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BIJLAGE  bij raadsvoorstel ‘aanvulling onderbouwing hoogteaccent bij 
bestemmingsplan Noordgebouw Stationsgebied’:  

Nadere onderbouwing hoogteaccent Noordgebouw  

 

1. Specifiek beleid voor het Stationsgebied 
 

Masterplan Stationsgebied (2003) 
Het Masterplan Stationsgebied biedt het kader voor de ontwikkelingen in het stationsgebied voor een 
periode tot circa 2020. Het masterplan is een vertaling van Visie A 'Stadshart verruimd' waarvoor een 
meerderheid van de Utrechtse kiezers in een raadplegend referendum in 2002 heeft gekozen. Kernpunten 
van die visie zijn met name twee hoofdroutes van oost naar west, de Stadscorridor en de 
Centrumboulevard. 

 
Afbeelding 1.1: Visie op het Stationsgebied, Masterplan Stationsgebied  
 
De doelstelling is een sterk logistiek knooppunt, hoogwaardige openbare ruimte, architectuur van hoge 
kwaliteit en intensief ruimtegebruik te ontwikkelen die hun bijdrage leveren aan het nieuwe centrum van 
Utrecht, dat bewoners, reizigers, winkelend publiek en werkenden beleven als prettig, schoon en veilig.  
 
Toetsing bestemmingsplan aan beleid 
Het Noordgebouw is een ontwikkeling, tussen de Stadscorridor en de Centrumboulevard, in het hart van 
het gebied, aan de route van en naar het station. De ontwikkeling van het Noordgebouw past in de visie 
van het Masterplan. 
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Structuurplan Stationsgebied (2006) 
Het structuurplan Stationsgebied is de juridische vertaalslag van het Masterplan voor het Stationsgebied 
uit 2003, inclusief de bijbehorende actualisatie uit 2004. De aanpak van het stationsgebied is gericht op 
de ontwikkeling van een hoogwaardig, multimodaal openbaar vervoersknooppunt in combinatie met een 
toplocatie voor werken, wonen en voorzieningen. 
 
De aanpak van het stationsgebied is gebundeld in twee zones, die de dragers zijn van de ontwikkelingen: 
de Centrumboulevard en de Stadscorridor.  

 
Afbeelding 1.2: Structuurplankaart Stationsgebied  
 
Centrumboulevard  
De Centrumboulevard loopt van het Jaarbeursterrein tot het Vredenburg door de Openbaar Vervoers-
terminal (OVT, de nieuwe naam voor Utrecht centraal station) en Hoog Catharijne. De Centrumboulevard 
geeft samenhang en identiteit aan de gebieden en draagt bij aan de optimalisering van de wisselwerking 
tussen openbare en private ruimte. In de Centrumboulevard is de functiemenging complexer. Hoog 
Catharijne wordt geïntensiveerd, waarbij er veel aandacht is voor de wisselwerking met openbare ruimte. 
 
Stadscorridor  
De Stadscorridor verbindt de westelijke delen van de stad met het Stationsgebied en loopt vanaf Leidsche 
Rijn tot het Vredenburg. De overheersende functies aan de Stadscorridor zijn wonen, winkelen, cultuur 
en publieke functies, zoals kantoren. De corridor vormt een (HOV)route met functies voor de 
stadsbewoners. Het Vredenburg, het Smakkelaarsveld, de strook rond het spoor, het Westplein en de 
Kop van Lombok worden met elkaar verbonden door kwaliteiten te herstellen en nieuwe betekenissen aan 
de diverse plekken te geven. Belangrijk is de keuze om bestaande sterke identiteiten hiervoor in te 
zetten. De dominante functies van de Stadscorridor zijn wonen, winkelen en cultuur. Publieke functies als 
TivoliVredenburg, het Stadskantoor, de bebouwing op het Smakkelaarsveld en een moskee bevinden zich 
langs deze route. Zo wordt een stedelijke, eenduidige route gecreëerd gericht op de inwoners van Utrecht 
en met functies die primair de stadsbewoners nodig hebben. Het begeleiden van de route met deze 
nieuwe functies en woningen zorgt bovendien voor een grotere sociale veiligheid. 
 
