
Vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld
Bibliotheek++, filmhuis Artplex, 
woningen en parkeren 

Achtergrondinformatie marktconsultatie 
vastgoed Smakkelaarsveld



In het stationsgebied van Utrecht wordt hard gewerkt aan de toekomst van onze 
stad. Verschillende partners werken samen in een megaproject van vele jaren. 
Jaren waarin het stationsgebied ingrijpend zal veranderen. De ambities zijn groot. 
Het gebied biedt straks een betere mix tussen werken, wonen en recreëren. 
Het nieuwe stationsgebied en de historische binnenstad zullen weer één  
levendig geheel gaan vormen. Eén van de gebouwen die als onderdeel van dit 
project op het programma staat is de bibliotheek ++.
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Muziekpaleis

Nieuw Hoog Catharijne

OV-terminal

Stadskantoor

Bibliotheek ++
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Smakkelaarsveld: Bibliotheek, filmhuis en wonen  

Aan het Smakkelaarsveld komt een nieuwe bibliotheek++: niet zomaar een bibliotheek, maar een plek 
voor informatie, verdieping, ontspanning en ontmoeting. Een gebouw dat tot de verbeelding spreekt. Een
film kijken, een debat bezoeken, boeken, cd’s en kunst lenen, gamen, lunchen of een kop koffie drinken?
Vanaf circa 2017 is dit de logische plek. In het gebouw komt de Centrale Bibliotheek en het Artplex (film 
& uitgaan), maar ook woningen en een parkeergarage. Het gebouw komt direct naast Utrecht Centraal 
Station te liggen. De HOV-baan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer), voor bussen en trams, zal letterlijk 
onder de nieuwbouw door aangelegd worden.

Het Smakkelaarsveld is een prominente en unieke plek in het stationsgebied, en vormt de poort naar
de oude stad. Het wordt een levendige, groene plek langs de nog aan te leggen doorgetrokken Leidsche 
Rijn, die straks uitmondt in de nieuwe Catharijnesingel. 

Het ambitieniveau van de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld is hoog. De nieuwbouw moet een 
belangrijk herkenningspunt worden in het stationsgebied, net zoals het Muziekpaleis in aanbouw. Het 
voor dit ontwerp geselecteerde architectenbureau Rapp en Rapp is op dit moment in opdracht van de 
gemeente het voorlopig ontwerp aan het afronden. 
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Programma

Het programma dat op deze locatie ontwikkeld en gerealiseerd moet gaan worden is als volgt: 

Totale vloeroppervlakte: (bruto) 45.000 m². 
Woningen: ca. 17.000 m² (ca. 150 koopappartementen) • 
Bibliotheek: (publieksdienstverlening, kantoren etc) ca. 14.400 m²• 
Artplex: (film & uitgaan, kantoren o.a. Nederlands Filmfestival) ca. 4.400 m²• 
Parkeerplaatsen voor eigenaren woningen en evt. voor nabij gelegen vastgoed: ca. 260 auto’s • 
Fietsenstalling: ca. 1000 fietsen• 
HOV banen: aanleg van de onderbanen binnen de projectgrenzen• 
Kunstwerken: HOV brug en fiets/voetgangersbrug• 

De ontwikkelopdracht betreft het ontwikkelen en realiseren van het vastgoedprogramma, inclusief de  
onderbanen van de HOV tracés en twee kunstwerken over de Leidsche Rijn. Vooralsnog vallen de  
volgende programmaonderdelen buiten de ontwikkelopdracht: 

Aanleg van de Leidsche Rijn• 
Aanleg van park Smakkelaarsveld en overige onderdelen van de openbare ruimte,  • 
VRI’s, verkeersontsluitingen.



Randvoorwaarden 

Voor de ontwikkeling op deze locatie worden de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden  
gehanteerd: 

Contractering• : Er wordt vooralsnog uitgegaan van een gronduitgifte met bouwplicht. Ten tijde van  
contractering is het voorlopig ontwerp gereed. Dit zal een VO+ zijn voor de publieke delen  
(bibliotheek en Arplex), en een schetsontwerp voor de woningen en parkeergarage. Enkele impresies 
van het concept VO zijn weergegeven op pagina 12, 13 en 14. De architect van het VO+ wordt mee  
gecontracteerd voor de verdere ontwikkeling. Er is een gegarandeerde afname van de publieke delen 
van het gebouw, in de vorm van pre-huurcontracten voor bibliotheek en Artplex. 
De • maximale gebouwhoogte is 45 meter, zoals vastgelegd in het Structuurplan Stationsgebied.  
De maximale footprint van het gebouw staat weergegeven op de kaart op pagina 15. In principe 
wordt op deze locatie niet in het grondwater gebouwd. 
Milieuscore/duurzaamheid• : GreenCalc 300, vastgoed maakt gebruik van Warmte Koude Opslag en 
betonkernactivering.
Bouwbudget• : De geraamde stichtingskosten van het gebouw bedragen 91,6 miljoen. (Bibliotheek  
en Artplex 56,6 miljoen, woningen 23,8 miljoen en parkeergarage 11,2 miljoen) prijspeil 2009.  
Bereikbaarheid en toegankelijkheid• : in de definitieve situatie zal het gebouw op verschillende  
manieren ontsloten worden, zoals weergegeven op de kaart op pagina 15. Tijdens de bouwfase zal 
dit tijdelijk anders ingericht worden. Het indicatieve bouwterrein staat weergegeven op de kaart  
op pagina 16.
Planning• : Vooralsnog wordt uitgegaan van de indicatieve planning weergegeven op pagina 17. De  
geschatte bouwtijd voor het vastgoed is 2,5 jaar. De HOV banen zullen ook in deze periode moeten 
worden aangelegd. De openbare ruimte wordt, na oplevering van het casco, door de gemeente  
aangelegd. 
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Concept Functioneel ontwerp Smakkelaarsveld
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Concept plattegrond werfniveau
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Ontwerp impressie
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Ontwerp impressie vanaf spoorzijde
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Concept footprint van het gebouw en de bereikbaarheid van de locatie
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Mogelijke bouwvlek en reservering bouwterrein Smakkelaarsveld
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Contact
Voor vragen over deze uitgave kunt u contact opnemen met gemeente Utrecht:
030 - 286 0555
concerninkoop@utrecht.nl

Disclaimer
Dit boekje is een uitgave van de gemeente Utrecht. 
De inhoud van dit boekje is indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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