
Informatiebijeenkomst 
Wisselspoor

Utrecht 16 april 2019

Deelgebied 2 t/m 4

BGSV bureau voor stedenbouw en landschap



 Welkom en introductie Theo Dohle

 Terugblik | stand van zaken | fasering & planning Paul 
Roodnat

 Ontwikkelkader en Beeldkwaliteitsplan Judith de 
Koster

 Bestemmingsplan Judith de Koster

 Meer informatie bij thematafels

Agenda

2e Daalsedijk



2e Daalsedijk

Terugblik | stand van zaken | fasering & 
planning

Paul Roodnat



Terugblik

 Ontwikkelvisie & Ontwikkelkader deelgebied 1 (2014)
 Vastgesteld door gemeenteraad april 2015

2e Daalsedijk



Terugblik

 Tenderinzending Synchroon (2014)

2e Daalsedijk



Terugblik

 Vogelvlucht en sfeerimpressie

2e Daalsedijk



Terugblik

 Informeren & participeren | Placemaking | 
Planuitwerking deelgebied 1

2e Daalsedijk



Terugblik

2e Daalsedijk



Stand van zaken 2019



Stand van zaken 2019



Stand van zaken 2019



Stand van zaken 2019



Fasering en planning

2019 - 2021

2021

2025

2021



Ontwikkelkader en bestemmingsplan

Judith de Koster



Ontwikkelkader | 
Beeldkwaliteitsplan deelgebied 2-4



Ontwikkelvisie 2015
Uitwerken in Ontwikkelkader en Beeldkwaliteitsplan



Behoud cluster creatieve bedrijvigheid en 
fontein



Groen raamwerk



Proefverkaveling



Proefverkaveling



Bouwhoogtes

gem. 5

gem. 5

gem. 5

gem. 7

4

4

4

4

3

3

Aantal bouwlagen:
Gemiddeld 5 = 3-7 bouwlagen
Gemiddeld 7 = 5-8 bouwlagen

zoeklocatie hoogteaccent (10 lagen)

5 bouwlagen Gemiddeld 5 bouwlagen



Stedenbouwkundige randvoorwaarden

bouwlagen
grens tussen bouwlagen
ontsluitingsweg
fietspad
informele route
zichtlijn op industrieel erfgoed
pleintje
te verkavelen gebied
mogelijke parkeervoorziening binnen bouwveld
zoeklocatie hoogteaccent (10 lagen)
behouden bestaande bebouwing
Autoknip, definitieve knip n.t.b.
indicatieve groeninrichting
openbaar gebied



Programmatische uitgangspunten

 750 - 1050 woningen 
eengezinswoningen, appartementen, starterswoningen en 
studentenwoningen

 30% sociale huur

 15% midden huur

 28.000 m2 overig programma



Beeldkwaliteit



Ontsluiting

,definitieve knip n.t.b.

,definitieve knip n.t.b.



 Parkeer en verkeersmodel 2019
 A2 gebied met standaard en bijzonder maatwerk

• Deelauto’s (voor hele Daalsebuurt)
• Extra fietsparkeerplaatsen
• Parkeertarieven in lijn met omgeving
• Autoloos deel (motie)
• Dubbelgebruik wonen en overige functies

 Motie maximaal 2400 motorvoertuigbewegingen toe te voegen. 

Parkeren en motorvoertuigbewegingen



Bestemmingsplan



 Brengt lokale kennis en voorkeuren in

 Denkt mee op niveau adviseren

 Goede vertegenwoordiging omliggende straten

 In begin ééns per acht weken overleg, later 

lagere frequentie

Klankbordgroep



Thema tafels

 Verkeer

 Bestemmingsplan

 Landschap 

 Stedenbouw

 Proces en participatie

Meer informatie



 Info op Participatie website: 

www.participatie.utrechtwisselspoor.nl

 Vragen: wisselspoor@nsstations.nl

 Aanmelden Klankbordgroep bij Theo Dohle (De Wijde 

Blik)

Meer informatie

http://www.participatie.utrechtwisselspoor.nl/
mailto:wisselspoor@nsstations.nl

	Informatiebijeenkomst Wisselspoor�Utrecht 16 april 2019
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Fasering en planning
	Ontwikkelkader en bestemmingsplan��Judith de Koster
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Behoud cluster creatieve bedrijvigheid en fontein
	Groen raamwerk
	Proefverkaveling
	Proefverkaveling
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31

