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Deze notitie is het vervolg op de achtergrondnotitie van november 2010 over de Stationspleinen west 

en oost. Het doel van die notitie was om de overeenkomsten en de verschillen tussen de beide pleinen 

en de achterliggende ambitie te verduidelijken. De aanleiding waren de besluiten van het college van  

B&W over het voorlopig ontwerp Stationsplein west, het integraal programma van eisen/ functioneel 

ontwerp van Stationsplein oost en de businesscase fietsparkeren.  

 

In de voorliggende notitie gaat het om het voorlopig ontwerp van Stationsplein oost. 

Het doel is om inzicht te verschaffen in de belangrijkste aspecten die aan het plan verbonden zijn.  

Het bevat de volgende onderdelen. 

1. architectenkeuze/ essentie van de opgave 

2. integraal beeld (van Moreelsepark naar het Smakkelaarsveld)  

3. duurzaamheid  

4. fietsparkeren 

5. bereikbaarheid nood- en hulpdiensten +1 niveau 

6. expeditie 

7. toegankelijkheid  

8. tijdelijke bereikbaarheid van de verschillende modaliteiten  

9. beheer en sociale veiligheid  

10. overige aspecten: 

- Noordgebouw/Zuidgebouw 

- Openbare toiletvoorzieningen 

- Aansluitingen diverse projecten (Rabobrug, Uithoflijn, Catharijnesingel) 

11. adviezen en reacties 

12. planning. 

 

Dit project is een prototype van publiek private samenwerking. De voornaamste investeerders zijn het 

Rijk (ProRail) en Corio. De gemeente faciliteert het proces daar waar nodig is en levert een (beperkte) 

financiële bijdrage. Daarnaast is NS een belangrijke stakeholder. 

 

Onderstaand figuur geeft de grenzen van het gebied waarvoor het integrale VO is opgesteld. Het VO is 

opgesteld voor de openbare ruimte en het Stationsplein oost. Om de samenhang van Stationsplein-

oost met het omliggend vastgoed en overige projecten te borgen, is voor het plangebied een 

stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan geeft de functionele kaders voor het vastgoed aan en legt 

de rooilijnen en bouwhoogten vast. 

 

kaart 1 

                                                   
1 onder Stationsplein oost zijn ook de Nieuwe Stationstraat en de twee routes naar de binnenstad begrepen. Zie 
kaart 1. 
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1. Architectenkeuze/ 1. Architectenkeuze/ 1. Architectenkeuze/ 1. Architectenkeuze/ dededede    opdrachtopdrachtopdrachtopdracht    

Bij de opstelling van het IPvE/FO zijn – als gevolg van wensen en eisen van de verschillende 

opdrachtgevers en het Kwaliteitsoverleg waarin de rijks- en spoorbouwmeester zitting hebben - 

opeenvolgend en voor de verschillende aspecten in totaal acht architecten betrokken geweest. Deze 

architecten hebben een aandeel geleverd in het ontwerpproces. Tegelijkertijd bleek het nodig om tot 

een nieuwe combinatie te komen van bouwelementen en ruimte. Alle betrokken architecten hebben 

ingestemd om af te zien van het claimen van auteursrecht. Om voor de uitwerking van het VO en 

verder een integrale benadering te borgen is besloten om, via een Europese aanbesteding, een 

ontwerpteam te selecteren. Het winnende ontwerpteam (combinatie Ector 

Hoogstad/Sant&Co/Haskoning) is op basis beste prijs kwaliteit verhouding uit de bus gekomen. Hierbij 

is de kwaliteit (inhoudelijke visie en aanpak) de doorslaggevende factor geweest. 

 

De opdracht voor het voorlopig ontwerp was te komen tot een integraal ontwerp voor het Stationsplein 

oost, met ten minste voor de volgende punten ontwerpoplossingen, die gedragen worden door de 

diverse betrokken partijen: 

- integraal beeld Nieuwe Stationsstraat, Stationsplein oost en het aangrenzende vastgoed 

- hoogteverschil tussen OV-terminal en Hoog Catharijne 

- aansluiting van het plein op het maaiveld 

- dak boven het Stationsplein oost 

- inrichting en logistiek van de fietsenstalling 

- inrichting en logistiek expeditie OV-terminal en het vastgoed op Stationsplein oost 

- toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten 

- functionele en ruimtelijke inrichting maaiveld. 

De dominante opgave bestaat bij Stationsplein oost vooral uit stedenbouwkundige vraagstukken. Zoals 

al eerder in de achtergrondnotitie is aangegeven, is deze plek een multifunctioneel-knooppunt waar 

vele functies samenkomen en waarbij logistieke, stedenbouwkundige, contractuele en commerciële 

belangen een bepalende rol spelen.  

