)  

Zoals bekend ligt de stad Utrecht midden in het land, met als resultaat dat de stad het grootste, drukste en 

belangrijkste treinstation van Nederland heeft. Het station diende en dient een nationaal belang en daarom maakte 

het kans om aangemerkt te worden als Nationaal Sleutelproject, later Nieuw Sleutelproject (NSP) genoemd. Er 

was 336 miljoen gulden voor gereserveerd door het Rijk, al zou dat door wisseling van regeringstandpunten later 

minder worden. De NSP-status lag in het verlengde van de cijfers van NS, opgetekend in hun toekomstvisie Rail 

21. Het toenmalige station zou nooit een verdubbeling van het aantal reizigers aan kunnen. Het móést dus worden 

vernieuwd.67 Daarover was iedereen het gedurende de hele UCP-tijd eens. In feite stond vernieuwing van het 

station als enige onderdeel in het UCP-gebied nooit ter discussie. De NSP-status was voor de stad erg belangrijk 

omdat er veel geld mee gemoeid was.68 Tevens kon het als PR-middel worden ingezet, immers liet de status zien 

dat het Rijk het project serieus nam. Daarmee stond het UCP sterk.69 

Maar voordat de NSP-gelden richting Utrecht zouden gaan, moest er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, 

hoe belangrijk het station ook was. Zo werd verwacht dat ‘vermijdbare automobiliteit’ zou worden 

teruggedrongen. Oftewel het aantal afgelegde autokilometers in de stad moest worden gereduceerd. Tevens moest 

er duurzame werkgelegenheid in het gebied worden gecreëerd. Ook betekende de status van een NSP-project dat 

het Rijk invloed kon uitoefenen. Zo zou ze samen met de gemeente een financieel, procedureel en inhoudelijk 

kader gaan schetsen. Het plan was dat vervolgens het Rijk zich tijdelijk terug trok, zodat de gemeente samen met 

de marktpartijen de ruimte had plannen te vormen. Daarna zouden afspraken worden gemaakt tussen de gemeente 

en het Rijk over de concrete uitvoering en financiering. Deze afspraken zouden worden voorgelegd aan de Tweede 

Kamer. UCP kreeg als eerste de NSP-status, het was al een stuk verder gevorderd dan latere NSP-projecten in 

Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag en Rotterdam. Overigens is die laatstgenoemde stad dus in een later 

stadium begonnen met de realisatie van Rotterdam Centraal, en was eerder klaar dan Utrecht. Dat zou te maken 

kunnen hebben met de roemruchte Rotterdamse aanpakmentaliteit70, maar bedacht moet worden dat de 

complexiteit van Utrecht Centraal zijn gelijke niet kent in Nederland.71 

 

21. VINO wordt aangevuld: VINEX (1991)  

In de aanvulling op de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening werd meer nadruk gelegd op de ‘compacte stad 

gedachte’. Dit hield in dat nieuwe stedelijke bebouwing dichtbij bestaande bebouwing moest worden gerealiseerd. 

Zo konden woon-werkafstanden worden gereduceerd, en daarmee autogebruik. De consequentie voor de stad 
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Utrecht was dat er minimaal 5000 nieuwe woningen binnen de ring (anders zou de opgave geheel kunnen worden 

afgewenteld op nieuwbouwwijk Leidsche Rijn) moesten worden gerealiseerd. En dat liefst zo centraal mogelijk. 

Daarom werd er gekeken of er in het Stationsgebied meer woningen konden worden gebouwd. Enige 

problematisch was dat woningbouw direct langs het spoor niet als wenselijk werd ervaren (vanwege 

geluidsoverlast), waardoor het in het Stationsgebied echt passen en meten werd wat betreft woningbouw.72 In de 

VINEX werd ook gesproken van ‘knooppuntontwikkeling’, met andere woorden functies als werken, wonen en 

winkelen realiseren rondom openbaar vervoersknooppunten. Ook om reisafstanden kort te houden. Het Rijk was 

dan ook voorstander van de realisatie van kantoren in het UCP-gebied.  

 

22. Masterplan Utrecht City Projekt (1993, mei)  

Proces 

In het masterplan werd geconstateerd dat de voorgaande plannen te weinig flexibel waren. Ze waren niet 

gemakkelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld in economische- of maatschappelijke 

zin. Dit met Engelse termen doorspekte masterplan paste typisch in de tijdgeest. Zo moest de quality of life in het 

gebied verbeterd worden, door onder andere de realisatie van een casino, een bibliotheek en uitbreiding van het 

Muziekcentrum Vredenburg. Ook moest er sprake zijn van social return: er moesten arbeidsplaatsen worden 

gecreëerd. Uit cijfers bleek dat 1/3 van de werkplekken in Utrecht kantoren zijn, daarop inzetten betekende dus 

hoogstwaarschijnlijk meer werkgelegenheid. Het UCP-gebied kon ook gunstige spin-off effecten hebben voor 

midden- en kleinbedrijf in omliggende wijken, in de vorm scholing en werkgelegenheid. Men schatte het aantal 

nieuwe banen in op meer dan 10.000, voor hoog- tot laagopgeleiden. Expliciet werd benoemd dat het niet om 

Melkertbanen, ook een fenomeen van die tijd, ging.73  

Het Begane Grond Model was in het masterplan nog steeds het uitgangspunt. ABP sprake zich al meerdere keren 

(publiekelijk) uit tegen dit model. Uiteindelijk haakte ABP af omdat de investeringen in Hoog Catharijne niet 

rendabel zouden zijn bij dit model. Tevens waren ze het niet eens met de breedte van de nieuwe Stationsstraat van 

22 meter. Dat zou té concurrerend zijn met hun 9-meter brede Radboudtraverse. De overige UCP-partners 

Jaarbeurs en NS hadden hun twijfels over het financiële aspect van het masterplan. De NS ondertekende niet alle 

financiële paragrafen. Overigens kwam er ook protest van bewoners tegen het masterplan. Zo vonden zij dat er te 

weinig groen was opgenomen in het plan. Daarnaast wilden ze dat het Smakkelaarsveld niet bebouwd werd maar 

een park bleef en dat de circuitweg zou worden geschrapt. Immers sla je volgens hen met die weg de plank mis, 

wanneer je tegelijkertijd probeerde het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Ook de Zuidertunnel zou 

weg moeten omdat deze in het masterplan ter hoogte van park Nieuweroord uitkomt, en daardoor het park te 

gronde zou richten. Als laatste vonden zij dat er te weinig werd gedaan aan het plintniveau rondom Hoog 

Catharijne, wat nu net de sociale veiligheid zou moeten verbeteren.74 

Inhoud 
Het masterplan is gebaseerd op een aantal speerpunten, namelijk: 

- Verbetering verblijfskwaliteit: de 

sociale veiligheid kon verbeterd 

worden door nieuwe straten door het 

Hoog Catharijnecomplex aan te 

leggen. Aan deze straten zouden 

uiteenlopende functies gelegen liggen 

die het hier levendig konden maken, 

ook ’s avonds. Tevens moest de ‘dode 

arm’ van Hoog Catharijne, de 

Gildentraverse die liep naar 

Muziekcentrum Vredenburg, worden 

gesloopt. Deze traverse werd 

nauwelijks gebruikt en zorgde vooral 

voor problemen. Overigens ging het 
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niet alleen om sociale veiligheid, de focus was breder: zo werd het verboden dat er nog goederentransport met 

chloor via Utrecht Centraal gaat. Chloor is namelijk giftig.  

- Verbetering stedelijke kwaliteit van het gebied: dit moest gebeuren door middel van het inmiddels bekende begrip 

functiemenging. Zo zouden er circa 975 woningen komen, 332.000 m2 kantoorruimte en 28.000 m2. De ambities 

in het UCP-project werden met het jaar groter. De stedelijke kwaliteit kon ook worden verbeterd door aan 

bodemsanering te doen. Immers was de bodem bij de Mineurslaan behoorlijk vervuild, er was arseen gevonden en 

ook andere brandstofcomponenten. Daarnaast werd er gesproken van duurzaamheid, in de breedste zin van het 

woord. Het gaat nog niet echt om milieubelasting, aangezien daar nog te weinig concreets over kon worden gezegd 

doordat de plannen nog te globaal waren. De vermindering van CO2-uitstoot stond toen in het algemeen nog niet 

zo hoog op de agenda. Men heeft het wel over duurzaam bouwen: dit was in economisch opzicht interessant omdat 

het de stad een duurzaam imago kon bezorgen. Bedrijven zouden zich er dan sneller willen vestigen. Duurzaam 

bouwen ging om het beperken van gebruik van eindige grondstoffen, beperken van afval en verontreinigde stoffen 

tijdens de bouw, verminderen van energiegebruik van de woning, realisatie kwaliteit hoogwaardige omgeving die 

lang meegaat en gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen. Het was de bedoeling dat het resultaat uit het 

UCP 75 a 90 jaar zou meegaan, daarom moest er ook over de duurzaamheid van de functies worden nagedacht. 

Men vond het raadzaam ideeën van een vermaak centrum op het Jaarbeursterrein, met een reuzenrad, theater en 

casino kritisch tegen het licht te houden. Deze entertainment voorzieningen zijn namelijk trendgevoelig en konden 

ze zomaar failliet gaan, wat de duurzaamheidsaspiraties niet ten goede zou komen. Het idee van een 

wetenschapscentrum, het ‘Exploratorium’, werd met dezelfde redenen kritisch beschouwd. Als laatste kwam in 

het plan het aspect van geluid aan bod. Hierover werd slechts gezegd dat geluidsisolatie in alle nieuwbouw nodig 

was, maar dat ze dat gewend waren in Utrecht, waar de verkeersintensiteit en bijbehorende geluidsoverlast altijd 

al hoog lag. 

- Verbetering stedenbouwkundige kwaliteit: de aansluiting tussen de omliggende wijken moet beter door een 

verbetering van de fietsmogelijkheden door de Leidseveertunnel en in aan te leggen Zuidertunnel. 

- Verbetering architectonische kwaliteit: het Westplein diende een duidelijker structuur te krijgen waardoor het 

aantrekkelijker en overzichtelijker zou worden. 

- Verbetering bereikbaarheid: de oplossing om de groei van het aantal reizigers te faciliteren was naast het 

uitbreiden van het stationsgebouw en de verlenging van de sporen, het voor reizigers efficiënter maken van 

overstappen. Het station moest een ‘overstapmachine’ worden. Dat kon door het tramstation onder het station te 

plaatsen. Daarnaast moest het station bereikbaar zijn voor auto’s, omdat het een a-locatie betrof voor het vestigen 

van kantoren. Een ander punt was dat de voorkeur uitgesproken werd voor een fietsenstalling op elke hoekpunt 

van het station. Er moest minimaal één stalling per drie werknemers in het gebied beschikbaar zijn. Daarnaast 

werd er in dit masterplan verder gekeken dan het UCP-gebied, door ook naar de openbaar vervoersverbindingen 

voor de regio Utrecht te kijken, waar Utrecht Centraal het knooppunt van was en is. Zo werd het idee geopperd 

voor een tramlijn tussen Utrecht CS en Vleuten-De Meern. Tevens sprak men van transferia in Westraven en in 

Rijnsweerd en/of Uithof. Ook gaat het over treinverbindingen: het Randstadspoor zou een belangrijke verbinding 

worden voor station Utrecht. Dat zou een treinnetwerk in de regio Utrecht worden dat op termijn de realisatie van 

tien stations met zich mee zou brengen (onder andere station Zuilen, Vaartsche Rijn, Vleuten, Terweijde). Andere 

eventuele verbindingen waar over gesproken werd, waren de treinverbindingen van Vleuten – Houten en Maarssen 

– Driebergen / Zeist.75  

 

23. Goedkeuring Masterplan door Gemeenteraad, maar zonder steun van marktpartijen (1993, december) 

Het college legde het masterplan voor aan de Gemeenteraad. Het plan had de steun van ABP verloren en NS deed 

maar deels mee. Door de twijfels van die partners haakte ook Jaarbeurs af, ze besloot op zichzelf op eigen gebied 

te gaan ontwikkelen. ABP gaf aan dat winkels op maaiveldniveau in een provinciestadje thuishoren en dat het 

Opgetilde Model beter paste in een moderne stad als Utrecht. Maar binnen de gemeentelijke organisatie was er 

helemaal geen eenduidig idee over of Utrecht een moderne stad was en wilde zijn. Er werd voortgebouwd op het 

Begane Grond Model, zeker ook omdat de gemeente zich hierin gesteund wist door de pressiegroepen en de 

Utrechtse burger. De raad stemde in met het masterplan, maar was niet voor 100 procent tevreden. Ze verwachtte 

dat het openbaar vervoer nog zou worden ‘verknoopt’, met andere woorden dat de openbaar vervoersstations zo 
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dicht mogelijk bij elkaar kwamen te liggen. De latere Openbaar Vervoersterminal (OVT), met alle afhandelingen 

onder één dak, is er een resultaat van. Tevens wilde de raad dat plannen voor de westkant van het gebied verder 

werden uitgewerkt, deze waren op het moment nog te globaal. Sowieso ging gedurende de UCP-periode de 

aandacht meer naar de oostkant uit dan de westkant.  

Nadat het masterplan was goedgekeurd en de grondeigenaren waren afgehaakt, moest de gemeente een manier 

bedenken toch verder te kunnen gaan met het Utrecht City Projekt. Hieronder wordt besproken wat haar volgende 

stap was. 