Hoewel beide zones een verschillende identiteit hebben, zijn de ambities dezelfde: verbinden, herstellen 
en betekenis geven. Het gaat daarbij om het versterken van het eigen karakter van de diverse 
deelgebieden in het Stationsgebied en het creëren van geleidelijke overgangen naar de bestaande stad.  
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Afbeelding 1.3: Sfeerimpressies Noordgebouw uit 2003 (Bron Masterplan Stationsgebied 2003) 
 
Binnen het stationsgebied onderscheidt zich een gebied dat tezamen met het oude centrum als het 
nieuwe centrum van Utrecht ervaren zal worden. Enerzijds door de aanwezigheid van drie belangrijke 
bestemmingen (Hoog Catharijne, OVT en Jaarbeurs), anderzijds door de hoge bebouwingsdichtheid van 
het gebied. Het gebied strekt zich uit van het Vredenburg tot Jaarbeurs en van de Leidsche Rijn tot aan 
het Moreelsepark en de van Zijstweg. In het gebied is de aanwezigheid van de Centrumboulevard, en de 
OVT in het bijzonder, duidelijk voelbaar en zichtbaar. Hier is het begrip “schaal” door de bouwhoogte, 
contrasten in maatvoering, functiemenging, wijze van ontsluiten en de betekenis op 
lokaal/regionaal/nationaal niveau het meest zichtbaar. Ook krijgt het nieuwe station hier zijn toegangen 
tot de stad, op een wijze die voor iedere gebruiker aangenaam en begrijpelijk is. Een gebied waar 
stedelijkheid tot uitdrukking wordt gebracht door het begrip schaal duidelijk in beeld te brengen, met 
vernieuwende architectuur, bijzondere functies op het gebied van stedelijk vermaak en een uitmuntende 
infrastructuur.  
 
In het Masterplan is voor de maatvoering een duidelijke richting uitgezet, in de vorm van de maten 
Small, Medium, Large en Extra Large. De schaal richt zich op de wisselwerking tussen gebouwd 
programma en openbaar gebied, met de bedoeling het Stationsgebied weer veilig en leefbaar te maken. 
Naast de hoogte van de bebouwing wordt hier ook de link gelegd naar de wijze van ontsluiten, de 
functiedifferentiatie, contrasten in maatvoering en de betekenis van de bebouwing op de verschillende 
niveaus (lokaal tot regio). Bij het begrip schaal is de bouwhoogte slechts één aspect, maar wel een 
voorname aangezien het voor de herkenbaarheid en betekenisgeving van het stationsgebied een 
belangrijke rol speelt. De hoogteschalenkaart, zoals opgenomen in het structuurplan is de uitkomst van 
de hoogbouwvisie. In de hoogbouwvisie is vastgelegd waar de mogelijkheden liggen voor accenten en 

Stadscorridor 

Stationsallee 

Noordgebouw 

Noordgebouw 

Park Plaza Hotel 
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maximale hoogten. Voor dit laatste geldt dat in het stationsgebied de grens op maximaal 90 meter is 
gelegd. 
 
De gewenste bouwhoogten in het stationsgebied zijn aangegeven in de onderstaande afbeelding. Het 
Noordgebouw staat op de hoek waar de lange lijn van de Stadscorridor de Stationsallee (‘Stationsallee’ 
wordt ook wel aangeduid met ‘Nieuwe Stationsstraat’) kruist en daarbij de toegang naar de OVT 
markeert. Op dit markante punt wordt de bouwhoogte Large, de grootstedelijke schaal aan de oostzijde 
van het spoor geïntroduceerd. Andere delen van het gebouw, en de omliggende gebouwen, liggen in de 
zone Medium. Hier zijn respectievelijk basishoogten van 45 meter, met accenten tot 90 meter en 
basishoogten van 25 meter met accenten tot 45 meter mogelijk. 

 
Afbeelding 1.4: Hoogteschalenkaart Structuurplan Stationsgebied  
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Voor een goede wisselwerking tussen openbare ruimte en gebouwen is de kwaliteit van de plint van 
essentieel belang. In het Structuurplan worden daartoe een aantal eisen gesteld. Van belang is dat er op 
de begane grond publieksfuncties worden gerealiseerd. Verder worden er eisen gesteld aan de 
vormgeving van entrees en dergelijke. 
 