 

Het ontwerpteam is niet verantwoordelijk voor de aangrenzende gebouwen van andere eigenaren. Wel 

is er samenhang tussen het ontwerp van Stationsplein oost en de omliggende gebouwen. Die laatste 

ontwikkelingen gebeuren in opdracht van de desbetreffende eigenaar met eigen architect. 

Opdrachtgever OV-terminal is ProRail; architect: Benthem&Crouwel; 

Opdrachtgever voorzetgebouw en renovatie Hoog Catharijne is Corio; architect: bureau Altoon+Porter; 

Opdrachtgever Noordgebouw: eigenaar en architect nog onbekend; 
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Opdrachtgever locatie Zuidgebouw: functie, eigenaar en architect nog nader te bepalen. 

 

Kaders VO en afwijkingen op de kaders 

Het Masterplan Stationsgebied heeft als leidend principe voor het VO Stationsplein oost gediend. 

Verder zijn er aanvullende principes in het IPVE/ FO toegevoegd zoals vastgelegd in de commissiebrief 

van brief van 15 februari 2011: 

- een verhoogd plein over de volle breedte van de Nieuwe Stationsstraat, inclusief een dak over het 

plein; 

- onder het plein een fietsenstalling voor 12.500 plekken, mogelijkheden voor de expeditie van de 

OVT en voorzieningen voor doorgaande kabels en leidingen 

- op het plein de volgende vastgoed ontwikkelingen (conform structuurplan): 

o paviljoen en kiosken 

o noordgebouw 

o voorzetgebouw 

- in de Nieuwe Stationsstraat een definitieve knip voor het autoverkeer; voor het fietsverkeer en 

nood- en hulpdiensten blijft een doorgaande route onder het plein mogelijk.  

- het voorzetgebouw krijgt actieve plinten aan het plein op +1 niveau met een uitkraging van het 

voorzetgebouw van 10 meter, ter compensatie van winkelmeters op het maaiveld. Dit is een 

wijziging van de door de gemeenteraad vastgelegde randvoorwaarde van een uitkraging van 7,5 

meter in de Nieuwe Stationsstraat (raadsuitspraak bij de behandeling van de BOO/ BPO Radboud/ 

koppen OV-terminal). 

Bij de uitwerking van het VO bleken kwaliteitsverbeteringen en optimalisaties nodig. Die hebben geleid 

tot de volgende aanpassingen: 

- een ander profiel van de straat; het voorzetgebouw volgt de nieuwe ligging van de straat en komt 

daarmee ca. 5 meter naar voren. Door dit nieuwe profiel komen de kiosken op het plein te 

vervallen.  

- Er ontstaat hierdoor een kiosk-vrij plein. 

- Door het Noordgebouw naar voren uit te breiden krijgt de straat een smaller profiel, wat de 

levendigheid en de ruimtelijke kwaliteit van het maaiveld ten goede komt. Tevens krijgt de plint 

van het Noordgebouw een diepte voor aantrekkelijke en levendige functies. Deze nieuwe rooilijn is 

een aanpassing van de lijnen uit het structuurplan.  

- geen doorgaande route meer voor nood- en hulpdiensten onder het Stationsplein oost . Met de 

nood- en hulpdiensten is geconcludeerd dat deze route vanwege de oplossing met de hellingbaan, 

niet meer nodig is.  

 

 

2. 2. 2. 2. IIIIntegntegntegntegraal beeld (van Moreelsepark naar het Smakkelaarsveld)raal beeld (van Moreelsepark naar het Smakkelaarsveld)raal beeld (van Moreelsepark naar het Smakkelaarsveld)raal beeld (van Moreelsepark naar het Smakkelaarsveld)        

Een van de belangrijkste factoren voor de kwaliteit van de architectuur in het gebied rondom 

Stationsplein oost is de samenhang tussen de diverse ontwerpen van het vastgoed en de openbare 

ruimte. Om deze samenhang te borgen, is opdracht gegeven om een beeldkwaliteitsplan voor het 

gebied tussen Smakkelaarsveld en Moreelsepark op te stellen. Het accent ligt op de omgeving en de 

gebouwen die nog verrijzen dan wel ingrijpend veranderen: Stationsplein oost, inclusief het grootste 

deel van de plinten van Hoog Catharijne, het nieuwe Voorzetgebouw, het Noord- en het Zuidgebouw    

 

Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld door het ontwerpteam Stationsplein oost, in nauwe samenwerking 

met de architecten voor de plinten en het voorzetgebouw. 

