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Beleidsveld Stationsgebied

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de ontwikkelingen in het 
Stationsgebied, het Beurskwartier en Lombokplein. 

De tweede helft van 2019 stond in het teken van de afronding van een aantal belangrijke projecten.  
Het Stationsgebied krijgt steeds meer betekenis: van doorgangsgebied naar aantrekkelijk 
verblijfsgebied. Met de oplevering van het Vredenburgplein, het Stationsplein en de grootste 
fietsenstalling ter wereld wordt de binnenstad op aantrekkelijke wijze verbonden met het 
Stationsgebied. 

Het Jaarbeursplein is een plek voor ontmoeting geworden waar ook steeds vaker sport- en andere 
evenementen plaatsvinden. Voorbijgangers en werknemers van omliggende bedrijven gebruiken de 
trappen of de bankjes op het plein om hun lunch op te eten of strijken neer op de terrassen of in het 
gras van het skatepark. 

We zijn nog niet klaar in het Stationsgebied. Een groot aantal projecten is nog gepland of in aanbouw, 
waaronder Smakkelaarspark, Central Park, Wonderwoods, de Galaxy Tower. En we onderzoeken de 
mogelijkheden voor Bouwen over het Spoor.

Deze maand presenteerde Jaarbeurs haar plannen voor de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein. 
Ambitieuze plannen met veel aandacht voor duurzaamheid en groen die goed aansluiten bij onze visie  
‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen'. Met deze plannen én die van het Beurskwartier krijgt de 
westzijde van Utrecht Centraal steeds meer betekenis voor de stad. 

De oorspronkelijke ambities uit het Masterplan Stationsgebied ‘Herstellen, Verbinden, Betekenis geven’  
worden steeds meer zichtbaar. Een mooi voorbeeld hiervan is het herstel van de Catharijnesingel. Op 
12 september 2020 is de Singel weer rond en dat gaan we vieren met de stad!

Met vriendelijke groet,

Eelco Eerenberg,
Wethouder Stationsgebied, Beurskwartier, Lombokplein
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Stand van zaken projecten Stationsgebied vanaf mei  tot en met december 2019, 
met een vooruitblik naar 2020.

1. Smakkelaarspark

Het plan van ontwikkelaar Lingotto, ‘Smakkelaarspark’, is 
uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp. 
In augustus en september van dit jaar heeft de partiële 
herziening van het bestemmingsplan 
ter inzage gelegen. Naar verwachting wordt dit in het eerste 
kwartaal van 2020 aan de raad voorgelegd. 

De fietsen op het Smakkelaarsveld zijn 
weggehaald zodat het gebied voor-
bereid kan worden op de bouw van de 
overkluizing. Ruim een derde van de 
4000 fietsrekken die zijn verwijderd van 
het Smakkelaarsveld en Moreelsepark, 
zijn herplaatst bij diverse 
sportverenigingen. De bouw van de 
overkluizing is gepland in het 2e 
kwartaal van 2020. Naar verwachting is   
het Smakkelaarspark begin 2023 klaar 
en stroomt het water weer in de Leidse 
Rijn.

Meer informatie staat op 
www.smakkelaarspark.nl. 

http://www.smakkelaarspark.nl/
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2. Wonderwoods

Het bestemmingsplan voor Wonderwoods heeft afgelopen 
zomer ter visie gelegen. In september 2019 is de aanvraag voor 
de omgevingsvergunning ingediend. Daarna is op verzoek van 
de initiatiefnemer besloten om de vergunningverlening te 
coördineren met het bestemmingsplan. Bij deze procedure 
wordt de termijn van bezwaar en beroep van bestemmingsplan 
én vergunning gecombineerd. Hierdoor wordt de totale 
doorlooptijd beperkt en kan de bouw eerder starten. Op 3 
december jl. heeft het college besloten opnieuw ter visie te 
gaan met het bestemmingsplan gecoördineerd met de 
ontwerpvergunning. Naar verwachting wordt het 
vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan in juni 2020 aan 
de raad voorgelegd. Streven is de bouw najaar 2020 te starten. 
Oplevering is circa 3 jaar later. 

Zie voor meer informatie over dit project  
www.wonderwoods.com.