Toetsing bestemmingsplan aan beleid 
Het Noordgebouw ligt tussen de OVT en de Stadscorridor in en past binnen de bouwvlakken van het 
Structuurplan. Voor deze belangrijke plek in het stedelijk weefsel en de introductie van de grootstedelijke 
schaal (large) is op de kop van het Noordgebouw een hoogteaccent wenselijk. Het zorgt voor een 
toename van functiemenging in het hoogstedelijke stationsgebied en voor een verbetering van de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Het bestemmingsplan Noordgebouw maakt een ontwikkeling mogelijk 
die is voorzien in het Structuurplan Stationsgebied. 
 
 
Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteitsplan Stationsplein Oost en omgeving (2012)  
Het Noordgebouw maakt onderdeel uit van de integrale herontwikkeling van het Stationsplein Oost. Het 
college (december 2012) en de Gemeenteraad (maart 2013) hebben het Stedenbouwkundig Plan en 
Beeldkwaliteitsplan Stationsplein Oost en omgeving (SP/ BKP) vastgesteld waarin de uitwerking van de 
ruimtelijke uitgangspunten is vastgelegd.  
 
De Stationsallee wordt vanuit het centraal station de hoofdentree van de stad Utrecht. Het gebied wordt 
getransformeerd naar een prettig, levendig en typisch Utrechts voetgangersmilieu met een uitstraling die 
past bij deze nieuwe rol. De Stationsallee rijgt in noord-zuid richting de Stadscorridor, Centrumboulevard 
en Stadsverbinding  aaneen (zie figuur 2.5 en 2.6). Het is de manier voor een groot aantal fietsers en 
voetgangers om het station te bereiken, maar biedt ook ruimte aan taxi's en het brengen en halen van 
bezoekers/ reizigers met de auto. Het verknoopt op een geleidelijke manier het Utrechtse maaiveld met 
het verhoogde stationsniveau zodat de continuïteit van het openbaar gebied wordt verduidelijkt. Dit 
wordt ondersteund door zoveel mogelijk continuïteit in gevels en rooilijnen te brengen. Er wordt een 
profiel gecreëerd met doorgaande straatwanden dat aansluit bij de binnenstad en de publieke stedelijke 
ruimte afschermt van de sporen zelf. De gebouwen voegen zich naar de schaal die ligt tussen de 
binnenstad en het westelijke stationsgebied.  
 
Voor de Stationsallee gelden drie belangrijke uitgangspunten: 

1. Kwalitatief hoogwaardig entreegebied voor het station 
De opgave voor het entreegebied bij het station is tweeledig. Enerzijds moet iedereen die lopend of 
fietsend vanuit de binnenstad komt op een natuurlijke wijze naar het station worden geleid en bezoekers 
moeten vanuit het station op een makkelijke manier de binnenstad kunnen vinden. Anderzijds moet het 
entreegebied zowel ruimtelijk als programmatisch een allure en levendigheid hebben die past bij het 
grootste passagiersknooppunt van Nederland. Dit wordt bereikt door stationsbebouwing met 
icoonwaarde, de kwaliteit en programmering van de nieuwe bebouwing en samenhang in de 
buitenruimte. 

2. Levendige straat 
Hierbij is het van belang dat het programma zichtbaar is. Er wordt gestreefd naar actieve doorlopende 
plinten met uitnodigend programma en entrees aan de straatzijde. Belangrijk voor de breedte van de 
Stationsallee is een maat van 28 meter aan de noordzijde en het ontbreken van doorgaande 
verkeersstructuur waardoor het een mengvorm wordt tussen plein en straat. 

3. Grootstedelijke kwaliteit 
Het entreegebied van Utrecht Centraal verdient een ruim opgezette grootstedelijke kwaliteit. De 
hoogteopbouw op gebouwniveau dragen hier in hoge mate aan bij. De doorlopende plinten zorgen voor 
activiteit in het stationsgebied en een aansluiting bij de menselijke maat. Bovendien zorgen zij ervoor dat 
de gebouwen op een eenduidige manier de ruimte begrenzen. 
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Afbeelding 1.5 Uitgangspunten stedenbouwkundig plan  