    

Een voetganger die lopend vanaf de Vredenburgknoop richting het station gaat, komt op de 

Smakkelaarskade in een verkeersluwe omgeving, waarbij het primaat bij de voetgangers en de fietsers 

zal liggen. De materialisering en de bomen roepen bij de voetgangers en fietsers de sfeer van de 

Utrechtse binnenstad op. De voetganger die vervolgens bij de hoek van Hoog Catharijne de Nieuwe 

Stationsstraat inloopt, loopt als het ware het Stationsgebied binnen. Het dak, de trappen en een 

geleidelijke overgang van de materialisering (van de klinkers uit de binnenstad naar het natuursteen in 
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het Stationsgebied) zorgen ervoor dat de reiziger zich steeds bewuster wordt van de nabijheid van het 

station.  

 

Doordat de straat in de richting van het station ligt, is het station ook als bestemming duidelijk 

herkenbaar. De gewenste levendigheid van de straat is in het ontwerp mogelijk gemaakt door: 

- aan de Hoog Catharijne zijde voldoende ruimte te creëren rondom de trappen met ruimte voor 

winkels in de plinten. Deze ruimtes lopen over in de entrees van kantoren en Hoog Catharijne zelf 

- het primaat bij voetgangers en fietsers te leggen en daar de inrichting van het maaiveld volledig op 

af te stemmen. Het incidentele bestemmingsverkeer voor het Noordgebouw is te gast in de Nieuwe 

Stationsstraat 

- in de straat geen grote doorgaande verkeersstromen te faciliteren. Vanuit stedenbouwkundige, 

optimaal ruimtegebruik en programma overwegingen is 33 meter dan een te ruime maat. Door het 

Noordgebouw verder de straat in te schuiven, ontstaat een betere interactie tussen de plinten van 

het Noordgebouw en Hoog Catharijne, terwijl de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 

- de verschuiving van het Noordgebouw verder de straat in, ontstaat een diepte in de plint die een 

goede invulling van de plinten mogelijk maakt. 

- In de oorspronkelijke rooilijn was dit lastig realiseerbaar.  

 

 

 

 

 

Via een aaneenschakeling van trappen, roltrappen en liften, wordt het verhoogde Stationsplein bereikt. 

Het verhoogde plein is van alle kanten goed toegankelijk voor minder validen. Op het plein zijn de 

entrees van Hoog Catharijne en de OV-terminal direct duidelijk zichtbaar. Doordat het plein meer naar 

het zuiden (richting Moreelsepark) is opgeschoven, ontstaat aan de zuidzijde op het plein een 

aantrekkelijke ruimte voor terrassen. Deze versterken de levendigheid van het plein.  

De kiosken zijn opgenomen in de plint van het voorzetgebouw. Hiermee ontstaat rust op het plein.  

 

Bezoekers van Hoog Catharijne uit de OV-terminal via het Stationsplein oost lopen comfortabel (droog) 

en gelijkvloers naar het winkelcentrum.  
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Via een soortgelijke wandeling aan de zuidzijde, wordt de Mariaplaats bereikt. Reizigers uit de OV-

terminal die een taxi (of K&R) willen, bereiken via trappen, roltrappen en lift aan de zuidzijde van het 

plein de duidelijk zichtbare plekken van de K&R zone, invalide parkeerplaatsen en de 

taxistandplaatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. 3. 3. DDDDuurzaamheiduurzaamheiduurzaamheiduurzaamheid    

Duurzaamheid is als kwaliteitscriterium opgenomen in de aanbesteding voor het ontwerpteam. De visie 

van het geselecteerde ontwerpteam is om het meest duurzame plein van Europa te ontwikkelen. 

Er is een convenant aangegaan met het Nationale Duurzame Pleinen Project om hier inhoud aan te 

geven. 

Duurzaamheid krijgt op verschillende manieren betekenis:, het gebruik en de inkoop van duurzame 

materialen, zonnepanelen, waterafvoersystemen, ijs- en sneeuwvrij door inzet van zonne-energie, 

toepassing ledverlichting, zo veel mogelijk vergroening. Er komt een dubbele bomenrij aan beide 

zijden van Stationsplein oost (in totaal 35 stuks). Op het nieuwe plein komen vier bomen. De bomen bij 
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HGB 1 en 2 blijven gehandhaafd. Drie bomen moeten worden geveld. 

Verder komt er – voor zover de constructies dit toelaten – gevel- en dakgroen.  

Deze aspecten worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. 

En hoewel de gewenning snel toeslaat en het bijzondere aspect gauw is vergeten: op deze plek komt 

de grootste en modernste fietsparkeergarage van de wereld. Zie verder hieronder.  