 

24. Oprichting Ontwikkelingsmaatschappij UCP B.V. (1994, mei)  

Proces 
De gemeente Utrecht vond in 1994 nieuwe partners voor de ontwikkeling van het masterplan. Het waren 

projectontwikkelaars, namelijk Maatschappij voor Bedrijfsobjecten (MBO), Mabon/Wilma en Multi Development 

Corporation. Omdat er sprake was van projectontwikkelaars, werd het nieuwe samenwerkingsverband de 

Ontwikkelingsmaatschappij UCP B.V. genoemd. Hierin moesten de plannen worden uitgewerkt om uiteindelijk 

tot de uitvoering over te gaan.  

De slechte ervaringen van de samenwerking met de grondeigenaren leidde er toe dat de gemeente de macht naar 

zich toe trok. Ze wilde ten koste van alles de publieke functie van het gebied beschermen, omdat ze bang was dat 

deze in het geding kwam door commerciële belangen. Daarom verwierf ze in de Ontwikkelingsmaatschappij een 

meerderheidsbelang van 51%. De gemeente stelde dat Hoog Catharijne een mislukking was, wat deels te danken 

was aan de geringe overheidsbemoeienis bij de ontwikkeling destijds. De gemeente zei: ‘’De hogere overheid 

noch de gemeente zijn bereid om beleidsdoelen ondergeschikt te maken aan of gelijk te stellen met 

bedrijfseconomische doelstellingen van afzonderlijke marktpartijen. Daarom zal de gemeente een leidende rol 

moeten spelen in deze alliantie’’.76 

Zoals gezegd wat het masterplan eerder goedgekeurd door de raad. De volgende stap was om het verder uit te 

werken tot een Ontwikkelingsplan. Daarna moest er een Ontwikkelingsfase en een Uitvoeringsfase volgen. Later 

zou blijken dat hier weinig terecht van zou komen. Het idee was dat er in het Ontwikkelingsplan deelgebieden 

werden gecategoriseerd. Sterke- en zwakke punten van het deelgebied zouden geïnventariseerd worden. Een 

‘zwak’ punt was bijvoorbeeld de openbare ruimte, dat meer geld zou kosten dan opleveren.77 In het 

Ontwikkelingsplan zou vrij strikt worden toegezien opdat ze precies werden uitgevoerd zoals het de bedoeling 

was. Dit was in tegenspraak met het eerdere voornemen uit 1993 om meer flexibiliteit in de plannen toe te laten.  

 

25. Gemeenteraadsverkiezingen (1994, maart)  

Zetelverdeling: D66: 9; GroenLinks: 9; PvdA: 9; VVD: 6; CDA: 4; SP: 2.78 

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen hadden impact op de plannen van de Ontwikkelingsmaatschappij. 

Een van de kernpunten, het ondergrondse tramstation en een tracé door de binnenstad naar de Uithof, werd 

geschrapt. De coalitie vond het plan te duur. Maar ook vanuit Den Haag werd vriendelijk doch dringend verzocht 

om de tram door de binnenstad te schrappen, anders zou de rijkssubsidie voor het UCP-gebied achterwege blijven. 

Het Ontwikkelingsplan viel in het water, en daarom werd kort daarna het plan vervangen voor een Ruimtelijk-

Functioneel Concept.79 

 

26. Reorganisatie van Nederlandse Spoorwegen (1995)  

Bij het dominante neoliberale denken van de jaren ’80 - ’90 paste ook de het idee om de tucht van de markt bij 

overheidsinstanties in te brengen. Dit gebeurde door privatiseringen in de onderwijs-, zorg-, en telecomsector, 

maar ook door flinke reorganisaties. Dat laatste voltrok zich bij de Nederlandse Spoorwegen. In de media sprak 

men bij de NS van ‘privatisering’ of ‘verzelfstandiging’, maar de Nederlandse Spoorwegen zijn nooit echt een 

                                                            
76 Projektgroep Utrecht-City-projekt (1993). Masterplan. 
77 Ontwikkelingsmaatschappij UCP BC (1995). Ruimtelijk Functioneel Concept. 
78 Wikipedia (2016, 12 april). Utrecht.  
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staatsbedrijf geweest zoals bijvoorbeeld de PTT. Ze genoot altijd al meer (financiële) vrijheid. Daarom wordt er 

hier gesproken van een ‘reorganisatie’. Er werd gereorganiseerd omdat men ontevreden was over hoe de 

rijksgelden werden besteed door de NS, namelijk niet efficiënt en effectief genoeg. Marktprikkels zouden de 

prestaties gaan verbeteren, was het idee. Nederlandse Spoorwegen werden opgesplitst in Pro Rail en NS. De 

eerstgenoemde was verantwoordelijk voor het spoor, de perrons en de stationsgebouwen. Het andere deel, de NS, 

werd op haar beurt opgesplitst in NS Vastgoed en NS Reizigers. NS Vastgoed richtte zich op de 

vastgoedontwikkelingen rond de Stationsgebieden en de exploitatie van winkels in de stationsgebouwen. NS 

Reizigers had de taak om de treinen (op tijd) te laten rijden en te onderhouden. De Staat werd voor 100% 

aandeelhouder. Zoals eerder aangegeven zorgde de splitsing tussen NS Vastgoed en NS Reizigers voor veel 

onduidelijkheid gedurende het UCP-project. Andere partners gingen er vanuit dat NS Vastgoed, die als enige 

deelnam, namens de hele NS sprak. Maar dat bleek niet altijd het geval te zijn.80 

 

27. Reorganisatie bij ABP leidt tot ontstaan WBN (1995)  

Ook bij de andere grote UCP-partner ABP was er in het jaar 1995 sprake van een reorganisatie. In de loop der 

jaren had ABP een dusdanig grote pensioenpot te beheren gekregen dat deze bijna onbeheersbaar werd. Daarom 

werd ABP opgesplitst in een pensioen-tak en een vastgoed-tak, de laatste Winkel Beleggingen Nederland (WBN) 

geheten. Overigens was het daarna nog niet gedaan met de reorganisaties: in 2000 werd WBN verkocht aan VIB, 

dat daarna werd samengevoegd en onder de naam Corio doorging (wat later weer gekocht werd door de huidige 

exploitant Klépiere).81  

Terug naar 1995: WBN kwam aan de onderhandelingstafel zitten. Dit zorgde in het UCP-samenwerkingsverband 

niet voor de verwarring die er bij de reorganisatie van de NS wel was. Immers benadrukte ABP dat WBN voor 

100% zeggenschap had over Hoog Catharijne, en niet kon worden terug gefloten door ABP. ABP deed dan niet 

mee in die tijd in de Ontwikkelingsmaatschappij, maar dat betekende niet dat ze stil zat. Zij had enkele plannen 

gemaakt met betrekking tot de Stadsboulevard die ook langs Hoog Catharijne zou komen, maar had daarbij 

vervolgens hulp nodig van de gemeente. Daarom zocht ze weer toenadering bij het UCP-project.82  

 

28. Ontwikkelingsmaatschappij presenteert Ruimtelijk Functioneel Concept (1995, juni)  

Proces 

De gemeente maakte samen met Mabon/Wilma, Multi Development Corporation, MBO een Ruimtelijk 

Functioneel Concept (RFC). De projectontwikkelaars deden vooral mee omdat ze dan bouwrechten konden 

verkrijgen voor het gebied.83 Al gauw realiseerden de gemeente en de ontwikkelaars zich dat uiteindelijk de 

grondeigenaren ook deel moesten nemen. Tenzij men overging tot onteigening, maar dat zou waarschijnlijk alleen 

in het geval kunnen van de realisatie van openbaar vervoer op de desbetreffende grond. Dit publiekrechtelijke 

middel wordt alleen als allerlaatste redmiddel gebruikt.  

Grondeigenaar ABP zocht dan wel voorzichtig toenadering, de gehoopte, onvoorwaardelijke steun van de 

grondeigenaren bleef uit. De projectontwikkelaars gingen daardoor twijfelen aan de haalbaarheid van het RFC. De 

gemeente gaf aan dat de gesprekken met de grondeigenaren positief verliepen, maar de projectontwikkelaars 

wisten wel beter: zij ontmoetten de grondeigenaren bij andere projecten en hoorden andere verhalen van hen, 

namelijk dat het helemaal niet zo goed ging met de onderhandelingen.84 

Het RFC bevatte een communicatieplan. Want de gemeente realiseerde zich dat de Utrechtse bewoners meer 

hadden verwacht van het beloofde brede overleg in het verleden. Zij erkenden dat het imago van UCP er een deuk 

door had opgelopen. Volgens het communicatieplan was het de bedoeling om Utrechtse burgers te informeren en 

zo draagvlak te creëren. Alleen met voldoende draagvlak konden de doelstellingen behaald worden, was het idee. 

Maar ook de andere UCP-partners hadden de verantwoordelijkheid de burgers en andere belanghebbenden te 

informeren. Nota bene werd er gesproken van informeren en communicatie, ofwel het ‘meedelen’. ‘Meedoen’ is 

iets heel anders. Alleen wanneer iemand een zakelijk belang had, kon deze een gericht verzoek doen om actief te 
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participeren: selectieve participatie. Het was volgens de Ontwikkelingsmaatschappij van groot belang dat de 

zakelijke belangen gehoord werden, pas daarna kon men verder met het UCP-proces. Dit idee paste in de tijd 

(1994), toen er een sterk geloof in de markt was. Daarnaast was echte participatie door burgers (zoals coproductie) 

nauwelijks gangbaar. Ook typisch jaren ’90 waren de voorgestelde communicatiemiddelen: dia’s en videoband. 

Daarnaast zouden de nog steeds gehanteerde middelen maquette, tentoonstelling, persberichten, etc. worden 

gebruikt.85  

De kritiek op de Ontwikkelingsmaatschappij was dat ze alles integraal wilden aanpakken en plannen te 

gedetailleerd uitwerkten. Dat maakte het geheel nodeloos complex en inflexibel. Ze maakten uitgewerkte plannen, 

die hieronder worden besproken. 

Inhoud 
Allereerst werd in het RFC vastgesteld dat er flink op woningbouw moest worden ingezet vanwege het convenant 

van VINEX. Meer woningen in het binnenstedelijk gebied waren nodig, daarom werd het aantal opgeschroefd 

naar 1100.  

Wat betreft mobiliteit is er een rode lijn in het RFC te vinden: ‘ondergronds’. Voorkomen moest daarmee worden 

dat vervoersmiddelen het straatbeeld domineren. Zo konden auto’s aan het oog worden onttrokken door de 

ondertunneling van het Westplein. Tevens zou dat de doorstroming van verkeer stimuleren. Daarnaast kwam er 

een ondergrondse bus-bufferzone onder Hoog 

Catharijne, die was aangesloten op het 

Stationsplein. Het was niet meer nodig bussen 

door gebrek aan ruimte te parkeren in het 

Moreelsepark. Er ontstond de gelegenheid een 

‘compact-dynamisch’ busstation te realiseren. 

Bussen hoefden niet meer tussen twee ritten door 

te wachten op het Stationsplein. Er zou voor het 

eerst gebruik worden gemaakt van elektronische 

reisinformatie, zodat buschauffeurs wisten 

wanneer ze naar het plein moesten rijden. 

Eveneens kon deze informatie van groot nut voor 

reizigers zijn. Reizigers wachtten vanuit een 

centrale wachthal tot hun bus voor kwam rijden. 

De ondergrondse Zuidertunnel, onderdeel van de 

Stadsboulevard bleef gehandhaafd. De 

Croeselaan en Mineurslaan zouden groene 

boulevards worden met voornamelijk de focus 

op openbaar vervoer en langzaam rijdend 

verkeer (fietsen, lopen). Het was daarnaast een doorn in het oog van de Ontwikkelingsmaatschappij dat het gebied 

bezaaid was met willekeurig gestalde fietsen. De rommelige toestand kwam de gebruikerskwaliteit van het gebied 

niet ten goede. Daarom werd er een plan gemaakt voor een ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein 

met 6000 plaatsen.  

De kwaliteit van de openbare ruimte moest dan ook worden verbeterd. Er werd een scheiding gemaakt tussen 

verblijfsgebieden en verplaatsingsgebieden. Onder de eerstgenoemde categorie vielen het Smakkelaarsveld, het 

Vredenburgplein, het Stationsplein en het Jaarbeursplein, die allemaal in kwalitatief opzicht gebrekkig 

functioneerden als verblijfsplaats. Ook een verplaatsingsgebied als Westplein werd als slecht  en onveilig ervaren. 

Jaarbeursplein en Stationsplein zouden ook verplaatsingsgebieden worden, omdat het openbaar vervoer er 

langskwam. Het straatniveau was, naast de ruimte rondom Hoog Catharijne, op veel plekken verwaarloosd. Ook 

de leefbaarheid van het gebied stond te boek als gebrekkig, want deze werd afgemeten aan de bewegingsvrijheid 

van voetgangers. Kunnen voetgangers overal naartoe? Durven ze dat? Vormen de sporen en/of wegen niet een te 

grote barrière? Voor iedereen was het duidelijk dat het beter kon. 