 
Afbeelding 1.6: Positie Noordgebouw in stedelijke structuur 

 
Het station is de belangrijkste bestemming in het gebied, daarom moet de OVT goed zichtbaar zijn en 
worden reizigers zo vanzelfsprekend mogelijk naar de OVT geleid. In het Masterplan lag de terminal in de 
rooilijn van de Stationsallee. Uiteindelijk is deze echter terugliggend gerealiseerd. Het Stedenbouwkundig 
Plan reageert op de nieuw ontstane situatie door de rooilijnen ten opzichte van het Structuurplan te 
verschuiven zodat het gebouw goed en herkenbaar aan de Stationsallee komt te liggen. Anderzijds door 
de straat een breedte van 28 meter mee te geven wat zorgt voor een goede geleiding naar de 
binnenstad.  
 
Door beide ingrepen worden de beeldbepalende gebouwen, de Inktpot, Centraal Station, Entree Nieuw 
Hoog Catharijne en de bebouwing op het Smakkelaarsveld, ruimtelijk sterker met elkaar verbonden en 
wordt het hoog gelegen Stationsplein Oost hét centrale oriëntatiepunt in de straat. Vanaf de hoek 
Smakkelaarsveld en de hoek Moreelse Park is de OVT direct zichtbaar. 



7 
 

  
Afbeelding 1.7: Zichtlijnen bebouwing Stationsallee (groen)  

 
Noordgebouw en Zuidgebouw 
Het Noord- en Zuidgebouw maken het mogelijk een Stationsallee met een helder gedefinieerde 
straatruimte te maken. De wand begeleidt de route van en naar het station. Zowel in hoogte als schaal 
moet deze wand bijdragen aan een prettig verblijfskwaliteit in de Stationsallee. De kop van zowel het 
Noordgebouw aan het Smakkelaarsveld als de kop van het Zuidgebouw aan het Moreelsepark vormen 
een herkenbare begeleiding van en naar de OVT, ze zijn de twee hoekpunten van de “overstapmachine”. 
Verticale geleding van de bouwblokken versterken het stedelijke karakter, gevels staan met een 
duidelijke plint op de grond waardoor ze een heldere straatwand kunnen vormen. De gebouwen en 
plinten reageren in hoogte en geleding op de maat van Hoog Catharijne, zodat er een evenwichtig profiel 
wordt gemaakt in de Stationsallee. Bovendien is het wenselijk in de langsgevels van zowel noord- en 
zuidgebouw enige geleding/differentiatie aan te brengen (in hoogte, door inspringingen of uitkragingen 
ten opzichte van de rooilijn van maximaal 1,8 meter, in compositie of in materiaal) om eentonigheid te 
voorkomen en ze ondergeschikt te maken aan de OVT. 

Noordgebouw Zuidgebouw 
OVT 

Stadscorridor 

Stationsallee 

Stadsverbinding 
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Afbeelding 1.8: Stationsallee, hoogteaccent Zuid- en Noordgebouw 
 
Het Noordgebouw 
Het Noordgebouw vormt een samenhangend geheel en is alzijdig met toegankelijke plinten aan de 
openbare ruimte. De entrees zijn helder vormgegeven en sluiten aan de op de Stationsallee, de entree 
van de Noordertunnel dient te worden geïntegreerd als nevenentree voor het station. Door te kiezen voor 
één vloerlaag die aansluit op het OVT +1niveau ontstaat er een goed in te delen dubbele plinthoogte 
aansluitend op het gewone maaiveld en een goed in te delen enkele plinthoogte op het OVT niveau. De 
bouwhoogte is passend binnen het masterplan: 25 m hoogte waarbij incidenteel een bouwhoogte tot 45m 
vanaf maaiveld is toegestaan. 
 
De kop van het Noordgebouw aan het Smakkelaarsveld vormt een herkenbare geleiding vanaf de 
stadscorridor naar de OVT (zie afbeelding 1.8). Hier geldt volgens masterplan regime Large (zie 
afbeelding 1.4). Er zit bij voorkeur een hoogteverschil tussen de kop van het Noordgebouw en de hoogte 
van de bebouwing op het Smakkelaarsveld. Het Noordgebouw wordt niet vormgegeven als langwerpig 
horizontaal volume. Door ingrepen in de verschijningsvorm van het volume maakt het zich in schaal 
ondergeschikt aan bebouwing op het Smakkelaarsveld en OVT. Hierdoor sluit het Noordgebouw meer aan 
bij de korrelgrootte van NHC. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met uitkragingen, 
inspringingen of hoogteaccenten.  