 

4. 4. 4. 4. FietsparkerenFietsparkerenFietsparkerenFietsparkeren    

Vanuit het IPvE/FO is de opdracht meegeven om een fietsenstalling onder het plein te realiseren met 

12.500 fietsparkeerplekken. Deze aantallen zijn gebaseerd op de businesscase fietsparkeren2.  

In het voorlopig ontwerp voor de fietsparkeergarage zijn deze 12.500 definitief opgenomen. 

Inclusief de nog resterende 1500 plekken in de Noorderstalling is daarmee voldaan aan de opdracht 

om 14.000 fietsparkeerplekken aan de oostzijde van het station te realiseren.  

 

Er is in deze fase nog een mogelijkheid om ruimte te creëren voor nog 2500 fietsparkeerplaatsen erbij. 

Dat zou – vanwege de integrale financiering van de businesscase fietsparkeren  - ten koste gaan van 

fietsparkeerplaatsen aan de westkant van het station. 

Op grond van de behoefteprognoses, zijn er geen extra fietsparkeerplaatsen nodig aan de oostzijde. 

Door de uitkomst van de Uithoflijn, zal de behoefte aan het aantal fietsparkeerplaatsen aan de 

oostkant eerder af- dan toenemen. Fietsparkeren bij de OV-terminal is als voor- en natransport middel 

meer gekoppeld aan trein- en bus dan aan tram.  

Als er al sprake zou zijn van extra fietsparkeerplaatsen, zouden deze aan de westkant behoren te 

komen. 

En mocht het aantal fietsparkeerplaatsen aan de oostzijde op den duur onvoldoende zijn, zijn er 

verschillende opties om tot uitbreiding te komen: 

- benutten kelder Noordgebouw en relatief onbruikbare delen van maaiveld en +1niveau voor 1000 

extra fietsparkeerplekken. Deze parkeerplaatsen zijn op relatief eenvoudige wijze  en tegen beperkte 

meerkosten te realiseren (€2,5 miljoen).  

- uitbreiding van de kelderverdieping van de fietsparkeergarage Stationsplein oost. Deze uitbreiding 

brengt wel aanzienlijke kosten met zich mee (€ 6 miljoen). 

- uitbreiding fietsparkeergarage in het vastgoed Smakkelaarsveld (€ 1,5 - € 2,5 miljoen); 

- een fietsparkeergarage tussen HGB 43 en het busstation (niet berekend). 

Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om te sturen door: 

- intensivering van de beschikbare ruimtes; 

- aanpassing van de tarifering (zie daarvoor de separaat toegestuurde businesscase fietsparkeren) 

- benutting reservecapaciteit fietsparkeerruimtes van Corio (daarover moet wel worden onderhandeld). 

 

Naar verwachting volstaat het aantal geplande fietsparkeerplaatsen evenwel aan de oostkant van het 

Station tot in lengte van jaren. Zie verder ook het onderwerp "overige aspecten" (blz 10)   

 

Het VO Stationsplein oost toont aan dat de fietsparkeerplekken op een kwalitatief goede wijze  met 

aandacht voor de logistiek en een duidelijke inrichting zijn te realiseren.  

De fietsparkeergarage is toegankelijk vanuit de noordkant (vanaf Smakkelaarsveld) en vanuit de 

zuidkant (Moreelsepark). De ingang aan de noordzijde van de fietsenstalling biedt de rechtstreekse 

fietsbare ontsluiting van de kelderetage en de maaiveldetage. De ingang aan de zuidzijde biedt de 

rechtstreekse fietsbare toegang tot de +1etage en de maaiveldetage. 

 

Deze twee toegangen zorgen voor een ruime entree en een duidelijke en eenduidige routing.  

In het DO wordt nog gestudeerd of een rechtstreekse ontsluiting vanaf maaiveld naar de 

Noorderstalling een meerwaarde voor het fietsparkeren oplevert.  

 

De ruimtelijkheid zet zich door in brede fietspaden in de garage (4 meter), duidelijke zichtlijnen en 

ruime vides vanaf de verschillende verdiepingen. Er komt zowel dag- als kunstverlichting. Die 

ruimtelijkheid levert een open effect op die de sociale veiligheid ten goede komt. De doorgaande 

fietsroute ligt naast de fietsparkeerplekken op maaiveld. Door de beheerderruimte en het fietspoint 

(met openbare toiletvoorziening) aan deze doorgaande route te situeren, hebben deze ook een 

                                                   
2 Zie daarvoor de notitie fietsparkeren van 2 november 2010 
3 Is het vierde hoofdgebouw van NS (op de kop van het busstation) 
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duidelijke zichtbaarheid voor de fietsers. Per etage is op een centrale locatie een beheerdersruimte 

voorzien.  