3. Amrath Galaxy Tower (hotel + woningen)

Op de kop van het Jaarbeursterrein bouwt Amrâth Hotels een 
4-sterren hotel met zo'n 250 kamers en 317 woningen. 
Het wordt een luxe viersterrenhotel met een full service aanbod 
zoals een bar, restaurant, diverse zalen, een fitnessruimte, een 
zwembad en wellnesscentrum en hotelshops.
Boven het hotel komen 22 verdiepingen met appartementen. 
Er worden extra duurzaamheidsmaatregelen genomen zoals 
zonnecellen in de gevels en groen op de tussendaken.

In juli 2018 is de bouw gestart. In 
het najaar van 2019 heeft de bouw 
enige tijd gepland stilgelegen om 
de aanleg van een tracé van kabels 
en leidingen naast de bouwplaats 
mogelijk te maken. Ook is er een 
Warmte Koude Opslag (WKO)-bron 
gerealiseerd. In november zijn de 
werkzaamheden weer hervat. 
Oplevering wordt in 2022 verwacht.

http://www.wonderwoods.com/
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4. Jaarbeurspleingebouw 

Eind 2018 heeft de gemeente een marktconsultatie 
gehouden voor deze plek aan het Jaarbeursplein. 

Als vervolg op deze consultatie heeft de 
ontwikkelcombinatie CBRE GI en The Student Hotel de 
gemeente benaderd om een nadere verkenning van de 
haalbaarheid van de ontwikkeling van het 
Jaarbeurspleingebouw uit te voeren, in combinatie met 
mogelijke nieuwe ontwikkelingen op de locaties Sijpesteijn 
en Hojel II (beiden in eigendom van CBRE). De integrale 
benadering en de verwachting dat het concept van The 
Student Hotel mogelijk bijdraagt aan een goede 
programmamix, een excellent gebouw en aan de 
levendigheid van het Jaarbeursplein zijn redenen om dit 
traject met genoemde partijen te verkennen.

Door de marktpartijen is in 2019 - in samenwerking met de gemeente- een haalbaarheidsverkenning 
voor de drie locaties uitgevoerd en een schetsontwerp voor de ontwikkeling van het 
Jaarbeurspleingebouw opgesteld. De verkenning richt zich op:

- Voor het Jaarbeurspleingebouw: een multifunctionele ontwikkeling met hoogwaardig kantoor,
studentenhotel met shortstay en (bijbehorende) voorzieningen, o.a. horeca, restaurant, 
theater, sport en retail in de plint.

- Sijpesteijn: transformatie van huidig kantoor naar een nieuwe multifunctionele ontwikkeling 
met wonen in de sociale en/of middenhuur, gelegen op een commerciële plint en een 
fietsstallingsvoorziening.

- Hojel II: nieuwbouw kantoor met een levendige plint aan de zuidzijde van het Jaarbeursplein.

De multifunctionele ontwikkeling van de locaties Jaarbeurspleingebouw en Sijpesteijn past binnen de 
Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein. Binnen deze visie wordt het centrum aan de westzijde 
van het spoor versterkt en wordt het accent verlegd van een zakelijk kantorengebied naar een 
gemengd, levendig en hoogstedelijk centrumgebied.
Vanwege de complexiteit van dit integrale project loopt de haalbaarheidsverkenning door tot eind van 
2019. De verkenningsfase wordt afgerond met een voorstel van CBRE/TSH aan de gemeente.  
Leidt dit voorstel tot een positief resultaat en past deze binnen de gemeentelijke visie en eisen, dan 
wordt het integrale voorstel in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad voorgelegd.

5. Jaarbeursplein

Het Jaarbeursplein ontwikkelt zich steeds meer 
van een aantrekkelijk doorgangsgebied voor 
reizigers en bezoekers (van onder andere  
Jaarbeurs) tot een prettig verblijfsgebied en 
evenemententerrein. 
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Met placemaking wil de gemeente het 
Jaarbeursplein verlevendigen. Afgelopen zomer 
opende voormalig wethouder Victor Everhardt 
het skatepark Jaarbeursplein. Het gaat om een 
tijdelijke streetskatevoorziening met daarnaast 
ook ruimte en toestellen voor urban sports en 
groen. 
Deze voorzieningen gaan langer dan twee zomers 
mee. Op het moment dat de bouw van het 
Jaarbeurspleingebouw start, worden de meeste 
onderdelen van deze tijdelijke invulling elders in 
het Stationsgebied of in de stad duurzaam 
hergebruikt. 