In het verlengde van termen als leefbaarheid en verblijfskwaliteit ligt sociale veiligheid. Dit kon op drie manieren 

worden verbeterd aldus de makers van het RFC. Zo moest het informeel toezicht (of: sociale controle) worden 

versterkt door woningen op begane grondniveau te bouwen. Bewoners konden dan vanuit hun huizen een oogje in 
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het zeil houden op de straat. Tevens kon er meer informeel toezicht zijn wanneer het ’s avonds druk is, door horeca- 

en uitgaansvoorzieningen. Daarnaast moest het gebied overzichtelijker worden gemaakt door donkere hoeken weg 

te nemen met behulp van goede verlichting en eventueel verbouwingen. Meer oriëntatiepunten en alternatieve 

routes waren noodzakelijk. Deze ingrepen zouden waarschijnlijk het gevoel van onbehagen wegnemen. Als laatste 

moest er gewerkt worden aan het over het algemeen slechte imago van het Hoog Catharijnecomplex. 

Drugsproblematiek moest worden opgelost, maar ook het herstel van de singel kon meewerken aan een verbetering 

van het imago. Een markt op de toekomstige Catharijnesingel had een potentieel positieve uitwerking, net als het 

aantrekkelijk maken van het Stationsplein als verblijfsruimte. Deze ideeën bestonden al langer, maar hier werden 

ze tot in detail uitgewerkt. 

Andere (opvallende) plannen in stedenbouwkundig opzicht worden hier besproken. Zo werd er gepleit voor een 

doorstreek tussen Vredenburgplein, via de Stationsstraat, naar het Stationsplein. Deze doorgang liep op 

maaiveldniveau en vereiste de sloop van Peek & Cloppenburg aan het Vredenburgplein. De gemeente had er 

vertrouwen in dat ze door middel van grondonteigening in het kader van het publieke belang deze doorbraak kon 

forceren. Samenwerking met P&C was niet nodig, want de gemeente zou zich in dat scenario kunnen beroepen op 

haar formeel hogere machtspositie. Dit idee was wel tekenend voor de wat dominante opstelling van de gemeente 

ten tijde van de Ontwikkelingsmaatschappij.86  

Vanaf het centrum was het mogelijk het station van ver te herkennen, omdat er een monumentaal entreegebouw 

zou komen van 75 meter hoog. Dit in tegenstelling 

tot de daadwerkelijke situatie van toen, waar je via 

Hoog Catharijne direct het station in liep zonder het 

door te hebben. Het Gildenkwartier werd voor een 

deel gesloopt, zodat er een overbrugging kon worden 

gemaakt tussen het maaiveldniveau van de 

Stationsstraat en +6 meter van het winkelcomplex, 

dit gebeurde in twee tussenstappen van elk 1,5 

meter. De overbrugging werd gemaakt door 

roltrappen, met aan weerszijden winkels. De 

Stationsstraat zou levendig worden, ten koste van de 

Gildentraverse die toch werd gesloopt. De 

Stationsstraat en de Radboudtraverse zouden dé 

entreestraten naar de binnenstad vanaf het station 

zijn. De doorbraak betekende ook een beter zicht 

vanaf de binnenstad op het station. 

Een ander idee was de herinrichting van het Vredenburgplein. Die functioneerde nauwelijks, de tweedaagse markt 

daargelaten. En deze markt zou ook nog eens worden verplaatst naar de Catharijnebaan/Catharijnesingel. Het 

bestaansrecht van het plein zou dan helemaal wegvallen. Daarom moest het plein verkleind worden en wilde men 

meer functies op plintniveau realiseren. Het Smakkelaarsveld werd Smakkelaarshof. Op het moment dat het RFC 

geschreven werd was het Smakkelaarsveld groen, maar niet aantrekkelijk door alle verkeersdrukte, stank en lawaai 

die het omgaf. Het moest een rustig, groen hofje worden, door woningen aan de zuid en zuidwestkant eromheen 

te bouwen. Deze woningen moeten het hofje ook ’s avonds levendig houden; dit conform de oorspronkelijke 

filosofie van het UCP-project, namelijk het verbeteren van het openbaar gebied ten behoeve van leefbaarheid en 

sociale veiligheid. De ondertunneling van het Westplein kon een situatie creëren waar op begane grondniveau 

woningbouw zou kunnen komen. De kop van Lombok werd zo een echte wijk in plaats van een onduidelijke 

verkeersader. Lombok was dan weer in staat de aansluiting te vinden bij de binnenstad. Voor nog meer 

levendigheid werd het voorstel gedaan uitgaansgelegenheden te vestigen rondom het Holiday Inn Hotel. 

Een laatste idee was de grootschalige herstructurering van de Catharijnebaan tot Catharijnesingel. Het ging hier 

niet alleen om het terugbrengen van water in de singel, maar ook om bebouwing tegen de bestaande gevels. Deze 

werden namelijk als nietszeggend en onprettig ervaren. Tevens ontbrak het er aan voorzieningen, er waren slechts 

parkeerplaatsen en expeditie routes. Tegen de achterkant van de toenmalige V&D zou een gevel in Venetiaanse 

stijl komen. De noordkant van de Catharijnesingel werd autovrij gemaakt. De parkeergarage aan de 
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Catharijnesingel was alleen bereikbaar vanaf de zuidkant, ofwel vanuit de richting Moreelse Park. Het aantal 

autolanen zou teruggaan van 8 naar 2. 

Het Ruimtelijke Functioneel Concept was gedetailleerd uitgewerkt, aan vele aspecten werd gedacht, zo ook 

duurzaamheid. Duurzaamheid, werd net als in het Masterplan van 1993, als een breed begrip geïnterpreteerd. Het 

zou gaan om milieuvriendelijkheid maar ook een goede integratie van gebouwen met omgeving zodat het lang 

mee kon. De materialen en bouwmethoden waren dan wel op korte termijn duurder, maar konden worden 

terugverdiend op lange termijn. Zo konden er kosten worden bespaard door minder afvalproductie, energiegebruik, 

verlening levensduur gebouw, waardevermeerdering door duurzaam imago, vermindering van tocht en geluids-en 

stankoverlast.87 

 

29. Spanningen binnen de Ontwikkelingsmaatschappij (1995)  

Zoals gezegd hadden de projectontwikkelaars steeds minder vertrouwen in het Ruimtelijk Functioneel Concept 

doordat de grondeigenaren weinig in de plannen zagen. Wel kwamen de grondeigenaren gedurende het jaar vaker 

deelnemen aan de UCP-vergaderingen. De spanningen tussen de gemeente en de marktpartijen liepen verder op 

omdat laatstgenoemden vonden dat de gemeente zich te dominant opstelde. Ze vonden dat de gemeente haar 

meerderheidsaandeel van 51% teveel gebruikte om enkel haar eigen ideeën naar voren te brengen. Er ontstond ook 

discussie over de kosten van de almaar duurder wordende Zuidertunnel en Westpleintunnel. De 

projectontwikkelaars Multi Development Corporation, NS Vastgoed en de Maatschappij voor Bedrijfsobjecten 

waren steeds minder bereid hier aan mee te betalen. Daarnaast vonden ze ook dat de gemeente zich arrogant 

opstelde, bij vergaderingen lieten vertegenwoordigers van de gemeente het meermaals afweten door niet op te 

komen dagen, aldus de commerciële partijen. De wrijving werd nog groter toen bleek dat de gemeente en eigen 

bedachte regel had overtreden. Het betrof een regel dat het verboden was met derde partijen zonder medeweten 

van de andere partners.  

Naar aanleiding van dat laatste incident werd het externe bureau Twynstra Gudde ingehuurd. Deze moest concreet 

in kaart gaan brengen waardoor het kwam dat de samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen zo stroef 

verliep. In hun onderzoeksrapport kwam naar voren dat de projectontwikkelaars de macht van het getal van de 

gemeente hekelden. De gemeente deed weinig moeite om draagvlak te creëren bij de grondeigenaren, immers 

moesten die toch een keer weer bij het UCP betrokken worden. Ook vonden ze de regel dat er geen contact met 

derden mocht worden gezocht, belemmerend voor het ontwikkelen van plannen. Op haar beurt vond de gemeente 

dat de marktpartijen te vrijblijvend meededen, alleen wanneer het ze uitkwam. Twynstra Gudde stelt voor een 

andere bestuursvorm op te richten: een Bestuurlijk Platform.88 
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III. UTRECHT CENTRUM PROJECT  

Door de moeizame samenwerking tussen de UCP-partners gedurende de jaren, vooral ten tijde van de 

Ontwikkelingsmaatschappij, was het UCP-project in een slecht daglicht komen te staan. Daarom adviseerde de 

communicatieafdeling van de gemeente de projectnaam te veranderen. Utrecht City Projekt werd Utrecht Centrum 

Project. Er werd symbolisch met een schone lei begonnen. 

 

30. Opzetten van Bestuurlijk Platform UCP (1996, januari)  

Proces 
Naar aanleiding van het voorstel van Twynstra Gudde werd een Bestuurlijk Platform UCP opgericht. De 

Ontwikkelingsmaatschappij werd bevroren. In het Bestuurlijk Platform had de gemeente geen meerderheidsbelang 

meer. De gemeente, NS, WBN en Jaarbeurs werkten nu samen op basis van gelijkwaardigheid. De gemeente wist 

dat de grondeigenaren cruciaal waren voor het slagen van het project, daarom werden ze weer van harte 

uitgenodigd. De projectontwikkelaars daarentegen mochten nu alleen op informele basis meedoen. Zo werd 

voorkomen dat zij aanspraak konden doen op bouwrechten die ze uit de tijd van de Ontwikkelingsmaatschappij 

hadden verkregen.  

Er werd gesteld dat het Bestuurlijk Platform zeer serieus moest worden genomen, daarom werden alle partijen 

geacht een vertegenwoordiger op directieniveau te sturen. Zo konden de partijen laten zien dat ze het project hoog 

op de agenda hadden staan en serieus namen. Want er moest nu echt een keer wat gaan gebeuren.89  

Toenmalig burgemeester Ivo Opstelten werd de voorzitter van het Bestuurlijk Platform. Van hem werd verwacht 

dat hij neutraal was en niet vanuit bril van de gemeente zou kijken. De UCP-wethouder van de gemeente Utrecht 

was direct betrokken voor een goede politiek-bestuurlijke inbedding. Stedenbouwkundige Riek Bakker van bureau 

BVR werd ingehuurd als inhoudelijke manager en Jan Regterschot van IPMCC als procesmanager. Er werd 

gehoopt dat de bestuurlijke zwaargewichten Opstelten, Bakker en Regterschot het UCP binnen vier maanden weer 

recht konden trekken, na alle conflicten die binnen de Ontwikkelingsmaatschappij waren ontstaan.  

Met de introductie van het Bestuurlijk Platform ging ook de PPS-constructie op de fles. Het was een schrale troost 

dat de PPS-constructie tot dan toe in Nederland tot weinig succesvolle samenwerkingen hadden geleid, met 

uitzondering van enkele projecten waar Rijkswaterstaat bij betrokken was90.  

Het was niet voor niets dat Riek Bakker, de bekende Rotterdamse stedenbouwkundige, in de arm werd genomen. 

Na alweer acht jaar plannen maken zonder dat er één paal de grond in was gegaan, werd het duidelijk dat er 

behoefte was aan de Rotterdamse mentaliteit van ‘niet lullen, maar poetsen’. De Utrechtse bestuurscultuur was 

altijd al wat te afwachtend geweest. Bakker was bekend met grootschalige stedenbouwkundige projecten die 

daadwerkelijk gerealiseerd waren, zo was ze supervisor geweest van de Kop van Zuid in Rotterdam. Het verschil 

tussen de Rotterdamse en Utrechtse mentaliteit kwam volgens Bakker door het bombardement van Rotterdam. 

Inwoners moesten hun stad volledig herbouwen, Utrecht was dit bespaard gebleven. Utrechters hebben ook geen 

ervaring met dusdanig grote projecten, want dit project was nog een graad complexer dan Hoog Catharijne. 

Doordat er gebouwd moest worden op het drukste vervoerspunt van het land, terwijl Hoog Catharijne er naast 

ligt.91 

Bakker stond naast haar aanpakmentaliteit ook bekend om haar directe omgangsvormen. Ze was recht voor z’n 

raap, maar werd daardoor wel duidelijk en eerlijk gevonden. Ook naar de grote marktpartijen. Ze was een vrouw 

in een mannenwereld, maar wist precies hoe die mannen mee te krijgen in haar ideeën. Ze had juridisch gezien 

niet de leiding, maar had een sterke overtuigingskracht. Zo nu en dan intimideerde ze ook mensen om hen mee te 

krijgen, zo werd eens door haar de baas van NS Vastgoed aan zijn das over de tafel getrokken om hem mee te 

krijgen. Een ander moment sprong ze uit woede de maquettetafel op en trapte de maquette kapot. Maar door haar 

onconventionele manier van te werk gaan lukte het Bakker alle visies en belangen van de UCP-partners boven 

tafel te krijgen. Er kwam een onderhandelingsproces met een open karakter op gang. Ze gebruikte de ‘pressure 

cooker’ methode. Dat hield in dat vertegenwoordigers van alle partijen in een kamer werden ondergebracht, en zo 
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mochten er pas uit wanneer ze het eens met elkaar waren; zo werden enkele tegengestelde belangen succesvol 

overbrugd.92  

Bakker zag niks in de oude plannen van het RFC en gooide ze daarom in de prullenbak. Het gebied werd opnieuw 

geanalyseerd en er werden nieuwe plannen gemaakt. Sommige ideeën hielden stand, andere gingen verloren. Ze 

vatte het plan op drie kwaliteitsboeken te maken: vuistdikke boeken die de kwaliteiten van de nieuwe plan in beeld 

moesten brengen en bewaren. De eenheid in het gehele UCP-plan kon worden bewaard door een minimum te 

stellen aan de kwaliteit93. Uiteindelijk is er eentje gemaakt, geheten: ‘Stedenbouwkundige Kwaliteit’. De productie 

van de andere twee, ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ en ‘Milieu en Duurzaamheid’ is niet van grond gekomen door 

bestuurlijke perikelen die hierna nog volgen. 