 

Noordgebouw Zuidgebouw 
OVT 

Noordgebouw Zuidgebouw OVT 

Zichtlijn Mariaplaats Zichtlijn vanaf de Vredenburg 

Zichtlijn Westplein Zichtlijn Moreelsebrug 
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Afbeelding 1.9: Voorbeelduitwerking Noordgebouw met aanzicht (SP/BKP) 
 
 

Toetsing bestemmingsplan aan beleid 
Het bestemmingsplan Noordgebouw maakt met het Noordgebouw een prominent hoekblok mogelijk op 
de kruising Stadscorridor/Stationsallee. Met de maximale bouwhoogte van 38 meter aan de noordzijde 
wordt het beoogde kwalitatief hoogwaardige entreegebied voor het station gecreëerd. Met het opnemen 
van verschillende hoogteaccenten wordt het ontstaan van een langwerpig horizontaal volume voorkomen. 
De hoogteaccenten op de koppen van de Stationsallee (respectievelijk het Noord- en Zuidgebouw) 
vormen een herkenbare geleiding van de route vanuit de stad (vanaf de Stadscorridor respectievelijk de 
Stadsverbinding) naar het station en omgekeerd. 

 
Amendement Stationsstraat niet te hoog (2013/ A08) 
Ter bespreking van het Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteitsplan Stationsplein Oost en omgeving is 
het amendement “Stationsstraat niet te hoog” (zie bijlage) aangenomen. In het amendement wordt de 
Stationsallee (nieuwe) Stationsstraat genoemd.  
 
Dit amendement komt voort uit het feit dat de OVT werd teruggelegd waardoor een knik in de 
Stationsallee noodzakelijk was voor het zichtbaar houden van de OVT. Daarnaast was een versmalling 
van het profiel ten behoeve van een tweezijdig geactiveerde plint noodzakelijk. Het amendement is 
daarom alleen gericht op de verhouding tussen straatbreedte en bouwhoogte van het straatprofiel. Dit 
heeft geleid tot een aanpassing van de kaders uit het Structuurplan op de volgende onderdelen:  

y Aanpassing van de straatstructuur van de Stationsallee met een knik en knip; 
y Aanpassing van de straatbreedte van het noordelijk deel van de Stationsallee naar 28 meter (in 

plaats van 33 meter) ten behoeve van de realisering van het Noordgebouw en daarbij de maximale 
bouwhoogte vast te stellen op 25 meter met accenten van maximaal 38 meter (in plaats van 45 
meter).  

Uit deze aanpassingen volgt dat het amendement niet ziet op de locatie van het hoogteaccent in de 
Stationsallee. De locatie van het hoogteaccent heeft bij dit amendement nooit ter discussie gestaan.  
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Hoogte ten opzichte van NAP 
Op de verbeelding van het bestemmingsplan Noordgebouw is vanwege het verloop van het peil bij het 
plangebied en aangrenzende verhoogde maaiveld van het Stationsplein Oost ervoor gekozen de 
maximale bouwhoogte niet te relateren aan het maaiveld, maar aan NAP. Gezien het verschil tussen 
maaiveld en NAP van +3,5 meter komt de maximale bouwhoogte van het Noordgebouw in het 
bestemmingsplan uit op een basishoogte van (25 meter + 3,5 meter =) 28,5 meter (NAP) en 
hoogteaccenten tot (38 meter + 3,5 meter =) 41,5 meter (NAP). Hiermee is de systematiek van 
bouwhoogten tevens consistent met het aangrenzende bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne 
(inclusief Paviljoen en Stationsplein Oost) waarbij de bouwhoogten ook zijn gerelateerd aan NAP. De 
bouwhoogte bezien vanaf maaiveld voor het Noordgebouw blijft een basishoogte van 25 meter met 
hoogteaccenten tot 38 meter houden.  
 
Toetsing bestemmingsplan aan beleid 
De bouwhoogte van het Noordgebouw vanaf maaiveld is 25 meter, waarbij hoogteaccenten tot maximaal 
38 meter vanaf maaiveld zijn mogelijk gemaakt. 
 