Afgelopen zomer en herfst bleek de skatebaan een ware magneet voor sporters, toeschouwers en 
belangstellenden. Ook schitterde de skatebaan in een reportage van de Volkskrant: 
https://www.youtube.com/watch?v=vAHHt_AEKR8

6. Oude Daalstraat/Kop Amsterdamsestraatweg 

Er zijn verschillende modellen ontwikkeld die met 
een advies naar de raad zijn gestuurd. Inmiddels 
heeft hierover een raadsinformatiebijeenkomst 
en bespreking in de raadscommissie plaats 
gevonden. Besloten is dat het college een 
gewijzigd raadsadvies ter besluitvorming 
voorlegt aan de gemeenteraad. Daarna wordt er 
aan de hand van de vastgestelde drie 
randvoorwaarden van de raad (ruimtelijke 
inpassing, kwaliteit groen en financiële 
haalbaarheid) samen met omwonenden een 
startnotitie opgesteld voor de gewenste 
ontwikkelrichting van dit project. 

Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de omgeving van de projectlocatie. Voor het 
project is vooral van belang, zoals ook door de raad opgemerkt, dat er duidelijkheid is over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden om de Daalsetunnel te versmallen. In afwachting van de 
verkeersstudie noordwestelijk Utrecht ligt verdere planvorming even stil. 

https://www.youtube.com/watch?v=vAHHt_AEKR8
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7. Catharijnesingel Zuid

De werkzaamheden aan de Catharijnesingel Zuid 
zijn in volle gang. De sloop van de tunnelbak is 
afgerond. De bouw van de brug aan de zuidzijde 
van de Stadskamer is gereed. Het ontgraven van 
de singel is begin september 2020 afgerond. De 
werkzaamheden aan de inrichting van de rijbaan 
en het park zijn eind 2020 afgerond.

Omwonenden en geïnteresseerden worden via een 
digitale nieuwsbrief over het herstel van de singel 
op de hoogte gehouden. 

De opening van de singel vindt plaats op zaterdag 
12 september en wordt gevierd met een groot 
(muzikaal) feest voor de stad.

8. Visie ‘De Tuinen van Moreelse’

Op 10 juli 2019 hebben het 
Rijksvastgoedbedrijf, NS, ProRail, a.s.r., MN en 
de gemeente, in het bijzijn van staatsecretaris 
Knops van Binnenlandse Zaken, een 
intentieovereenkomst getekend voor het gebied 
Moreelse. Hiermee onderschrijven de 
gebiedspartners de visie ‘Tuinen van Moreelse’ 
en committeren zij zich aan een verdere 
uitwerking hiervan. 

De visie richt zich op het stapsgewijs verbeteren van een hoogstedelijk, duurzaam, energieneutraal en 
biodivers gebied. Tegelijkertijd moet het, als vitaal onderdeel van een gezond Utrecht, voor forenzen 
en bezoekers een aantrekkelijk verblijfsgebied worden. De visie en de ambities sluiten aan op ‘Gezond 
stedelijk leven voor iedereen’. De komende periode wordt de visie uitgewerkt in een Integraal 
Programma van Eisen. Naar verwachting wordt de raad in de eerste helft van 2020 nader geïnformeerd.
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9. Vredenburgplein

De herinrichting van het Vredenburgplein is gereed 
en biedt ruimte voor de markt, bomen, bankjes én 
kunst. Het plein werd op 5 juni 2019 geopend.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de beste 
wijze van schoonmaken en beheren van dit 
intensief gebruikte plein. De toegang van het 
plein wordt in het eerste kwartaal van 2020 
heringericht.

10. Stationsplein en Stationspleinstalling

De Stationspleinstalling is op 19 augustus 2019 
officieel geopend. De inrichting voor de beide 
toegangen is in uitvoering. Na de afronding van 
de bouwwerkzaamheden van Klépierre is het 
noordelijke deel naar verwachting medio 2020 
geheel afgerond. Het zuidelijk deel voor de entree 
van de stalling wordt aan de zijde van het 
Platform definitief ingericht. Ook het fietspad, 
een deel van de loopstroken en de plek voor 
taxi/ kiss & ride zijn eind eerste kwartaal 2020 
gereed.