Twynstra Gudde werd tijdens de fase van het Bestuurlijk Platform zo nu en dan ingehuurd. Het bureau kwam met 

het idee van een spaarvarken model. De gemeente eiste namelijk dat de marktpartijen zouden moeten meebetalen 

aan de openbare ruimte en infrastructuur en andere verliesgevende onderdelen. Dit werd de ‘Vijfde 

Deelexploitatie’ genoemd, naast de andere vier afzonderlijke exploitaties van de gemeente Utrecht, NS, WBN en 

Jaarbeurs. Een verliesgevend onderdeel was bijvoorbeeld de sloop van het Gildenkwartier (een nieuw idee uit de 

koker van het UCP-atelier ten tijde van het Bestuurlijk Platform). Dat was verliesgevend omdat er eerst flink 

geïnvesteerd moest worden door WBN in de sloop alvorens er vanaf ‘nul’ kon worden begonnen. Er kwam in het 

spaarvarken model een afdrachtenschema op basis van de planning van het project: om de zoveel tijd moesten de 

partners geld storten in het spaarvarken. Vanuit deze pot werden de openbare ruimte, infrastructuur en andere 

verliesgevende onderdelen gefinancierd.94 

Omdat partijen hun geld in het spaarvarken doneerden en aan de grote gemene deler overlieten, wilden ze wel 

goed toezicht houden op wat er met het geld werd gedaan. Hierdoor werden er tal van regels opgesteld die het 

proces minder flexibel maakte. Door het spaarvarken model zaten de UCP-partners als het ware aan elkaar 

vastgeketend: over alle planvorming moest in consensus worden besloten. Sommigen vonden dat terecht, omdat 

volgens hen alles in het gebied samenhangt, zoals auto- en voetgangersstromen. Dit was echter moeilijk hard te 

maken. In theorie kon de Jaarbeurs zich keren tegen ontwikkelingen op het Smakkelaarsveld, ondanks dat ze daar 

geen direct belang had. In de praktijk viel die mate van bemoeienis wel mee. Maar de samenwerking door middel 

van dit model kon wel gemakkelijk uitmonden in conflict. Voor WBN was het spaarvarken model voordelig omdat 

alle plannen transparant in het model moesten worden opgenomen. WBN zag de Jaarbeurs steeds meer als 

concurrent omdat laatstgenoemde partij wel eens had uitgesproken dat ze winkels en entertainmentfaciliteiten op 

haar terrein wilde realiseren, waarin WBN ook gespecialiseerd was. Door middel van het spaarvarken model kon 

WBN de Jaarbeurs in de gaten houden wat hun strategie was in deze. 

In vier maanden tijd had het Bestuurlijk Platform flinke vooruitgang geboekt en was het UCP weer uit het slop 

getrokken. De Ontwikkelingsmaatschappij, die was bevroren, werd nu definitief opgeheven.95 

Inhoud 
Dat de gemeente en ABP, maar ook de andere grondeigenaren NS en Jaarbeurs weer goed met elkaar over weg 

konden in het Bestuurlijk Platform, was waarschijnlijk te vooral te danken aan een idee van Riek Bakker. Zij stelde 

namelijk dat de bestaande traverse, lopend van Vredenburgplein tot Jaarbeursplein, een ‘briljant planningsconcept’ 

was. Het was júist een middel om de verbinding te maken tussen oost en west, dat door het spoor gescheiden was. 

De traverse moest flink verbeterd worden, overzichtelijker, breder en met meer entrees. Zo zou de potentie van 

een reeds bestaande, verbindende infrastructuur worden benut. In feite zei Bakker enkel dat de huidige situatie 

goed was, met een paar aanpassingen. De gemeente raakte overtuigd van haar idee en draaide 180 graden van 

standpunt. Het Begane Grond Model, waar jaren lang aan vastgehouden was, werd verlaten. Men ging zich weer 

focussen op +1 niveau. Dat kwam ook vanuit financiële overwegingen: het verbeteren van de traverse was veel 

goedkoper dan het ‘doorboren’ van Hoog Catharijne met meerdere aan te leggen straten. Een ander argument dat 

gerelateerd was aan geld woog ook zwaar: de winkels in Hoog Catharijne hadden geen entree aan de begane grond 

en zouden in het Begane Grond Model failliet gaan. Het trauma Hoog Catharijne werd zo opeens geframed als iets 

waar de Utrechter ook best wel een beetje trots op mocht zijn. Naast deze ‘framing’ worden de voormalige 

voorstanders van het Begane Grond Model lekker gemaakt met de definitieve toezegging dat de Catharijnesingel 

                                                            
92 Hommels, A. (2001). Unbuilding cities. Obduracy in Urban Sociotechnical Change, p.77. Cambridge: MIT Press. 
93 Pasveer & Witsen (2004) BVR NL: Ruimte en regie, p.138. Bussum: THOTH. 
94 Verbart, J. (2004). Management van ruimtelijke kwaliteit. Delft: Eburon. 
95 Trouw (1996, 20 juni). Akkoord over opknapbeurt voor centrum van Utrecht. Trouw.  



33 
 

hersteld zou worden. Hierdoor konden zij zonder al te veel gezichtsverlies, na jaren steun te hebben verleend aan 

het Begane Grond Model, meegaan in dit nieuwe idee van Bakker.96  

 

31. Voorlopig Stedenbouwkundig Ontwerp (1997, februari)  

Proces 
In het Voorlopig Stedenbouwkundig Ontwerp (VSO) werden voor het eerst de plannen van het Bestuurlijk 

Platform gepresenteerd. Hierbij kwam de hoogbouwdiscussie in Utrecht op gang. Riek Bakker stelde een echte 

eyecatcher, namelijk een toren van 140 meter, voor. Dit idee kon rekenen op grote weerstand vanuit de Utrechtse 

bevolking. Zij waren er fel op tegen dat er hoog werd gebouwd in de buurt van het historische centrum. En er 

moest al helemaal geen hogere gebouwen dan de Dom komen. De voorgestelde toren kreeg al snel de naam ‘De 

Piek van Riek’. Bakker gaf echter aan dat de toren als een tweeling zou zijn met de Dom. Achteraf werd gezegd 

dat Bakker allang wist dat de toren niet door zou gaan omdat iedereen tegen zou zijn, maar dat het idee een soort 

afleidingsmanoeuvre was voor het idee om het Gildenkwartier te slopen. Hier zou dan minder aandacht naar uit 

gaan. Uit die hevige hoogbouwdiscussie kwam uiteindelijk de belofte van de UCP-partners dat ze niet hoger 

zouden bouwen dan 90 meter. Echter zijn daar al weer uitzonderingen opgemaakt: de Rabobank is 105 meter hoog 

en het Stadskantoor 95 meter.97 

Inhoud  
In het VSO introduceerde Bakker het concept van de ‘mainport’. Dit betrof een belangrijk knooppunt van 

transportroutes. In Nederland werden vliegveld 

Schiphol en de Rotterdamse haven zo genoemd. De 

mainport stond voor een groot en modern karakter. Het 

Utrechtse station moest een ‘trainport’ worden, een 

ware ‘overstapmachine’. De nieuwe plannen in het 

VSO waren dan ook groots van opzet. 

Zoals gezegd werd er het idee geopperd het 

Gildenkwartier in het zijn geheel te slopen. Het 

deelgebied van Hoog Catharijne was toch al niet 

rendabel voor WBN. Door de sloop ontstond er ruimte 

voor een hellend plein, dat de begane grond van het 

Smakkelaarsveld op een subtiele manier zou 

verbinden met het +1 niveau van het 

Radboudkwartier. Het hellend plein had veel weg van 

het idee uit het rapport ‘Perspectieven op de 

Toekomst’ van een kleine tien jaar eerder, om een 

nieuw stationsplein boven de sporen te verbinden met 

de begane grond door middel van een vals plat plateau. 

Bakker probeerde dit idee te verkopen aan de UCP-

partners door stedentrips te organiseren. In één 

weekend werden dan maar liefst Parijs, Lyon, Zurich 

en Barcelona aangedaan, om hier vergelijkbare 

projecten te bekijken.98 Andere stedenbouwkundige 

ingrepen waren de algemene verkleining van de 

openbare ruimte. Daarvan was nu teveel, en vaak van 

lage kwaliteit. Door het gebied te verdichten 

ontstonden er veel mogelijkheden voor de realisatie 

van (koop)woningen (tussen de 1700 en 1950) en 

kantoren (360.000 m2). De sociaal onveilige openbare 

ruimtes werden deels weggenomen door ze vol te 

bouwen, de focus lag op minder openbare ruimte van 

betere kwaliteit. Drie vliegen in één klap. Een nadeel 
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was dat het VSO erg kostbaar zou zijn en er veel kantoren rondom moesten worden gebouwd om die kosten terug 

te verdienen met grondexploitatie. Voorstanders van het hellende plein wisten zich wel gesteund door de NS, dat 

graag zag dat hun station beter zichtbaar zou zijn door de sloop van het Gildenkwartier. Het VSO was een 

veelomvattend plan, dat zowel groene onderdelen had als sterk commerciële onderdelen. Zo moesten er in 

Moreelsepark meer bomen komen, minder parkeerplaatsen en een monumentaal hek. Op die manier werd het weer 

een echt park. Nadrukkelijk werd gesteld dat de Stadsboulevard via de route Catharijnesingel-Daalsetunnel-

Westplein-Croeselaan een vergelijkbare allure met de Maliebaan moest krijgen, door de dubbele rij bomen. 

Commerciële delen waren bijvoorbeeld Urban Entertainment Centre en het Corporate Plaza. Op het 

Jaarbeursterrein moest het Urban Entertainment Centre (UEC) verrijzen, naar Amerikaans voorbeeld. Er zou een 

bioscoop, casino en megatheater komen. De aansluiting van het station naar de Jaarbeurs moest beter worden door 

een brug over de Croeselaan te realiseren, zodat oversteken gemakkelijker zou gaan. Men constateerde dat het 

compacter maken van de jaarbeurshallen door stapeling helaas niet mogelijk was. Dit zou namelijk voor veel 

problemen zorgen met de logistieke aanvoer. Door kantoren te bouwen op het Jaarbeursplein ontstond er een nieuw 

plein: het Corporate Plaza. Het plein zou worden ingekapseld tussen de nieuwe kantoren en ’s nachts afgesloten 

zijn. Er zouden lunchrooms komen. Het idee ging uit van twee principes: kleine, fijnmazige bestrating, en 

tegelijkertijd de openheid om je als gebouw op plintniveau naar de straat te presenteren. Men hoopte vooral dat 

hoofdkantoren zich hier zouden vestigen, wat door de centrale locatie goed mogelijk was. Het moesten wel flexibel 

in te richten kantoren zijn, ook geschikt voor kleinere bedrijven. De kantorenmarkt was (en is) namelijk grillig.99 

In het jaar 1997 verscheen een ambtelijke notitie waarin stond dat het verkeer aan de westkant van de stad met 80 

tot 100 procent zou toenemen, in de periode van 1990 en 2015. Dit werd gerelateerd aan de bouw van het nieuwe 

stadsdeel Leidsche Rijn. Om al dit verkeer te faciliteren, winkels van voorraad te kunnen voorzien en het 

Stationsgebied voor de auto bereikbaar te houden, zou er een westelijke Spoorlaan langs het spoor tussen Utrecht 

en Amsterdam moeten komen. Deze kon tegelijkertijd worden gebouwd met de verbreding van dat spoor. 

Daarnaast werd er gesproken over een Spoorlaan vanaf de Waterlinieweg naar het centrum. Het ontbrak de stad 

aan fatsoenlijke uitvalswegen, radialen, en dat kon zo worden opgelost. De roemruchte Spoorlanen waren geboren. 

Dit concept is al eerder aangestipt in het mobiliteitsdebat dat in die jaren in de stad woedde. De VVD en Kamer 

van Koophandel zeiden dat autobereikbaarheid van cruciaal belang was voor investeringen in het gebied.100 Ook 

WBN was voorstander omdat ze wist dat autogebruikers gemiddeld drie keer meer uitgaven in Hoog Catharijne 

dan mensen die te voet of per fiets kwamen. De Spoorlanen zouden acht meter breed worden, met veel groen 

omgeven en afgesloten van andere wegen waardoor ze relatief rustig zouden zijn. Men dacht aan het concept van 

een paylane, een tolweg in het Nederlands. Je kon na het kopen van een kaartje vanaf de ringweg in één keer, zo 

min mogelijk gehinderd door kruispunten, naar de parkeergarages van Hoog Catharijne rijden. Er is nog geopperd 

de Spoorlanen ondergronds aan te leggen, maar dat bleek al gauw veel te duur. De Spoorlanen riepen protesten 

op, niet alleen de belangengroepen als BOCP bemoeiden zich ermee, maar de velen onder de Utrechtse bevolking 

namen deel in het debat. De felste tegenstanders waren bewoners van het gebied dat ten behoeve van de lanen 

moesten worden gesloopt, de Daalsebuurt. 