Verder komt er door de hele fietsparkeergarage cameratoezicht. Deze maatregelen samen zorgen voor 

sociale veiligheid.   

 

Het kelderniveau van de fietsenstalling wordt aangesloten op de middeltunnel met directe ontsluiting 

tot de perrons. Hiermee wordt ook deze verdieping  aantrekkelijk voor bijvoorbeeld vaste gebruikers 

die de drukte van de stationshal willen ontlopen. Ook komt er een directe fietsbare ontsluiting naar de 

Noorderstalling in de kelderetage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Het toepassen van een goed verwijssysteem draagt bij aan het goed functioneren.  

De stroomanalyse van Incontrol laat zien dat de doorlooptijd van het stallen van de fiets tot aan het 

bereiken van de OV-terminal ca. 5 minuten bedraagt.  

Ter vergelijk: 

de tijd tussen Stationsplein west en de OV-terminal is 3 tot 4 minuten 

de tijd tussen de eventuele fietsflat en de OV-terminal bedraagt 5,5 tot 6 minuten 

 

De exploitatie en het beheer, is in deze notitie geen onderwerp. Zie hiervoor de commissiebrief van 15 

september 2001 met bijlagen (businesscase fietsparkeren OV-terminal Utrecht) en de commissiebrief 

van 10 april over de pilot aan de westkant van het Stationsgebied. 

 

Vanuit de van Sijpesteijntunnel stijgt het fietspad met een hellingspercentage van 5% naar het niveau 

van de Nieuwe Stationsstraat. Dit is conform de maximale hellingspercentages voor fietspaden. Echter 

aangezien dit een hoofdfietsroute betreft, zou 4% beter zijn. Gezien de verschillende dwangpunten 

voor het fietspad (viaduct voor de Uithoflijn, omliggende bebouwing) is het onmogelijk 4% te halen.  

    

5. 5. 5. 5. BBBBereikbaarheid nood en hulpdienstenereikbaarheid nood en hulpdienstenereikbaarheid nood en hulpdienstenereikbaarheid nood en hulpdiensten    

De nood- en hulpdiensten hebben bij het opstellen van het voorlopig ontwerp alsnog nadrukkelijk 

gevraagd om het +1 niveau via een hellingbaan voor politieauto’s en ambulances toegankelijk te 

maken. In het IPVE/ FO was hier niet in voorzien. Met de nood- en hulpdiensten is een scenarioanalyse 

opgesteld om nut en noodzaak van een hellingbaan inzichtelijk te maken. Deze scenarioanalyse maakt 

duidelijk dat deze hellingbaan voor de dagelijkse praktijk belangrijk is voor het goed kunnen 

functioneren van de politie en ambulance diensten op het +1 niveau (OVT, Hoog Catharijne).  

De ontwerpers hebben deze hellingbaan alsnog weten te integreren in het voorlopig ontwerp. 

De hellingbaan is louter bedoeld voor nood- en hulpdiensten. Er is geen sprake van menging van 

vervoersstromen. Met dit voorstel hebben de nood- en hulpdiensten ingestemd.  
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De extra kosten van deze hellingbaan zijn op te vangen in de business case.  

 

Als gevolg van deze hellingbaan, is in overleg met de nood- en hulpdiensten een doorgaande route 

voor nood- en hulpdiensten geschrapt. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

6. 6. 6. 6. EEEExpeditie OVTxpeditie OVTxpeditie OVTxpeditie OVT    

In het IPvE/FO is de mogelijke oplossingsrichting voor de expeditie van de OVT gegeven. Corio heeft 

zich zeer constructief opgesteld en meegewerkt aan een zeer goede oplossing. Alle partijen gaan 

gebruik maken van de expeditie-ontsluiting van Corio (Westerstraat en Stationdwarsstraat naar 

Smakkelaarsveld).  