 
Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling van het Noordgebouw past binnen het rijks-, provinciaal, regionaal, 
gemeentelijk en specifiek Stationsgebied beleid. 
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2.  Stedenbouwkundige onderbouwing 
Het Noordgebouw is ontworpen als een krachtig stedelijk gebouw met een hoogteaccent aan de 
Stadscorridor, waardoor het de entree naar de OVT via de Stationsallee zichtbaar markeert. Het 
hoogteaccent, juist op het kruispunt van deze beide belangrijke stedelijke routes, draagt in hoge mate bij 
aan het vergroten van de oriëntatie vanaf de Stadscorridor naar de OVT via de Stationsallee.  
 
Het hoogteaccent is hier als een krachtig stedenbouwkundig middel zeer effectief. De Stationsallee 
verkrijgt zo een entreemotief. Een entreemotief om de verbinding naar de OVT volop betekenis te geven. 
Een OVT die haar zichtbaarheid en herkenbaarheid voor een belangrijk deel ontleent aan het feit dat het 
Noordgebouw in schaal en massa afloopt naar het grote luifeldak en schaaldak van de OVT. Zo 
ondersteunt het Noordgebouw met het hoogteaccent op de hoek en de aflopende massaopbouw de 
perspectivische ervaring van de voetganger of fietser die richting de OVT beweegt.  
 
De massageleding, van laag bij de OVT oplopend tot een hoogteaccent aan de Stadscorridor is ook 
toegepast bij het Zuidgebouw. Door spiegelsymmetrische benadering krijgt de OVT haar centrale positie 
in de Stationsallee en worden de aantakkingen van de twee belangrijke aanlooproutes Stadscorridor en 
Stadsverbinding op de Stationsallee gemarkeerd door een hoogteaccent (zie afbeeldingen 1.6, 1.7 en 
1.10). Die stedenbouwkundige balans in het langsprofiel van de Stationsallee, met de OVT en 
centrumboulevard in het 'dal' van het verloop in massaopbouw en de hoogteaccenten op de kruispunten 
van de stedelijke routes, is een vanzelfsprekende, evenwichtige en consistente uitwerking van de 
stedenbouwkundige kaders. 
 

 
Afbeelding 1.10: Foto maquette Stationsgebied, met omcirkeld de locatie van de woningen Gildeveste en 
Noordgebouw 
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2.1  Het Noordgebouw 
Het Noordgebouw wordt een multifunctioneel gebouw en bestaat uit wonen, hotel, kantoor, horeca en 
detailhandel. Het Noordgebouw vormt een samenhangend geheel en is alzijdig met toegankelijke plinten 
aan de openbare ruimte. De entrees zijn helder vormgegeven en sluiten aan op de Stationsallee, die hier 
28 meter breed is. De entree van de Noordertunnel is in het gebouw opgenomen als nevenentree voor de 
OVT. Door te kiezen voor één vloerlaag die aansluit op het verhoogde Stationsplein Oost ontstaat er een 
goed in te delen dubbele plinthoogte aansluitend op het lager gelegen maaiveld en een goed in te delen 
enkele plinthoogte op het verhoogde Stationsplein Oost niveau. 
 
De bouwhoogten zijn passend binnen de kaders die zijn vastgelegd in het Stedenbouwkundig Plan en 
Beeldkwaliteitsplan Stationsplein Oost en omgeving, zoals gewijzigd bij het amendement “Stationsstraat 
niet te hoog”. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het niet wenselijk het accent (van 38 meter) van het 
Noordgebouw te verschuiven richting OVT. Een dergelijke verschuiving zou zowel het belang van de OVT 
als centraal oriëntatiepunt in de Stationsallee en het Noordgebouw als geleider van de Stadscorridor naar 
de Stationsallee verzwakken. Om die redenen is een hoogteaccent op de hoek Stadscorridor/Stationsallee 
gewenst.  