Andere opvallende plannen uit het DSO waren dat voor het eerst het Stadskantoor werd benoemd, op de locatie 

waar deze nu ook staat.101 De gedachte was dat het UCP-project eventueel kon worden versneld wanneer de 

gemeente zelf het voorbeeld zou geven door zich in het Stationsgebied te vestigen.102 Daarnaast was er het plan 

voor een fietsbrug ter hoogte van de Dichterswijk aan de westkant en park Nieuweroord aan de oostkant. Een 

ander idee, dat daadwerkelijk navolging heeft gekregen, was dat het aantal entrees van het Hoog 

Catharijnecomplex werd teruggeschroefd van vijftien naar vier, namelijk aan het Vredenburgplein, Moreelse Park, 

stationshal en aan het nieuwe plein aan Smakkelaarsveld (na sloop van het Gildenkwartier). 

 

32. Goedkeuring Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp door gemeenteraad (1997, oktober)  

Proces 
Na het Voorlopig Stedenbouwkundig Ontwerp kwam er een Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO). Dit 

werd voorgelegd aan de raad, onder het motto ‘UCP: Utrecht maakt het’. Sinds het moment dat het idee van de 

Spoorlanen in het leven werd geroepen, was het al controversieel. De UCP-partners waren bang dat dit 
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controversiële idee er voor kon zorgen dat het DSO niet werd goedgekeurd door de raad. Daarom wilden ze de 

Spoorlanen en de Stadsboulevard loskoppelen van het DSO, om vervolgens als een apart onderwerp te laten 

behandelen ná de gemeenteraadsverkiezingen van 1998. 

Dit zorgde voor onenigheid in het college, omdat GroenLinks de UCP-partners ervan verdacht dat ze expres eerst 

het UCP goed wilden laten keuren, om daarna de Spoorlanen en Stadsboulevard voor te stellen als zeer 

noodzakelijk voor het UCP-gebied. Op die manier waren ze dan verzekerd van de goedkeuring van de raad. Anders 

zou het gebied onvoldoende bereikbaar zijn voor autoverkeer en te weinig investeringen trekken. De auto’s die het 

gebied toch probeerden te bereiken zouden voor grote verkeerschaos in de omliggende wijken zorgen.103 Maar 

ondanks deze kritiek werden de Spoorlanen toch losgekoppeld van de overige UCP-plannen. De raad stemt in met 

het DSO, maar onder enkele voorwaarden: 

- Rijksbijdrage: er moest zekerheid komen over de financiering van het Rijk. Want er was op dat moment een gat 

op de begroting van de Vijfde Deelexploitatie van 110 miljoen gulden.  

- Bereikbaarheid: de Spoorlanen werden dan wel losgekoppeld, de raad was zich er zeker van bewust dat de twee 

projecten met elkaar samenhingen. De Spoorlanen moesten op een later moment voor iedereen op een 

bevredigende wijze, met name voor bewoners, worden geregeld. 

- Harde financiële afspraken: tot nu toe is de samenwerking te vrijblijvend geweest omdat de afspraken te weinig 

werden vastgelegd op contractuele basis. De marktpartijen steunden op dat moment echt het DSO en waren bereid 

mee te betalen aan de Vijfde Deelexploitatie. Dat was een goede uitgangssituatie, het is wel eens anders geweest 

in het verleden. Van die situatie moet gebruik worden gemaakt door de afspraken juridisch te verankeren.104 

Gedurende het UCP-proces zijn de openbare vervoersmaatschappijen (zoals NS Reizigers, Midnet, GVU) relatief 

weinig betrokken geweest in de planvorming. Dat gold ook voor andere belanghebbenden in het gebied, het was 

toch vooral een project van de ‘grote vier’. De openbaar vervoersmaatschappijen werden mondjesmaat betrokken 

omdat het centrale gedeelte van het gebied, Utrecht centraal station, nauwelijks een punt van discussie was in de 

planvorming. Omdat het station een NSP-status had werd het als een project van het Rijk gezien. Het OVT werd 

dan ook buiten de UCP-begroting gelaten. Men had er vertrouwen in dat het nieuwe station, of Openbaar Vervoer 

Terminal (OVT) er toch wel zou komen. Het was altijd al het minst bekritiseerde onderdeel van het UCP-project. 

De plannen hiervoor liepen wat achter op andere deelgebieden in het UCP-gebied, er kan dus niet gesteld worden 

dat de OVT de grote aanjager van het gehele project was. Het Rijk had niet zoveel haast met het OVT, omdat ze 

ook nog andere grote projecten op de rol stonden: de Betuwelijn en de HSL-zuid. 

Omdat de vervoersmaatschappijen zo weinig betrokken werden, hebben ze in de luwte hun eigen plannen gemaakt 

voor de OVT. Ze betrokken hierbij ook Rijkswaterstaat en Railinfrabeheer. Deze plannen legden ze al voor aan de 

Ontwikkelingsmaatschappij, maar die sloeg ze af. De Ontwikkelingsmaatschappij wilde in 1994 haast maken 

omdat het economisch tij gunstig was en er veel investeerders stonden te wachten. Het plan van de openbaar 

vervoersmaatschappijen kon het UCP-proces alleen maar vertragen, waardoor eventuele investeringen mis zouden 

worden gelopen. Maar de vervoersmaatschappijen wisten toentertijd dat het bij de Ontwikkelingsmaatschappij 

door alle conflicten niet zo lekker liep, en wachtten hun kans af. Zij gingen zelf steeds beter samenwerken, waar 

ze eerst langs elkaar heen werkten en niet met één stem spraken. Dit had ook te maken met de reorganisatie van 

de NS. NS Reizigers moest meer klanten verwerven door de inbreng van de tucht van de markt. Hierdoor raakte 

ze geïnteresseerd in andere reizigers, van de tram en de bus. Dit dreef NS Reizigers in de armen van de bus- en 

trammaatschappijen. Er was daarom een integrale aanpak van de openbaar vervoersinstanties nodig. Er werd het 

Projectbureau HOV opgericht, dat de Hoogwaardig Openbaar Vervoersmogelijkheden onderzocht. Zij vonden dat 

het openbaar vervoer altijd al een ondergeschoven kindje was in de UCP-plannen. En dat beschouwden ze als 

onterecht omdat eerder besloten was tot een modal split: 80% openbaar vervoer, 20% auto’s in het UCP-gebied. 

De vervoersmaatschappijen presenteerden hun plan aan NS Vastgoed en die besloot het in te brengen bij de UCP-

partners. Het plan werd positief ontvangen en uiteindelijk is het OVT-concept opgenomen in het DSO van 1997. 

Het Rijk werd na de goedkeuring van het DSO weer betrokken, er werd onderhandeld over de subsidies vanuit het 

NSP-fonds. Het Rijk erkende de noodzaak van een nieuw station, maar had twijfels over het voorgestelde plan, 

dat vrij kostbaar zou zijn. Ook was het volgens hen lastig om te bouwen, omdat door het stapelen het geheel in één 

keer moest worden gerealiseerd (op het drukste knooppunt van Nederland) in plaats van in fases. Het Rijk wilde 
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alleen geld geven voor het treinonderdeel van het OVT, niet voor het busstation omdat ze dat geen cruciaal 

onderdeel vond. Dat moesten de UCP-partners maar zelf betalen. Uiteraard dachten die laatsten daar anders over. 

Het Rijk beloofde 170 miljoen gulden, van de benodigde 280 miljoen gulden voor het OVT. Daarop reageerden 

de UCP-partners dat ze met dat bedrag geen kwalitatief hoogwaardig station konden laten aanleggen. Deze 

discussie zou nog tijden aan duren. 

Het OVT-concept was gebaseerd op stapeling van functies, wat ook wel het Gestapelde Model (of het 

Concentratiemodel) werd genoemd. Dit bracht hoge kosten met zich mee, en daarom werd er als alternatief ook 

een andere variant bedacht: de Smakkelaarsveldvariant (of het Deconcentratiemodel). Hier zouden de openbaar 

vervoersopties niet gestapeld worden, maar juist gedeconcentreerd. Het Rijk was voorstander van dat laatste model 

omdat het goedkoper was en gemakkelijker te bouwen, in fases. De gemeente, NS en de andere vervoersbedrijven 

waren geen voorstander, het tastte namelijk de kern van het plan aan: alle overstapbewegingen afhandelen onder 

één dak. Zij bleven vasthouden aan het Gestapelde Model en zochten naar alternatieve financieringsmethodes. De 

voorstanders van het Gestapelde Model werden tegengewerkt doordat in diezelfde periode het Bestuur Regio 

Utrecht (BRU) werd opgericht. Deze organisatie had een vergelijkbaar takenpakket als het Projectbureau HOV 

(namelijk het regelen van het regionale openbaar vervoer). Met het opheffen van dat projectbureau viel ook een 

flinke steunpilaar onder het Gestapelde Model weg. Dit model werd dus na lange discussies weer verlaten. Bureau 

Benthem Crouwel kreeg vervolgens de ruimte om iets nieuws te bedenken. Zij gingen juist uit van deconcentratie. 

Het DSO, dat nog gebaseerd was op het Gestapelde Model, was op die manier alweer snel gedateerd.105 

Inhoud 
Wat hield het OVT-concept van de vervoersmaatschappijen nu precies in? Uitgangspunt was dat de overstapopties 

zo dicht mogelijk op elkaar zouden liggen, door ze te stapelen. Er moest een gebouw komen waar onder één dak 

alle openbaar vervoershandelingen konden plaatsvinden. Hier zouden HSL-oost, Interliner, Randstadspoor, bussen 

en trams samenkomen.  

Het moest een vergelijkbare allure hebben als de terminal van Schiphol. Te meer omdat er becijferd werd dat 

Schiphol minder reizigers per dag afhandelde maar wel over véél meer vloeroppervlak beschikte. Ook in 

architectonische zin moest het een ‘Schiphol-uitstraling’ hebben. Het station zou, met een knipoog naar Schiphol, 

dan ook ‘OV Mainport Utrecht Centraal’ worden genoemd. Tegenwoordig spreekt men van ‘railport’, naast de 

Rotterdamse ‘seaport’ en de 

Amsterdamse ‘airport’. Dit paste in 

het tijdsbeeld, waar steeds meer 

aandacht uitging naar station 

architectuur, ten opzichte van de 

jaren ’70-80 waar stations slechts 

werden gebouwd met 

gestandaardiseerde, betonnen 

componenten. Alleen 

functionaliteit telde toen. De OVT 

moest losgekoppeld worden van 

Hoog Catharijne, waardoor je als 

gebruiker wist wanneer je het 

station betrad (dat was met de 

‘patatstraat’, de overgang van 

station naar het winkelcentrum, niet 

het geval).  
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Zoals gezegd werden er in het Gestapelde Model functies gestapeld. Dit zat in 1989 ook al in de plannen, met het 

ondergrondse tramstation. Echter wilde men nu dieper de grond in: op -2 niveau was een HOV-tunnel voor tram 

en eventueel bussen gepland. Op -1 niveau een zogenoemde ’Mezzazine’, een verdieping waar reizigers zouden 

kunnen overstappen. Op de begane grond waren de sporen gepland en op +1 niveau de ‘niet-HOV’ bussen en de 

stationshal. Maar zoals gezegd werd het te duur bevonden en bleek het uit onderzoek ook lastig om door de 

fundering van Hoog Catharijne heen 

te boren. Benthem Crouwel kwam 

met een alternatief van een ‘glazen 

doos’. Dit betrof een langgerekte, 

glazen corridor over het spoor. Het 

idee bracht langere overstaptijden 

met zich mee maar was wel 

goedkoper en gemakkelijker te 

realiseren.  

Naast het OVT-concept vielen nog 

enkele aspecten op in het DSO van 

1997. Zo werd er notie gemaakt van 

de problematische situatie van 

Tivoli, aan de Oudegracht. Zij zaten 

daar ongelukkig vanwege de 

geluidsoverlast die er bestond bij 

optredens. Daarom opperde men dat 

Tivoli moest intrekken bij het uit te 

breiden Muziekcentrum 

Vredenburg.106 

Aan ander aspect was de vernieuwing van winkelcentrum Hoog Catharijne. WBN sprak van ‘Nieuw Hoog 

Catharijne’, gebaseerd op de Amerikaanse mall met grootschalige winkels. Het was nu een domein van mensen 

die snel van het station naar de binnenstad moesten of andersom en haastig wat kochten: runshoppers. Er moesten 

in de woorden van WBN ook funshoppers getrokken worden. Dit kon bewerkstelligd worden door de 

Radboudtraverse 2,5 keer zo breed te maken. Ook konden de bestaande overkappingen meer transparant worden 

gemaakt met behulp van glas, zodat er meer daglicht binnenkwam.107  

 

33. Oprichting Leefbaar Utrecht (1997)  

Er bestond onder sommige Utrechters steeds meer onvrede over de UCP-plannen. Dat was begonnen met de Piek 

van Riek, want dat sloeg in als een bom. Dat plan was dan wel afgeschoten, nog steeds zou er een groot aantal 

kantoormeters (360.000 m2) in het gebied worden gerealiseerd. De toon was gezet. Er bestond de vrees dat een 

soort tweede generatie Hoog Catharijne zou ontstaan, met andere woorden: dat er eigenlijk niets zou veranderen, 

terwijl dat wel nodig was. Ook de Spoorlanen en Stadsboulevard konden rekenen op veel kritiek. Daarnaast viel 

het gebruik van Amerikaanse termen als Urban Entertainment Centre en Corporate Plaza niet goed. De Utrechters 

vonden dat de oorspronkelijke doelen, het verbeteren van de leefbaarheid, openbare ruimte en sociale veiligheid, 

waren opgeofferd ten bate van de commerciële belangen.  