Corio, NS Poort en de gemeente Utrecht hebben een principe akkoord over het gebruik door NS Poort 

van deze expeditie oplossing. Dit is een belangrijke voorwaarde geweest voor het verder uitwerken van 

deze oplossingsrichting in VO Stationsplein oost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het VO is de expeditie uitgewerkt en is het gelukt om het programma van eisen van de expeditie van 

de OVT te integreren in het integrale ontwerp van het Stationsplein oost. Deze oplossing voorkomt 

grootschalig en veel expeditieverkeer in de Nieuwe Stationsstraat. Dit betekent een grote winst voor de 

kwaliteit van de openbare ruimte. 
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7. 7. 7. 7. Toegankelijkheid voor Toegankelijkheid voor Toegankelijkheid voor Toegankelijkheid voor minder validenminder validenminder validenminder validen    

De toegankelijkheid van het station voor minder validen is een belangrijke eis geweest bij de 

ontwikkeling van het VO. Vanuit de K&R en invalidenparkeerplaatsen zijn de liften en roltrappen naar 

het verhoogde plein duidelijk zichtbaar en goed toegankelijk. Het hoogteverschil tussen OV-terminal 

en Hoog Catharijne is opgelost door middel van een hellingbaan met een hellingspercentage van ca 3%. 

Deze is ook voor minder validen op een goede manier te overbruggen. In het DO worden de diverse 

hulpmiddelen, zoals blinde geleide stroken, uitgewerkt.    

    

8. 8. 8. 8. Tijdelijke bereikbaarheid /tTijdelijke bereikbaarheid /tTijdelijke bereikbaarheid /tTijdelijke bereikbaarheid /toegankelijkheid oegankelijkheid oegankelijkheid oegankelijkheid     

Om inzicht te krijgen op welke wijze Stationsplein oost gaat functioneren in samenhang met de bouw 

van de omliggende projecten zoals OVT, buurtsporen, Voorzetgebouw, Noordgebouw, Uithoflijn en de 

RABObrug en de mobiliteit van het gebied is een goed doordacht faseringsplan opgesteld. Dit plan 

heeft als doel het noodzakelijke ruimtebeslag van de diverse bouwactiviteiten in de tijd inzichtelijk te 

krijgen en deze te combineren met de ruimteclaim voor het in stand houden van de mobiliteit in het 

gebied.  

 

Voordat de bouw van Stationsplein oost kan starten, moet een aantal belangrijke onderdelen functievrij 

zijn, zoals het busstation-noord, de traminfrastructuur en het taxiplatform. Om deze onderdelen 

functievrij te maken, is het noodzakelijk dat de projecten aan de westzijde zijn uitgevoerd, zoals het 

tijdelijk busstation-west, inclusief de toegankelijkheid (2de Asselijnstraat of van Zijstweg), en de 

tijdelijke eindhalte voor de tram. 

 

Gedurende de bouw van het Stationsplein oost fase 1, is het station toegankelijk via de zuidzijde 

(Moreelsepark). Hier liggen de K&R locaties, de taxistandplaatsen en het busstation. Via deze zijde is 

het station ook toegankelijk via een lift voor de minder validen. Aan de noordzijde blijft het station 

bereikbaar via de Noordertunnel. Deze zal de belangrijkste ontsluiting zijn vanuit de fietsenstallingen 

Smakkelaarsveld.  

 

Gedurende de bouw van Stationsplein oost wordt alleen voor het busverkeer en fietsers een noord-

zuid route over het stationsplein open gehouden. Doorgaand verkeer is niet meer mogelijk. Ook zal de 

uitgang van de Stationsstraat op het Stationsplein zijn afgesloten. Bereikbaarheid van Hoog Catharijne 

zal primair via de Catharijnesingel plaatsvinden. Hiervoor wordt momenteel een verkeerscirculatieplan 

opgesteld.  
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9.9.9.9. BBBBeeeeheer en sociale veiligheidheer en sociale veiligheidheer en sociale veiligheidheer en sociale veiligheid    

De fietsparkeergarage is op elke etage voorzien van een beheerdersruimte. Er komt een centraal 

fietspunt op de middelste etage aan het doorgaande fietspad met verschillende functies (info, 

reparatie, toiletvoorzieningen). Dit fietspunt is 7 dagen per week, 24 uur per dag open. De overige 

beheerdersruimtes zijn in de nachtelijke uren onbemensd. Overal is er cameratoezicht. 

Door het toepassen van  zichtlijnen en geen doodlopende paden is er vanuit deze verschillende 

beheerdersruimtes goed zicht. Vides zorgen voor veel daglicht toetreding. In combinatie met kunstlicht 

dragen deze bij aan een comfortabele en veilige uitstraling. De fietsparkeergarage is een open gebouw 

met zichtrelaties met de expeditiestraat en het spoor. Dat leidt tot verhoging van de sociale veiligheid 

en beleving. Bovendien ontstaat hierdoor een duidelijke oriëntatie en ruimtelijkheid.  

 

De straat vanaf de fietsparkeergarage richting Smakkelaarsveld is een brede en overzichtelijke straat. 

In deze straat ligt het primaat bij de voetganger en de fietser. Het fietspad naar de Sijpesteijntunnel is 

breed vormgegeven (5 meter).  