Ten opzichte van de OVT, die een centrale positie en functie heeft, dient het Noordgebouw bij de OVT 
lager en terughoudender te zijn dan aan de zijde van het Smakkelaarsveld. Deze meer ondergeschikte rol 
nabij de OVT is onder andere herkenbaar in de rustige ritmische geleding van de gevel van het 
Noordgebouw in de Stationsallee en de continue plint die straat en verhoogd plein verbindt. De massa 
opbouw van een hoger accent ter hoogte van de hoek Stadscorridor/Stationsallee naar het lager 
bouwdeel nabij de OVT, ondersteunt dit effect. Ondergeschiktheid is aldus hier niet een kwestie van 
schaal en maat maar vooral van afstand. De plaatsing van het hoogteaccent op de hoek van de 
Stationsallee en Stadscorridor is daarom vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening en 
stedenbouw een logische en effectieve ontwerpkeuze.  
 
Het Noordgebouw onderstreept sterk de dynamische uitstraling van de stad Utrecht. Het Utrechtse 
stationsgebied combineert vier belangrijke functies: van overstapmachine, verbindingsschakel, 
ontmoetingsplek tot stedelijk centrum. In multifunctionele omgevingen komen wonen, verblijven, 
ontspannen, winkelen en werken bij elkaar. Deze combinatie brengt het Noordgebouw bijeen met een 
24-uurs- karakter en in het gebouw komen grootschaligheid en menselijke maat bijeen. Het 
Noordgebouw is als geleider tussen de Stadscorridor en de Stationsallee een verbindend element van het 
stationsgebied en voegt waarde toe aan de stad Utrecht als geheel en aan het stationsgebied in het 
bijzonder.  
 
In het ontwerp van het Noordgebouw zullen de verschillen in ritme en transparantie in de gevel de 
diversiteit en wisselwerking aan functies onderstrepen. Dit wordt onder andere geaccentueerd door het 
verspringen van de dakvlakken en de diverse diepteverschillen in de gevel. Tussen de verspringende 
dakvlakken komen collectieve daktuinen waar gebruikers, bezoekers en bewoners van het Noordgebouw 
de mogelijkheid geboden wordt zich aan de dynamiek van de stad te onttrekken.  
Het Noordgebouw wordt een modern multifunctioneel gebouw waarbij vroegtijdig in het ontwerpproces 
rekening gehouden is met de bereikbaarheid van de functies en gebieden. Ook voor personen met minder 
of geen zicht of die afhankelijk zijn van een rolstoel. De verschillende ontwerpen worden met elkaar 
afgestemd, zodat gewenste voorzieningen voor mensen met een beperking consistent door de 
verschillende projectgebieden worden toegepast. Aan het Stationsplein Oost en de Stationsallee zullen op 
maaiveld entrees voor de aanliggende gebouwen, zoals het Noordgebouw, gemaakt worden, die vanaf 
het openbaar gebied eenvoudig bereikbaar zijn voor personen met een beperking.  

 

2.2  Belangenafweging hoogteaccent  
Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State van 27 juli 2016 
(ECLI:NL:RVS:2016:2077) hebben wij ons als gemeenteraad beraden over de positionering van de 
hoogteaccenten.  
 
Zoals toegelicht in de paragrafen 1, 2 en 2.1, is een gebouw met de functie, omvang en maatvoering van 
het Noordgebouw ter plaatse passend binnen het vigerende beleid en wenselijk vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt. Zoals is toegelicht is het hoogteaccent van 38 meter op de hoek met de Stationsallee aan het 
Smakkelaarsveld een belangrijk onderdeel van het gebouw op zichzelf en in zijn stedelijke omgeving.  
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Na zorgvuldige afweging van alle scenario’s wordt het hoogteaccent op de hoek aan het Smakkelaarsveld 
gehandhaafd. In die afweging is gekeken wat er aan het gebouw aangepast diende te worden om het 
uitzicht en de privacy van de bewoners van de Gildeveste zoals gewenst te respecteren. Dit is 
onderworpen aan een bouwkundige, uitvoerbaarheids, functionele en stedenbouwkundige analyse.   
 
Bouwkundig  
Het verschuiven van het hoogteaccent van de kop Smakkelaarsveld naar het zuidelijke accent is uit 
constructie-technische overwegingen niet mogelijk. De constructie van het Stationsplein Oost, dat 
juridisch-planologisch mogelijk is gemaakt in het onherroepelijke bestemmingsplan Nieuw Hoog 
Catharijne, is op basis van dit bestemmingsplan al gerealiseerd en constructief niet geschikt voor de 
toevoeging van een hoger hoogteaccent. Dus bouwkundig is een verplaatsing van het hoogte-accent op 
het Stationsplein Oost niet meer mogelijk. 
 