                                                            
106 Volkskrant (2000, 29 juni). Utrechtse podia vrezen centrumplan. 
107 Verbart, J. (2004). Management van ruimtelijke kwaliteit. Delft: Eburon. 
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Daarom besloten Henk 

Westbroek en Broos 

Schnetz (zaten in de directie 

van het bekende 

horecaetablissement 

Stairway to Heaven) een 

lokale politieke partij op de 

te richten die zich zou 

verzetten tegen het UCP-

project: Leefbaar Utrecht 

(LU). Daarbij kon Henk 

Westbroek gebruik maken 

van zijn lokale bekendheid, 

hij was al jaren een bekend 

gezicht in Utrecht en 

onderdeel van de band Het 

Goede Doel. Op 

informatiebijeenkomsten 

van het UCP rekruteerden 

zij onder de mensen die zich 

kritisch opstelden.108  

Leefbaar Utrecht zei dat het 

in de UCP-plannen alleen 

maar ging om beton, beton en nog eens beton. Er werd wel eens de vergelijk gemaakt met de grootheidswaan van 

de Roemeense dictator Ceausescu, die wat betreft betongebruik zelfs nog overtroffen werd door de UCP-

partners.109 Leefbaar Utrecht is samen de met de SP de enige partij geweest die zich altijd verzet heeft tegen het 

UCP. De andere partijen waren  voorstander, zij het dat ze op details van mening verschilden.110 

 

34. Gemeenteraadsverkiezingen (1998, maart)  

Zetelverdeling: Leefbaar Utrecht: 9; GroenLinks: 9; PvdA: 9; VVD: 6; CDA: 4; D66: 3; SP: 3111. 

De komst van Leefbaar Utrecht zorgde voor 

veel reuring in de stad. De partij gebruikte 

tijdens de campagne de slogan ‘UCP, weg 

ermee!’ Ze vonden dat bewoners veel te 

weinig in de planvorming waren betrokken 

tot dan toe. Veel bewoners hadden geen 

boodschap aan het vermeende 

(inter)nationale belang van het station en de 

a-locatie voor kantoorvestiging. Zij wilden 

bijvoorbeeld gewoon goed regiovervoer. Er 

waren krachten die de stad mee wilden 

nemen in de vaart der volkeren, maar 

anderen zagen Utrecht liever een 

provinciestad blijven. Anno 2016 neigt men 

door de forse groei van de stad toch meer 

naar een (inter)nationaal dan een 

provinciaal karakter. Maar tegelijkertijd 

probeert men ook een beetje een 

                                                            
108 Cobouw (1998, 6 maart). Donkere wolken boven Utrecht Centrum Project.  
109 Gemeenteraad Utrecht (1997). Raadsvergadering 18 december 1997. 
110 Wikipedia (2012, 29 juni). Stadspartij Leefbaar Utrecht.  
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middenweg te vinden: act local, think global.112 

Maar terug naar 1998. De boodschap van Leefbaar Utrecht, liever gezellig en klein blijven, had in die tijd effect: 

in één klap behoorde Leefbaar Utrecht de partij tot de grootste, met liefst negen zetels. Maar ondanks dat aantal 

zetels, maakte LU uiteindelijk geen deel uit van het college van Burgemeesters & Wethouders. Het willen houden 

van een aantal referenda bleek het struikelblok.113. Twee jaar later zou Leefbaar Utrecht alsnog zitting nemen in 

het college. 

 

35. Riek Bakker en Ivo Opstelten vertrekken (1999)  

Bakker en Opstelten hadden samen met Regterschot in het Bestuurlijk Platform het UCP-project weer behoorlijk 

op de rails gekregen. Zoals bekend vloeide er een politiek-bekrachtigd DSO uit voort. 

Riek Bakker was hét gezicht van het UCP. Echter raakte ze rond deze tijd uit beeld. Dat kwam omdat ze steeds 

vaker met gezondheidsklachten kampte, waardoor ze zo nu en dan een stap terug moest doen. Ook had ze het druk 

met andere projecten, ze was een van de populairste stedenbouwkundigen in die tijd en werd overal voor gevraagd. 

Ook wendde de UCP-partners zich meer af van haar, omdat ze door haar zeer directe aanpak ook voor conflicten 

zorgde. Zo hadden de partners deelexploitaties opgesteld, maar had Bakker geen zin deze aan ‘elkaar te lijmen’. 

Zij pleitte voor één integraal plan. Ze had zichzelf hoog zitten, en was daarom moeilijk van haar standpunt af te 

brengen. Maar misschien moet je ook wel een beetje zelfingenomen zijn om een dusdanig complex project te 

begeleiden. Hoe dan ook, Bakker raakte uit beeld en haar invallers van BVR waren toch een stuk minder 

overtuigend.114 Hetzelfde gold ook bij het vertrek van Ivo Opstelten, die burgemeester van Rotterdam werd. Hij 

was ook een karttrekker van het Bestuurlijk Platform en beschouwde het project als zijn ‘kindje’. Dat gold een 

stuk minder voor zijn opvolgster Annie Brouwer. Deze veranderingen van mensen deden het UCP geen goed. Het 

momentum dat was opgebouwd sinds Bakker en Opstelten deelnamen in Bestuurlijk Platform, zakte zo langzaam 

weg. Zij gaven het project veel kracht, maar door hun beider afwezigheid verloor het UCP dat weer.115 Het hielp 

ook niet mee dat het UCP dat jaar de prijs ontving voor het meest geld-verspillende overheidsproject. In 1999 had 

de gemeente Utrecht die eer, omdat het al sinds het begin van UCP 21 miljoen gulden aan rapporten, onderzoeken, 

overleg had gespendeerd.116 En dat zonder dat er iets van de plannen was uitgevoerd.  

 

36. Raadsvergadering over NSP-subsidie (1999, oktober)  

De gemeente had de UCP plannen in 1997 gepresenteerd aan het Rijk en vroeg om subsidie van 240 miljoen 

gulden. Het Rijk liet weten dat dit mogelijk was, gezien de totale begroting van 1 miljard gulden in NSP fonds. 

Maar na de parlementsverkiezingen van maart 1998 en de vorming van een nieuwe regering werd het budget van 

het NSP-fonds gehalveerd. Men ging een soberder financieel beleid voeren en er was in de tussentijd ook nog een 

Nieuw Sleutelproject toegevoegd, Breda. Zo werd de subsidie voor Utrecht teruggeschroefd naar 120 miljoen117. 

Hierdoor ontstond er een gat op de begroting van de Vijfde Deelexploitatie van 120 miljoen gulden. De gemeente 

Utrecht maakt zich hierover zorgen en stuurt lobbyisten naar Den Haag om er toch nog meer geld uit te slepen. 

Het nationaal belang van het station werd benadrukt. Zij stelden voor dat het Rijk mocht deelnemen in het 

Bestuurlijk Platform en zo meer zeggenschap kreeg en mogelijkheden om meer controle uit te oefenen. Daarbij 

moesten ze dan wel een deel van de financiële risico’s dragen. Dat laatste wil het Rijk niet. Zij kwam op haar beurt 

met het idee van een claw back / benefit sharing – regeling. Dit hield in dat de (extra) verleende subsidie kon 

worden teruggevorderd wanneer er winst zou worden gemaakt bij de Vijfde Deelexploitatie. Tegelijkertijd 

worstelde het Rijk met haar eigen functioneren in NSP-projecten. Op dat moment was de enige betrokkenheid van 

het Rijk bij het project dat zo nu en dan de rijksbouwmeester van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM) werd bijgepraat. Daarnaast wilde het Rijk dat de NS goed behandeld werd, 

en bemoeide het ministerie van Verkeer & Waterstaat zich met het openbaar vervoer. De lobbysessies leverden 

niets op, het bleef bij 120 miljoen gulden subsidie, met als resultante 120 miljoen tekort op de Vijfde 

Deelexploitatie.  

                                                            
112 Hillen, J.D. (2007). Water in de Singel, p.152. Utrecht: Corio. 
113 Idem, p.89 
114 Idem, p.138. 
115 Verduijn, G. (2016). Interview. 
116 Hillen, J.D. (2007). Water in de Singel, p.152. Utrecht: Corio. 
117 Gemeente Utrecht (1999, 14 september). Raadsvoorstel Utrecht Centrum Project: start uitvoeringsfase. 
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Het tekort op de Vijfde Deelexploitatie was omgeven van onduidelijkheden. Leefbaar Utrecht en de SP dachten 

dat het college de rijksbijdrage veel te rooskleurig had voorgesteld. Daarom vroegen zij stukken hierover op, met 

behulp van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De rechter keurde het WOB-verzoek echter af. Door een 

verspreking van een PvdA-raadslid werd vermoed door LU en SP dat de andere partijen, die niet steeds ageerden 

tegen het UCP, de stukken wel ingezien hadden. Later bleek dat er sprake was van een lek. Leefbaar Utrecht en 

SP wantrouwden tijdens de beruchte raadsvergadering van oktober 1999 de andere partijen. Het werd een zeer 

emotionele vergadering, met veel conflict en verdriet118. Yet van den Bergh van Leefbaar Utrecht probeerde hierna 

nog een initiatief ontplooien waarbij Utrechters geld konden doneren. Met dat geld kon zij dan procederen tegen 

de UCP-plannen tot aan de Raad van State toe. Echter kreeg het initiatief te weinig steun van de Utrechtse burger 

om daadwerkelijk naar de rechter te kunnen stappen. 

Ondanks alle onduidelijkheid, wantrouwen en discussie vond de raad dat er voldaan was aan de voorwaarden 

(bereikbaarheid, harde financiële afspraken en voldoende rijksbijdrage) die ze had gesteld aan het DSO in 1997. 

Hiermee ging ze definitief akkoord met het DSO. De harde financiële afspraken zouden in een 

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) worden verankerd. Deze zou twee maanden later, in december 1999 worden 

ondertekend door de UCP-partners. 

Deze SOK werd dus getekend ondanks het tekort van 120 miljoen gulden op de Vijfde Exploitatie. Voor 15 maart 

2000 moest dat gat worden opgevuld. Als dat niet lukte, zou de SOK door de aflooptermijn automatisch worden 

beëindigd. Deze stok achter de deur zou er voor zorgen dat de UCP-partners haast zouden maken, wat door 

iedereen gewenst werd. Om te voorkomen dat de SOK automatisch zou verlopen gingen de partners op zoek naar 

'planoptimalisaties', oftewel posten waarop kon worden bespaard binnen het project.119 

 

37. Behandeling voorgestelde planoptimalisaties door UCP-partners leidt tot conflict (2000, februari) 

In deze bijeenkomst van de UCP-partners werden de voorstellen gedaan voor planoptimalisaties. Daar hadden ze 

maar twee maanden de tijd voor gehad. Tijdens de bijeenkomst had elke partij vetorecht. De Jaarbeurs mocht als 

eerste haar voorstel doen, en kwam het met idee om 4000 m2 winkels te gaan ontwikkelen op haar terrein. Zo 

konden de kosten van de Vijfde Exploitatie worden gedekt. Om de kritiek hierop voor te zijn, gaf de Jaarbeurs aan 

dat ze pas heel laat wist dat er mee moest worden betaald aan de openbare ruimte, infrastructuur en andere ‘zwakke’ 

onderdelen. Ze was er van uitgegaan dat de gemeente dat zou bekostigen, zoals dat normaliter ook gebeurde. Ze 

stelde dat meebetalen aan de Vijfde Deelexploitatie sowieso eigenlijk geen verantwoordelijkheid is van een 

commerciële partij. Daarnaast vond de Jaarbeurs het niet eerlijk bijna alle winst werd behaald aan de oostkant van 

het station, vooral bij Hoog Catharijne, en dat de Jaarbeurs op basis daarvan disproportioneel veel moest inleggen. 

Maar het voorstel om winkels te gaan ontwikkelen riep veel weerstand op bij WBN. Zij zag de Jaarbeurs met 

winkelontwikkeling als concurrent en zat daar niet op te wachten. Eerder was afgesproken dat de Jaarbeurs 

maximaal 1000 m2 zou ontwikkelen. WBN veto-de dan ook het voorstel. De Jaarbeurs bleef koste wat het kost 

vasthouden aan haar voorstel voor een planoptimalisatie. Verdere voorstellen voor het dichten van het tekort 

werden hierna niet eens meer besproken. Jaarbeurs stapte op. In navolging daarvan deed WBN dat ook, want ze 

achtte de financiële risico’s zonder steun van de Jaarbeurs te groot. Ook stelde WBN net als de Jaarbeurs opeens 

dat het eigenlijk niet haar verantwoordelijkheid was op te draaien voor de openbare ruimte, waar ze dat eerder wel 

beloofd had te doen. De gemeente en NS bleven over, maar wilden niet alleen op zichzelf de Vijfde Deelexploitatie 

bekostigen. 