Het incidentele bestemmingsverkeer voor het Noordgebouw is in dit gebied te gast. 

Vanaf de fietsparkeergarage richting Mariaplaats en Moreelsepark is er eveneens een brede 

overzichtelijke straat. Hier passeert de fietser o.a. de kiss en ride, de taxistandplaats en de 

parkeervoorziening voor minder validen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 10. 10. 10. Overige aspectenOverige aspectenOverige aspectenOverige aspecten    

Noord- en Zuidgebouw 

In het Masterplan Stationsgebied uit 2003 zijn beide gebieden aangegeven als studiegebied. In het 

Structuurplan uit 2006, is het Noordgebouw als bouwvlek aangegeven en het Zuidgebouw als 

studiegebied opgenomen. De twee gebouwen zorgen voor een buffer tussen spoor en straat en dragen 

bij aan de beleving van het Stationsplein oost als plein en zorgen voor levendigheid aan beide zijden 

van de straat. Beide locaties zijn uiterst aantrekkelijk (centraler in Nederland kan niet). Bovendien zijn 

beide locaties verdienlocaties van de gemeente. Beide locaties hebben een eigen 

ontwikkelingsgeschiedenis. 

 

Noordgebouw 

Het gaat hier om een locatie van ca 20.000 m², voor diverse functies (kantoor, hotel, maatschappelijke 

functies) 

Een deel van het toekomstige gebouw ligt boven de sporen. Om die reden had NS daarbij een 

voorkeursrecht.  

Bij brief van 15 november 2011 meldden wij u de exclusieve onderhandelingen met NS Poort over de 

ontwikkeling van het Noordgebouw eind 2011 te hebben beëindigd.  

Momenteel vinden er marktconsultaties plaats over dit gebouw waaruit moet blijken hoe het gebouw 

het beste op de markt gezet kan worden. De optimale straatbreedte is mede afhankelijk van de 

resultaten van deze marktconsultatie. Zodanig dat er een goede kwalitatieve plint kan komen in 

combinatie met een prettig verblijfsgebied. Wij verwachten u in de loop van 2012 nader te kunnen 

berichten over het vervolgtraject van het Noordgebouw. 
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Zuidgebouw   

Het Zuidgebouw, ook wel bekend als de fietsflat of het netwerkgebouw, heeft aanvankelijk een 

reservering gehad als locatie voor fietsparkeerplaatsen met op de hogere verdiepingen, niche 

kantoorformules voor bijzondere maatschappelijke instanties. Al vroeg hebben zich ontwikkelaars 

gemeld die geïnteresseerd waren in deze ontwikkeling. De reservering voor fietsparkeerplaatsen was 

logisch vanwege de nog niet duidelijke ruimtelijke oplossing voor het fietsparkeervraagstuk. De ligging 

tussen de OV-terminal en de te realiseren RABO brug, was op dat moment voor de hand liggend. 

De gemeenteraad nam in de raadsvergadering van 3 november 2011 de motie "fietsflat blijft fietsflat" 

(M064) aan waarbij het college werd opgedragen de locatie fietsflat beschikbaar te houden voor een 

mogelijke uitbreiding van het fietsparkeren in de toekomst.  

Hoewel de motie nog maar kort geleden is aangenomen, zijn er sindsdien feiten duidelijk geworden die 

een heroverweging mogelijk maken. Zie daarvoor hoofdstuk 4, blz 6. 

 

De keuze om de locatie van de fietsflat al dan niet te bebouwen, is een keuze die niet kan worden 

uitgesteld. Een stille reservering voor de toekomst, heeft geen nut. De komende jaren ontstaat aan de 

oostkant eenmalig de kans voor een bouwontwikkeling op deze vlek. De hoeveelheid infra-

ontwikkelingen (buurtsporen, Uithoflijn, busstation) laten eenmalig een mogelijkheid voor bebouwing 

toe. Een besluit tot reservering voor een eventuele fietsflat – zonder concretisering – betekent in wezen 

een besluit om niet te bebouwen.   

De stedenbouwkundige kwaliteit is evenwel juist gediend met bebouwing. Daar zijn alle deskundigen 

het over eens. De vraag is vooral voor welk gebruik deze locatie dient te worden ontwikkeld. 

Nu is aangetoond dat het aantal fietsparkeerplaatsen ruim voldoende is om redelijkerwijs te kunnen 

voorzien in de toekomstige behoeftes, is het niet meer nodig om het Zuidgebouw te ontwikkelen als 

fietsgebouw. Dat is bouwen voor leegstand. Aangezien deze locatie zeer gewild is, ligt een andere 

bestemming meer voor de hand. 

