
Informatiebijeenkomst deelgebied 
2 tot en met 4  2e Daalsedijk (Wisselspoor)

Nog even geduld, we beginnen om 19.30 uur



Agenda

• Welkom toelichting bijeenkomst, Theo Dohle, De Wijde Blik 

• Terugblik, Chantal Snelling Berg, NS Stations

• Ontwikkelkader en bestemmingsplan, Judith de Koster, BGSV

• Procedures, Jantien van den Heuvel, gemeente Utrecht

• Vervolgstappen, Paul Roodnat, Synchroon ontwikkelaars

• Vragenronde



Terugblik 

Chantal Snelling Berg

NS Stations



landschap



2e Daalsedijk









Ontwikkelvisie 2015
Uitwerken in Ontwikkelkader en 

Beeldkwaliteitsplan



2e Daalsedijk



2e Daalsedijk



2e Daalsedijk



2e Daalsedijk



Bestemmingsplan en 
Ontwikkelkader

Judith de Koster



Ontwikkelvisie 2015
Uitwerken in Ontwikkelkader en Beeldkwaliteitsplan



Ontwikkelkader | Beeldkwaliteitsplan 

deelgebied 2-4



Behoud cluster creatieve bedrijvigheid en 

fontein



Groen raamwerk

zoekgebied 
wenselijke
verbinding 

nieuwe verbinding richting 
Cartesiusdriehoek



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

indicatieve groeninrichting

openbaar gebied



Programmatische uitgangspunten 
Deelgebied 2-4

▪ maximaal 1050 woningen 

eengezinswoningen, appartementen, starterswoningen en 

studentenwoningen

▪ 30% sociale huur

▪ 15% midden koop

▪ 28.000 m2 overig programma, waaronder horeca en 

creatieve bedrijvigheid



Beeldkwaliteit



■ Autoluw ontwikkelen als uitgangspunt (motie: niet meer dan 2.400 extra 
verkeersbewegingen per dag, voor Wisselspoor (fase 1 t/m 4)

■ Verkeersintensiteit zijstraten 2de Daalsedijk – Amsterdamsestraatweg niet 
hoger dan 1.000 mvt/dag (vergelijkbaar met woonerf) 

Mobiliteit: uitgangspunten



■ Lage parkeernormen = minder parkeerplaatsen = minder ruimte voor 
(eigen) auto

■ Bewoners en gebruikers Wisselspoor krijgen geen parkeervergunning;

■ Parkeertarieven in lijn met de omgeving;

■ Deel autovrij ontwikkelen;

■ Deelauto’s beschikbaar (ook voor de Bloemenbuurt);

■ Extra fietsparkeerplaatsen;

■ Dubbelgebruik van parkeerplaatsen tussen wonen en overige functies = 
meer ruimte voor vergroening;

■ Autoknips op de 2de Daalsedijk en binnen Wisselspoor.

Mobiliteit: hoe?



Ontsluiting

zoekgebied 
wenselijke
verbinding 

nieuwe verbinding richting 
Cartesiusdriehoek
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Bestemmingsplan



Procedures

Jantien van den Heuvel

Gemeente Utrecht



Utrecht.nl

Inhoud

1. Bestemmingsplan en ontwikkelkader: wat is het verschil?

2. Terinzage periode: wat houdt dat in?

3. Reageren op de plannen: hoe doe ik dat?

4. Bestuurlijke besluitvorming: wat is de planning?

5. Beroep bij de bestuursrechter: hoe werkt dat?



Utrecht.nl

1. Bestemmingsplan en ontwikkelkader: wat is het verschil? (1/2)

1. Ontwikkelkader (hoe ziet het eruit?)

• Ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden en ambities

• Basis voor bestemmingsplan

• Beeldkwaliteitsplan → toetsing architectuur, inrichting openbare 

ruimte en welstand

2. Ontwerpbestemmingsplan (wat is juridisch toegestaan?)

• Juridische vertaling van het ontwikkelkader

• Toetsingskader (gebruik/bouw) omgevingsvergunning



Utrecht.nl

1. Bestemmingsplan en ontwikkelkader: wat is het verschil? (2/2)

Beide plannen vastgesteld door de gemeenteraad

Alleen tegen vastgesteld bestemmingsplan beroep mogelijk



Utrecht.nl

2. Terinzage periode: wat houdt dat in? (1/1)

• Plannen worden openbaar

• 5 juni t/m 16 juli 2020

• Begane grond stadskantoor en online



Utrecht.nl

3. Reageren op de plannen: hoe doe ik dat? (1/2)

• Zienswijze indienen (mening geven)

• Dit moet tijdig én op de juiste manier:

• uiterlijk op donderdag 16 juli

• zienswijze bevat tenminste een aantal onderdelen



Utrecht.nl

3. Reageren op de plannen: hoe doe ik dat? (2/2)

• Ontwerpbestemmingsplan:

• per post, mondeling of digitaal met DigiD (niet per email!) →

• https://www.utrecht.nl/bestuur-en-

organisatie/publicaties/bestemmingsplannen/ontwerpbestemmin

gsplan-2e-daalsedijk-deelgebied-2-tot-en-met-4/#c387154

• Ontwikkelkader: 

• per post, mondeling of per email →

• https://www.utrecht.nl/wonen-en-

leven/bouwen/bouwprojecten/2e-daalsedijk-nieuwbouw-

deelgebied-2-tot-en-met-4/#c385721

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/bestemmingsplannen/ontwerpbestemmingsplan-2e-daalsedijk-deelgebied-2-tot-en-met-4/#c387154
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/2e-daalsedijk-nieuwbouw-deelgebied-2-tot-en-met-4/#c385721


Utrecht.nl

4. Bestuurlijke besluitvorming: wat is de planning? (1/1)

• Zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen

• College B&W bereidt voor

• Raadsinformatieavond

• Commissie Stad en Ruimte

• Vaststelling door gemeenteraad 



Utrecht.nl

5. Beroep bij de bestuursrechter: hoe werkt dat? (1/1)

• Publicatie vaststelling en start beroepstermijn 

bestemmingsplan

• Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

• Onherroepelijk bestemmingsplan



Vervolgstappen 

Paul Roodnat

Synchroon



Utrecht.nl

Vervolgstappen



Utrecht.nl

Deelgebied 1 

In aanbouw, oplevering vanaf medio 2021



Utrecht.nl

Deelgebied 2 t/m 4

• Gefaseerde ontwikkeling en realisatie in 3 bouwfasen

• Opstarten planontwikkeling 1e bouwfase (veld 6, 9 en 10)

• Architectenselectie

• Ontwerpproces van ca. 12 maanden tot medio 2021

• Periodieke afstemming met Klankbordgroep

• Vergunningen & Bouwvoorbereiding ca. 9 maanden tot 

medio 2022

• Start uitvoering vanaf medio 2022 



Utrecht.nl

2019 -

2021

2022 -

2024

2026 -

2028

2021

2023 -

2024
Actuele planning

en fasering



Vragenronde

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden komen op de website

www.utrecht.nl/2edaalsedijk

http://www.utrecht.nl/2edaalsedijk




Parkeren en motorvoertuigbewegingen