Na deze gebeurtenis stelde de lokale pers dat de discussie over de ontwikkeling van winkels op het Jaarbeursterrein 

de grote boosdoener is geweest. Ook de gemeente zag de Jaarbeurs als grote spelbreker, al deden de persberichten 

die naar buiten werden gebracht anders vermoeden, daar werd gesteld dat de vier partijen er in gezamenlijkheid 

niet uitgekomen waren. Overigens is het niet vreemd dat de Jaarbeurs het zwarte schaap was, zij nam immers een 

minder cruciale positie in dan WBN. De Jaarbeurs werd er in de pers zelfs van verdacht dat het tegenstrijdige 

contracten had getekend. Zo had ze een UCP-contract getekend, maar ook een contract met haar 

projectontwikkelaar MultiVastgoed (het voormalige Multi Development Corporation). Daarin stond dat er winkels 

gerealiseerd moesten worden. De Jaarbeurs werd er van beticht dat ze zich had laten overhalen door Multivastgoed 
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om uit het UCP te stappen en zelf te gaan ontwikkelen. Zo kon ze de Vijfde Deelexploitatie ontlopen. Maar de 

Jaarbeurs stelde dat UCP belang altijd boven MultiVastgoed belang ging. Dit is nooit opgehelderd. 

Echter ging de hele bovenstaande discussie slechts om 4000 m2 winkelruimte. En dat in een project met een 

investeringswaarde van meer dan 3 miljard gulden. Met de kennis van nu kan gezegd worden dat die 

winkeldiscussie de druppel was die de emmer deed overlopen; het was klein bier binnen het plannenmaken van de 

afgelopen jaren. De Vijfde Exploitatie was het zwaard van Damokles dat gedurende jaren plannenmakerij steeds 

boven het UCP hing. Het lukte helaas niet dat tekort te op te vullen.120  

 

38. Ontbinden van de Samenwerkingsovereenkomst en einde Utrecht Centrum Project (2000, maart) 

Doordat de UCP-partners geen overeenstemming konden bereiken over de Vijfde Deelexploitatie, zou de 

Samenwerkingsovereenkomst juridisch worden ontbonden. Maar de partners hielden de eer aan zichzelf en 

ontbonden de samenwerking op 5 maart 2000, net voor de aflooptermijn van 15 maart. Met het wegvallen van de 

Samenwerkingsovereenkomst was ook het einde voor het Utrecht Centrum Project. Enkele maanden na de 

ontbinding ging Jaarbeurs samen met haar projectontwikkelaar MultiVastgoed kantoren bouwen op Hojelterrein. 

Dit was de eerste schop in de grond in het Stationsgebied sinds de plannen vanaf 1986. Hier putte de gemeente 

wel hoop uit: is dus tóch mogelijk. Maar tegelijkertijd versterkte deze gebeurtenis wel de verdachtmaking dat 

MultiVastgoed de Jaarbeurs had overgehaald uit het UCP te stappen. Overigens had de ontbinding van de SOK 

geen consequenties voor de Spoorlanen en de Stadsboulevard; deze waren immers losgekoppeld van het UCP-

project.  

Na het wegvallen van de Jaarbeurs en WBN bleven de gemeente en NS over. Zij wilden een doorstart maken, want 

ze vonden namelijk dat er te veel geld en tijd in het UCP-project was gestoken om er definitief mee te stoppen. 

Daarnaast was het economisch tij gunstig.121 Er was wel haast geboden met de doorstart, met het oog op de 

vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. Er werd namelijk gevreesd voor de uitslag: de bestaande politieke partijen 

vreesden dat de anti-UCP partij Leefbaar Utrecht nog groter zou worden dan in 1998. Het UCP-project zou dan 

wel heel lastig worden om nog te bewerkstelligen. 

 

39. Gemeente Utrecht en NS Vastgoed gaan verder onder de naam ’De Doorstart’ (2000, juni)  

Proces 
De gemeente en NS Vastgoed smeedden snel een nieuw plan: De Doorstart. Dit was een bescheiden versie van de 

oude plannen, immers was er na het wegvallen van Jaarbeurs en WBN veel minder geld te besteden. Het 

ambitieniveau werd teruggeschroefd. Het kwaliteitsboek van Bakker werd als uitgangspunt genomen. Het plan 

werd gekenschetst met de woorden ‘flexibel’, ‘simpel’ en ‘in delen’. De vorige plannen waren niet flexibel, doordat 

ze gedetailleerd waren, of bijvoorbeeld door de uitwerking van het spaarvarken model. Dat moest nu niet meer het 

geval zijn, het moest mogelijk zijn sneller op maatschappelijke- en economische veranderingen in te spelen. 

Daarnaast was men genoodzaakt het plan simpeler te maken, omdat er minder geld te besteden was. Als laatste 

moest het plan in deelgebieden opgeleverd kunnen worden, in verschillende fases. Niet dat het ene project 

afhankelijk was van het andere. Er moest ruimte zijn voor de ontwikkeling van het gebied in verschillende 

snelheden. Als dat niet kon, zou het project nooit van de grond komen, zoals wel is gebleken in het UCP-verleden. 

Het idee van een integrale aanpak werd losgelaten. Er werd een uitvoeringsorganisatie opgericht die zorg moest 

gaan dragen voor openbare ruimte en infrastructuur. Daarnaast werd het plan opnieuw ingediend bij het Rijk om 

aanspraak te maken op NSP-subsidies voor de OVT, Zuidertunnel en openbare ruimte.  

De gemeente en NS wisten dat ze uiteindelijk toch weer WBN nodig hadden. Ze konden niet om WBN heen 

vanwege het Brederocontract, waarin stond WBN eigenaar is van de Jaarbeurspleingarage en enkele 

fietsenstallingen in het gebied. Tevens mocht de WBN sowieso een plek houden tussen het centrum en het station 

van de periode 1970 – 2070. Tijdens de Doorstart ging men voor het eerst aan de slag met bilaterale contracten. 

Dat is een contract, afgesloten tussen twee partijen. Dit in tegenstelling tot de oude UCP samenwerkingsstructuur 

waar altijd meerdere partners in betrokken waren. Dit zou de flexibiliteit van de plannen ten goede komen.  
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Inhoud 
Er werd gekozen voor de metafoor van een ui: met een kern en daarom omheen meerdere schillen. Projecten in de 

kern moesten sowieso doorgang vinden. Het ging om prioriteitstelling. Bovenaan stond de OVT, als een ‘spin in 

het web’. Ook kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en de Stadsboulevard zaten in de ‘kern’. Dat gold ook 

voor het herstel van Catharijnesingel. De ‘schil’ bestond onder ander uit de doorbraak van Peek & Cloppenburg, 

zodat de Stationsstraat een verbinding kon vormen tussen het Stationsplein en Vredenburgplein. Eveneens 

behoorden de plannen voor herinrichting van het Stationsplein, Jaarbeursplein, Moreelse Park en Croeselaan tot 

de schil. Op de lijst stonden ook kunst in de openbare ruimte, de reconstructie van het Westplein en aanleg van de 

Zuidertunnel. Plannen waar geen financiële dekking voor was, werden op de lange baan geschoven, zoals de 

vernieuwing van Muziekcentrum Vredenburg (met inbegrip van Tivoli).  

 

40. Vervroegde gemeenteraadsverkiezingen (2000, november)  

Zetelverdeling: Leefbaar Utrecht: 14; GroenLinks: 8; PvdA: 7; VVD: 5; CDA: 4; SP:3; D66: 1122 

Door de gemeentelijke herindeling, waardoor Vleuten-De Meern werd ingelijfd bij de gemeente Utrecht, werden 

er vervroegde raadsverkiezingen uitgeschreven. Wederom werkte het verzet tegen de UCP-plannen van Leefbaar 

Utrecht, ze groeide naar liefst 14 zetels. Dit keer kwam LU wel in de coalitie en mocht zelfs de wethouder leveren 

die verantwoordelijk was voor het UCP, Walther Lenting. Toen Leefbaar Utrecht in het centrum van de macht 

terechtkwam maakte ze daar ook meteen gebruik van: de stekker werd uit De Doorstart getrokken, zoals hieronder 

wordt toegelicht. 

 

41. Ook ‘De Doorstart’ gaat niet door (2000)  

Leefbaar Utrecht zorgde dus voor het stopzetten van De Doorstart. De uitvoeringsorganisatie werd ontmanteld. 

De lokale politieke partij wilde een referendum voor de Utrechtse bewoners organiseren, in plaats van de zoveelste 

planvormingsronde met partijen die in 'achterkamertjes' te werk gingen.123 Ook de Spoorlanen en de 

Stadsboulevard, die losgekoppeld waren van het UCP-project, werden op de lange baan gezet. Voor deze keuze 

moest wel bijna 30 miljoen gulden worden betaald aan bouwbedrijven om hen af te kopen voor de eerder gemaakte 

afspraken hieromtrent. Het project van de Zuidertunnel werd ook bevroren. De kosten ervan werden steeds hoger 

door strengere veiligheidseisen. Maar de opties voor Stadsboulevard en Spoorlanen blijven dus wel in de lucht. 

Door deze vrij rigoureuze aanpak van Leefbaar Utrecht kreeg de partij wel eens de kritiek dat ze deed alsof de auto 

helemaal niet bestond.124 

 

42. Leefbaar Utrecht roept referendum uit en komt met alternatief plan (2000)  

Nu Leefbaar Utrecht in het college zat lukte het wel een referendum over het UCP-gebied af te dwingen. De partij 

zag ook wel in dit er iets moest gebeuren in het gebied. Een gevleugelde uitspraak werd ‘niets doen is geen optie’, 

van wethouder Lenting.  

Daarvoor was het wel essentieel dat er draagvlak was bij de burgers, dat te meten was met een referendum. Het 

besluitvormingsproces zou van de achterkamertjes worden overgeheveld naar het stemlokaal. Een andere 

voorwaarde van Leefbaar Utrecht was, dat in het vervolg de gemeente een soort regiehouder zou zijn. Dat was een 

logisch gevolg van het feit dat alle andere samenwerkingsvormen met de marktpartijen al geprobeerd waren, 

behalve deze. De gemeente was dan wel in the lead geweest in de Ontwikkelingsmaatschappij, maar de manier 

waarop ze zich toen behoorlijk dominant opstelde, was niet de bedoeling geweest. Wanneer de gemeente de 

regisseur zou zijn, zou ze zich niet te dominant opstellen en tegelijkertijd er op kunnen toezien dat de commerciële 

belangen niet de overhand kregen. 

LU kwam met een alternatief plan voor het Stationsgebied: Leefbaar Utrecht Centrum Project (LUCP). Het werd 

ontworpen door Wolfgang Spier, de stedenbouwkundige binnen LU. De nadruk in het plan lag op leefbaarheid, 

plintbebouwing en verzonken fietsenstallingen. Ook zou het aantal voorgenomen kantoormeters uit de meest 

recente UCP-plannen minimaal moeten worden gehalveerd. Het zou een besparing van 200 miljoen gulden kunnen 
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opleveren. Er zou namelijk worden afgezien van grootschalige sloop en overbodige autovoorzieningen als 

parkeergarages en tunnels.125 Echter werd het LUCP door de raad als snel afgeschoten, omdat het niet 

toekomstbestendig was en niet functioneel.126 

 

43. Het referendum en het vervolg (2002 – heden)  

Het referendum zou een belangrijk moment worden voor het bepalen van de identiteit van Utrecht: gaat de stad de 

toekomst in als een groot uitgevallen provinciestad of als internationaal georiënteerde stad? Visie A 

vertegenwoordigde de meer provinciale oriëntatie. Het plan vertoonde enkele overeenkomsten met het hierboven 

besproken LUCP. In Visie A moest het UCP-gebied ruim van opzet worden (het heette ook wel ‘Visie Verruimd’) 

met veel groen, openbare ruimte en woningbouw. Deze visie kostte de gemeente 91 miljoen euro, terwijl de andere 

visie 15 miljoen euro zou opleveren. Dat kwam omdat er in Visie A relatief weinig kantoren gebouwd werden 

waar geld mee kon worden terugverdiend, in tegenstelling tot Visie 1. De andere richting was zoals gezegd Visie 

1 (‘Visie Compact’), waarin de identiteit van Utrecht voorgesteld werd als internationaal georiënteerde stad. Het 

UCP-gebied moest een zaken- en wooncentrum worden van allure. Er werd dichter op elkaar gebouwd in een 

compacter gebied dan bij Visie A. Deze visie vertoonde gelijkenissen met het DSO uit 1997. Uiteindelijk koos 

70,7% van de Utrechtse bevolking voor Visie A. Deze visie werd als uitgangspunt genomen voor het te formuleren 

masterplan, dat in 2004 goedgekeurd werd door de raad.  