Nog steeds zijn verschillende ontwikkelaars geïnteresseerd in dit gebouw, waaronder de NS. Deze heeft 

bericht hier het vijfde hoofdkantoor te willen vestigen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht raming van kosten/opbrengsten van de drie inrichtingsmogelijkheden 

Geen ontwikkeling Fietsflat  Zuidgebouw 

geen opbrengsten  4 miljoen opbrengsten via 

motie;  

€ 4 mio opbrengsten uit 

vastgoed 

Ca € 1 mio aan extra kosten 

voor realisatie overkapping 

bus/tramstation 

Ca €15 - €18 mio (budget en 

raming DO fietsflat) 

geen  

 

 

Openbare toiletvoorziening 

De fietsparkeergarage onder het Stationsplein oost wordt voorzien van openbare toiletten. Deze zijn 

voorzien in de ruimte van het fietspunt op maaiveld. 

  

Relatie met de RABO brug 

In het ontwerp is de aanlanding van de RABO brug verwerkt. Fietsers kunnen vanaf de 

Mariaplaatskruising op een comfortabele en eenduidige wijze de RABO brug bereiken.  

Zie tekening  
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11.11.11.11.    Adviezen en rAdviezen en rAdviezen en rAdviezen en reactieseactieseactieseacties    

 Het concept VO is opgesteld in nauw overleg met de belangrijkste stakeholders,  Corio, ProRail, en NS 

Stations. Op de belangrijkste punten zijn alle partijen positief over het voorlopig ontwerp.  

 

Kwaliteitsoverleg 

Het kwaliteitsoverleg heeft positief gereageerd op het huidige ontwerp van Stationsplein oost.  

De fietsenstalling onder het plein en de oriëntatie van de straat op het station zien zij als een 

kwaliteitsverbetering. Het kwaliteitsoverleg geeft wel aan dat nog meer aandacht gegeven moet worden 

in de samenhang van de ontwerpen van het omringende vastgoed en de openbare ruimte.  

 

Belangengroeperingen 

De reactie vanuit diverse andere partijen, zoals de fietsersbond, ROCO, SOLGU, nood- en hulpdiensten 

op het concept VO zijn positief. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

- Dak op het plein: wijkraad adviseert het dak weg te laten. Het dak is een contractuele verplichting, 

zoals die is vastgelegd in de BOO Radboud/koppen OVT 

- Kruisingen fietsverkeer – autoverkeer  

- Capaciteit van de liften naar het plein. 

- Adviesgroep fiets prefereert een ontsluiting van de fietsenstalling op -1 niveau; een ontsluiting op 

-1 niveau levert een winst in doorlooptijd op en betere exploitatiemogelijkheden voor de 

kelderetage en de Noorderstalling en een mogelijkheid om het hellingspercentage van het fietspad 

uit de van Sijpesteijntunnel naar 4% te brengen. Zo’n ontsluiting op -1 niveau levert echter een 

langere overkluizing van het doorgaande fietspad op, waarmee meer een tunnelbeleving gaat 

ontstaan. Vanwege de hogere investeringskosten ( €3.5 mio) en negatieve gevolgen voor de sociale 

veiligheid hebben we besloten om de fietsenstalling op maaiveldniveau te ontsluiten. 

 

12. Planning12. Planning12. Planning12. Planning    

De planning van Stationsplein oost is afhankelijk van een groot aantal projecten en heeft zelf ook 

invloed op planningen van andere projecten. De afhankelijkheid is voornamelijk gerelateerd aan de 

start van de bouw. Hiervoor moet het stadsbusstation, taxiplatform, tramhalte en de auto 

infrastructuur verwijderd worden. Dit houdt in dat het tijdelijk busstation west, inclusief toeleidende 

routes (Mineurslaan en van Zijstweg), tijdelijke eindhalte voor de tram tijdig (januari 2013 

respectievelijk april 2013) in gebruik moeten worden genomen.  
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Met de realisatie van het eerste deel van Stationsplein oost (het noordelijke deel) kunnen we de 

loopstromen vanaf de OV-terminal richting Hoog Catharijne verleggen. Op dat moment is het mogelijk 

de huidige Stationstraverse te slopen en de OV-terminal af te bouwen. Tevens kunnen we na realisatie 

van de eerste fase een deel van de fietsenstalling in gebruik nemen, waarmee de ontwikkeling op het 

Smakkelaarsveld kan starten.  

 

Onderstaande figuur geeft de planning voor de projecten aan de oostzijde van het Station op 

hoofdlijnen weer.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