Uitvoerbaarheid 
Er is ook vanuit financieel en functioneel opzicht onderzocht wat de impact van de aanpassing van het 
Noordgebouw zou zijn wanneer het huidige uitzicht in noordwestelijke richting van omwonenden 
ongewijzigd zou moeten blijven. In verband met de hoogte van de woningen van omwonenden (vanaf 24 
meter), zou de bouwhoogte van het Noordgebouw tot onder de basishoogte van 25 meter moeten 
worden verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat de oppervlakte van de te realiseren functies dusdanig daalt dat 
het financieel grote gevolgen heeft. Daarnaast staat de conceptuele uitwerking van het plan met de 
omvang van de functies hotel, kantoor, retail en wonen ernstig onder druk.  
Uit het vorenstaande volgt dat, met het niet verlagen tot onder de basishoogte, een eventuele 
verschuiving van alleen het hoogteaccent in zuidelijke richting beperkte waarde heeft voor het behoud 
van het uitzicht van omwonenden.  
 
Betekenis hoogteaccent voor uitzicht 
Gezien de hoogte van de woningen van omwonenden, de basishoogte van het Noordgebouw en de 
hoogte van de in de bestemmingsplannen “Smakkelaarsveld, Binnenstad” en “Van Sijpesteijnkade, 
Westflank Noord-HOV, Stationsgebied” voorziene bebouwing  staat vast dat het uitzicht van omwonenden 
zonder hoogteaccenten op het Noordgebouw reeds wordt beperkt.  
Het verschuiven van het hoogteaccent van de kop Smakkelaarsveld naar het middelste accent leidt 
eveneens tot beperking van het uitzicht (zie afbeelding 1.10).   
 
Stedenbouwkundig 
Wanneer het hoogteaccent wordt verplaatst of vervalt is dit in strijd met de beleidsmatige koers en 
bijbehorende stedenbouwkundige filosofie:   

x Er is onderzocht wat de impact op de straatwand zou zijn wanneer het huidige uitzicht van 
omwonenden ongewijzigd zou blijven. De bouwhoogte van het gebouw zou tot onder de 
basishoogte van 25 meter moeten worden verlaagd. Het Stationsplein Oost met de OVT en de 
Stationsallee zouden met een dergelijke ingreep hun betekenis in maat en schaal verliezen; 

x Er is dan geen sprake meer van de gewenste spiegelsymmetrische opbouw met het Zuidgebouw, 
vanuit het stedenbouwkundige principe met de hoogteaccenten op de kruispunten van de 
stedelijke routes en een aflopende massaopbouw richting de OVT; 

x Dit doet afbreuk aan de herkenbaarheid van de route en de vindbaarheid van de OVT. De 
oriëntatie vanaf de stadscorridor via het Noordgebouw naar de OVT is dan weg; 

x De wenselijke hoogteopbouw van het binnenstad regime Small richting de westkant oplopend via 
regimes Medium, Large naar Extra Large verdwijnt hierdoor. 

 
Conclusie 
De raad kiest voor een gebouw dat kwaliteit biedt aan de stad en recht doet aan de hoogstedelijke 
omgeving die wij hier voor ogen hebben. Daarnaast acht de raad het verplaatsen van het hoogteaccent 
en realisatie van het Noordgebouw ónder de basishoogte zodanig onwenselijk dat wij de maatvoering van 
het gebouw waarin dit bestemmingsplan voorziet, zwaarder vinden wegen dan het nadeel dat de 
omwonenden ondervinden van een beperking van hun uitzicht en verlies aan privacy. De gemeenteraad 
heeft in het kader van de voorbereiding van dit bestemmingsplan een planschaderisico-analyse (zie 
bijlage 26), waaruit volgt dat een aantal omwonenden een gemiddelde en een aantal omwonenden een 
gemiddelde planschade zullen ondervinden ten gevolge van dit bestemmingsplan, waarbij uitzicht en 
privacy in ogenschouw zijn genomen. Deze omwonenden kunnen vanzelfsprekend een verzoek om 
tegemoetkoming in hun planschade indienen.  
 

 
 