Er was sprake van een raadplegend referendum, wat inhoudt dat bij voldoende opkomst (wat het geval was), de 

uitslag bindend is. De gemeente moest de uitslag dan ook als leidraad te nemen.127 Echter gaf Leefbaar Utrecht-

prominent Wolfgang Spier jaren later aan dat de ambtenaren de uitslag aan hun laars hebben gelapt. Hij sprak van 

de ‘macht van ambtenaren’, die door hun specialismen een kennisvoorsprong hadden op de raad en daarom hun 

eigen gang hebben kunnen gaan. Het lijkt te resulteren in een minder groen en open Stationsgebied dan was 

voorgenomen in Visie A. Dat heeft ook te maken met het gegeven dat er minder wordt vastgelegd dan in het UCP-

tijdperk. Men heeft wel geleerd dat niet alles in één groot integraal plan moet worden vastgelegd, dat nader wordt 

besproken in de nabeschouwing. Consequentie hiervan is dat Visie A nooit 1-op-1 zal worden uitgevoerd, door de 

constant veranderende omstandigheden, in economische- en maatschappelijke zin. Spier gaf aan dat hij de plannen 

wel heel veel vindt weghebben van de ideeën van het Utrecht Centrum Project128. Of dat zo is laat ondergetekende 

in het midden. U, als lezer, kan het gebied zelf gaan bekijken. Want sinds 2007, na 21 jaar plannenmaken, is de 

schop eindelijk echt de grond in gegaan. 
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IV. NABESCHOUWING 

21 Jaar plannen maken is een behoorlijke tijd, en daarom rijst natuurlijk al snel de vraag waarom het zo lang 

heeft moeten duren voordat het Stationsgebied echt aangepakt werd. Ad Smits zegt dat het bijna niet anders kan, 

in een dusdanig complex en groot project. Misschien heb je die aanloopjaren wel nodig, om de plannen scherp te 

krijgen, om te weten wat er allemaal wel en niet kan. Zoals eerder is benadrukt was er in Utrecht en zelfs in heel 

Nederland geen vergelijkbaar project te vinden. Een bewezen strategie voor de aanpak van een dergelijk gebied 

kon dus niet worden opgevolgd. Dit leidde er toe dat niet alle ideeën direct goed uitpakten. Het blijft mensenwerk. 

Welke knelpunten zaten het project in de weg? Nota bene komt onderstaande analyse voort uit de interpretatie van 

ondergetekende en is dus niet geheel vrij van subjectiviteit. Er wordt ook kort besproken of er geleerd is van het 

verleden, hoe er nu in CU2030 met deze knelpunten wordt omgegaan. 

 

44. Perikelen rondom Vijfde Deelexploitatie  

Het tekort op de Vijfde Deelexploitatie, voor openbare ruimte, infrastructuur en andere niet-rendabele aspecten 

van het UCP-project, hing als een soort van zwaard van Damokles boven het project, vooral de laatste jaren van 

het UCP. De Vijfde Deelexploitatie werd als een soort vuilnisbak gebruikt waarin de UCP-partners alle 

risicodragende gebieden en andere kostenposten ‘dumpten’. Alle vier de partijen moesten deze lasten delen, maar 

de gemeente was eindverantwoordelijk. De marktpartijen hadden de vrijheid zich terug te trekken uit het project 

als het ze niet meer zinde.129 Zo ontstond een tikkende tijdbom, die in 1993 en 2000 afging. De andere twee keer 

dat het UCP klapte had niets te maken met de traditionele vier grote partners. Met betrekking tot de Vijfde 

Deelexploitatie was het achteraf gezien ook 

wat naïef van de gemeenteraad om in te 

stemmen met het DSO, zonder harde 

toezeggingen van het Rijk voor de 

subsidiëring van de Vijfde Deelexploitatie. 

Immers werden de toezeggingen, die niet 

juridisch waren vastgelegd, later niet 

nagekomen omdat het NSP-fonds werd 

ingekrompen. Het was ook opvallend dat 

de afgevaardigden van de vier grote 

partners het persoonlijk goed met elkaar 

konden vinden, maar dat veranderde zodra 

het over geld ging. Er werd gesproken van 

de ‘jonge honden’, mannen van 48-50 jaar 

die veel met elkaar gemeen hadden. Zodra 

de Vijfde Deelexploitatie besproken moest 

worden, verslechterde de sfeer.130 

Tegenwoordig heeft men geen Vijfde 

Deelexploitatie meer, omdat alles via 

bilaterale contracten wordt geregeld.  

 

45. Integraal plan leidde tot verstikkende wederzijdse afhankelijkheid  

Het is niet verkeerd om een stip op de horizon te zetten, maar het UCP-project was één grote, in detail uitgewerkte 

weg naar die horizon. De uitgewerkte ideeën werden vastgelegd in een integraal plan, waardoor er weinig ruimte 

was voor veranderende omstandigheden. Het werd soms ervaren als een ‘keurslijf’.131 En de kans was natuurlijk 

aanwezig dat het ergens iets anders zou verlopen dan van tevoren gepland. In één groot contract werden vele 

aspecten van het UCP-project vastgelegd, het werd teveel gejuridiseerd. 
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Het spaarvarken model en de Vijfde Deelexploitatie maakten de UCP-partners van elkaar wederzijds afhankelijk, 

in financieel opzicht. Partij A controleerde partij B om te bezien of het geld van partij A wel goed werd uitgegeven 

door partij B. Dit gaf nog wel eens wrijving. Zo wilde bijvoorbeeld de NS een hekwerk plaatsen tussen het spoor 

en de Adama van Scheltemabaan voor een bedrag van 100.000 gulden. Dat is weinig op de UCP-begroting van 2 

a 3 miljard. Echter bemoeide de Jaarbeurs zich met dit hekwerk er mee omdat ze het niet nodig vonden. En dat 

terwijl ze in principe weinig te zoeken had in dat gebied.132 

De partijen verschilden nog wel eens van mening over dit soort bestedingen omdat ze verschillende 

(investerings)termijnvisies hadden. Dat schuurde met het one size fits all-contract dat ging over een periode van 

minimaal 20 jaar. Dat was lastig voor een partij als de Jaarbeurs om daar een handtekening onder te zetten. De 

Jaarbeurs heeft gezien de grilligheid van de congressen- en beurzenmarkt, te maken met een korte termijnvisie. 

Ook de kleinere stakeholders in het gebied konden zich geen lange termijnvisie permitteren. APB/WBN kijkt 

ongeveer 25 jaar vooruit. Voor de NS en de gemeente was het gemakkelijker, zij hebben een termijnvisie van 

minimaal 25 jaar. Al speelde natuurlijk de 4-jaarlijkse wisseling in het college en raad ook een rol tijdens het UCP-

proces, zoals wel is gebleken.133  

De gekozen PPS-constructie, waarin publieke partijen met marktpartijen samenwerkten, zorgde voor onderlinge 

spanningen. Dat bleek ook in andere PPS-projecten destijds. Elke partij heeft andere belangen, en de publieke- en 

commerciële belangen zijn veelal moeilijk te verenigen. De gemeente wilde onder andere de leefbaarheid en 

sociale veiligheid verbeteren en kwam met ideeën voor meer woningen en herstel van de Catharijnesingel. Dat 

vonden de marktpartijen niet interessant, het grote geld is namelijk te verdienen met kantoorontwikkeling en 

winkels. Dat komt dan weer de sociale veiligheid niet ten goede, gezien na werktijd een kantoor- en winkelgebied 

over het algemeen er verlaten bij ligt. Het leidde tot een ongemakkelijke verstandhouding tussen de gemeente en 

commerciële partijen. Maar geen enkele partij kon het alleen aan, dus ze moesten wel samenwerken. De partners 

zagen pas laat in dat ze hun uiteenlopende belangen moesten respecteren om tot een positief resultaat te komen. 

Er was ook kritiek op de PPS-constructie omdat de gemeente risicodragend was voor het eventueel niet realiseren 

van kantoren, wanneer de investeringen achterbleven ten opzichte van de verwachtingen. Men was bang dan snel 

weer een Artikel 12-gemeente te worden.134  

Van bovenstaande was men zich in het nieuwe project CU2030 terdege bewust. Er is verder gegaan met het idee 

om het project met bilaterale contracten vorm te geven. De gemeente werd nu regievoerder en sloot en sluit met 

elke partij afzonderlijk dit soort contracten af. Hierdoor hoeven de partijen zich niet meer met elkaar te bemoeien, 

iedereen heeft zijn eigen gebied. Dat impliceert dat het project ook meer in incrementeel, in stapjes, verloopt. De 

ene partij is sneller met de ontwikkeling dan de ander. Het gebied wordt in verschillende snelheden ontwikkeld. 

Het heeft bijvoorbeeld lang geduurd voordat de Jaarbeurs en de gemeente een contract hebben afgesloten over de 

grond, maar dit zat een project als de nieuwe entree van Hoog Catharijne aan het Vredenburgplein niet in de weg. 

In de oude organisatiestructuren van het Utrecht City Projekt en het Utrecht Centrum Project was dat theoretisch 

gezien eventueel wel voorgekomen. Nadelig van de huidige structuur is dat er niet echt meer sprake is van één 

samenhangend plan, zoals in de UCP-tijd wel het geval was. Sommigen zeggen dat die plannen mooier waren. 

Niet alle voorgenomen aspecten uit Visie A, zoals meer groen en open ruimte, worden werkelijkheid. Tevens gaat 

het project door de verschillende ontwikkelingssnelheden langer duren, tot na 2030. Maar er gebeurt tenminste 

wel iets, de UCP-plannen waren misschien dan wel mooier, maar daardoor ook minder of niet (?) uitvoerbaar. 

 

46. Geïsoleerde planvorming werkte het UCP-project tegen  

Gemeente Utrecht stond er al om bekend niet zo goed in de communicatie met bewoners te zijn bij grote 

bouwprojecten. Bewoners van de Dichterswijk waren bijvoorbeeld jarenlang niet op de hoogte van de 

Zuidertunnel, die in hun buurt gerealiseerd zou worden. Dat was ook het geval bij het UCP, dat top-down werd 

ingegeven. Het blonk niet uit in openheid, het kon toch worden gekenschetst als een geïsoleerd project waaraan 

alleen de gemeente, NS Vastgoed, Jaarbeurs en ABP/WBN deelnamen.135 Veelzeggend is dat de openbaar 

vervoersmaatschappijen, die van groot belang zijn bij de realisatie van de OV-terminal, nauwelijks werden 

betrokken. Dat gold ook voor bewoners: het BOCP werd opgericht om actief informatie te verkrijgen van de 
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planmakers, want ze verstrekten die informatie zelf nauwelijks. De partners realiseerden zich niet dat er steeds 

meer zeggenschap werd geëist door bewoners, een ontwikkeling die in gang was gezet na de studentenopstand in 

Parijs in 1968. De ‘overheid als autoriteit’ werd daar van zijn voetstuk gestoten. Op die vraag om meer democratie 

werd niet op ingespeeld, al is het ook wel erg moeilijk daar uiting aan te geven in de complexe en groteske plannen 

van het UCP.136 Overigens bemoeiden de bewoners zich ook minder met de planvorming dan tegenwoordig, nu 

dit gemakkelijk kan via allerlei digitale kanalen. Het is veelzeggend dat de sociale media kanalen van CU2030 

meer volgers hebben dan de gemeente-brede sociale media kanalen. 

Door de geïsoleerde planvorming en bijbehorende plannen zorgden voor steeds meer onvrede. Het imago van UCP 

leed eronder. Leefbaar Utrecht is daaruit opgericht en heeft uiteindelijk de ondergang van UCP bewerkstelligd. Zo 

kan worden gesteld dat de UCP-partners die geïsoleerd te werk gingen, zichzelf er indirect mee in de vingers 

sneden.  

Overigens zie je wel dat weerstand tegen dit soort projecten in golven gaat. Het hangt samen met de tijdsgeest. Zo 

liet het merendeel van de Utrechtse bewoners in 2002 tijdens het referendum blijken te neigen naar een meer 

provinciale identiteit. Terwijl tegenwoordig het er op lijkt dat bewoners steeds meer open staan voor Utrecht als 

internationale stad, die doorgroeit naar 400.000 inwoners. Het aantal kantoormeters in CU2030 is ongeveer net zo 

groot als in de UCP-plannen, meer heeft nu veel minder weerstand te verduren.137 Dat zou eventueel te maken 

kunnen hebben met het feit dat het plan nu gefaseerd wordt uitgevoerd. Zo worden Utrechters minder overrompeld 

door de grote gebouwen dan bij het grote UCP-plan, waar het aantal meters in één keer werd gepresenteerd. 

Tegenwoordig trekt de gemeente zich wat meer aan van dit knelpunt van toentertijd: er zijn 

informatiebijeenkomsten voor bewoners zoals de ‘schouw’. Via de site van CU2030 worden geïnteresseerden up-

to-date gehouden. Echter wordt er ook nu kritiek geuit op de Catharijneknoop over de te herstellen 

Catharijnesingel, dat in de luwte verwerkt is in de plannen. Utrechtse bewoners hadden een ander beeld gehad van 

het herstel van de Catharijnesingel, namelijk een volledige, lommerrijke singel. De tijd zal het leren hoe dit gebouw 

ontvangen gaat worden… 

 

47. Uitgeleide  

Voor de toenmalige betrokkenen in het UCP-project moet het af en toe behoorlijk frustrerend zijn geweest dat de 

plannen steeds maar niet doorgingen. Gelukkig beginnen anno 2016 met het herstel van Catharijnesingel de eerste 

contouren zichtbaar te worden van de verbetering van het gebied. Zij hebben hier direct of indirect ook aan 

bijgedragen, hopelijk ervaren ze dat zelf ook zo. 
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52. Plannen door de jaren heen in kaart gebracht 

Voor meer verduidelijking van de tekst zijn hieronder in plattegronden aangegeven welke nieuwe ideeën er door 

de jaren heen werden ontwikkeld. Nota bene: per kaart gaat het alleen om nieuwe en/of aanvullende ideeën. 

1986 – Ontwikkelingen die aanleiding tot planvorming gaven 
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1988 – Plannen uit rapport ‘Perspectieven op de Toekomst’ 

 

1989 – Plannen uit ‘Tussenrapportage’  

 

1993 – Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp 

 

1995 - RFC 
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1997 – DSO 

 

2000 – De Doorstart 

 