Het trottoir aan de zijde van Hoog Catharijne kan 
pas in definitieve vorm worden neergelegd nadat 
Klépierre de plint heeft gebouwd. 
De komende maanden wordt nog gewerkt aan de 
laatste strook verharding voor het zuidelijke 
Voorzetgebouw van Hoog Catharijne.
De evenementenplek is voor een periode van in 
ieder geval 3 jaar in gebruik genomen door 
Klépierre. Het Voorzetgebouw 2e fase (zuid) 
wordt eind 2019 opgeleverd. Het Stationsplein is 
dan helemaal gereed.
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11. Croeselaan

De duurzame en groene inrichting van de Croeselaan tussen de 
van Zijstweg en het Jaarbeursplein is afgerond en het gebied is in 
het voorjaar officieel geopend. De bomenrijke Croeselaan geeft 
ruim baan aan voetgangers, fietsers, groen en kunst. Onderdeel 
van de herinrichting is een beeldenpark met kunstwerken van 
gemeente Utrecht, het Centraal Museum en de Rabo 
Kunstcollectie. 

Het zuidelijke deel van de Croeselaan, namelijk tussen de Van Zijstweg en de Jan van Foreeststraat,  
wordt heringericht. Deze herinrichting volgt de principes van het noordelijke deel. Medio 2020 starten 
de voorbereidende kabels- en leidingenwerkzaamheden. Hierbij wordt ook al rekening gehouden met 
de bouw van woningen aan de Jan van Foreeststraat, wat aansluitend plaatsvindt.     

12. Van Sijpesteijnkade (Westflank-Noord)

De ontwikkeling van Westflank Noord bestaat uit 
meerdere fases, met  een eigen uitvoering en planning. 
De bouw van fase 3A (woontoren De Syp) aan de Van 
Sijpesteijnkade is in 2017 gestart. De 
eerste huurders van De Syp kregen afgelopen voorjaar 
de sleutel.

Begin 2019 is gestart met de bouw van fase 2: een 
parkeergarage aansluitend aan de parkeergarage 
Stadskantoor en kantoortoren Central Park. De 
volgende fases 3B en 3C (woningen aan de Van 
Sijpesteijnkade) worden in één bouwstroom aansluitend 
gebouwd. 

Tussen het Stadskantoor en De Syp startte begin 2019 
de bouw van Central Park. Het kantoorgebouw wordt 90 
meter hoog: net zo hoog als de buren. Op 45 meter 
komt er een transparante verdieping: een groene 
ruimte die het gebouw opdeelt in twee delen.  Omdat er 
weinig bouwruimte is, staan de bouwketen bovenop het 
dak van de parkeergarage van het Stadskantoor. 

https://desyp.nl/Index.aspx
http://www.cu2030.nl/page/central-park
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De planning is dat Central Park in 2022 de 
deuren opent.
De oplevering van het gehele complex, 
samen met het openbaar gebied Forum 
Noord, vindt plaats in 2023. Het Forum 
verbindt de hele Jaarbeurskant van het spoor, 
tussen de Van Sijpesteijnkade en de 
Moreelsebrug. Het is een langgerekt plein, op 
zo'n 7,5 meter boven de grond.

13. Noordgebouw en Noordertunnel

Het Noordgebouw - gunstig gelegen tussen 
Smakkelaarsveld en het Stationsplein - herbergt een 
combinatie van hotel, kantoren, retail en een beperkt 
aantal appartementen. 

Ook zit de nieuwe ingang van de 
Noordertunnel in dit gebouw. Inmiddels is 
het hele gebouw in gebruik genomen (AH-
supermarkt, Trainmore, Creative Valley, 
Inntel hotel, Randstad en 14 shortstay 
woningen.

14. Hoog Catharijne

Het Entréegebouw, Poortgebouw en Bruggebouw, 
inclusief de Stadskamer, zijn afgerond. 
De aansluitende openbare ruimte aan de zijde van de 
Stadskamer is nog in uitvoering. In het Poortgebouw 
komen twee hotels. 
Het Hampton by Hilton hotel is inmiddels geopend en 
het Crowne Plaza hotel opent medio 2020.
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De aanpak van de plinten aan de west-, 
noord- en oostzijde is in volle gang. Aan de 
Gildenkwartierzijde is dit grotendeels 
gerealiseerd. In dezelfde stijl wordt de plint 
aan het Smakkelaarsveld omgezet, 
doorlopend aan de Catharijnesingel met de 
transportzone van de Mediamarkt. Een deel 
van de plint aan het Smakkelaarsveld (tot en 
met de Mediamarkt) wordt dit jaar 
opgeleverd aan de gebruikers en is in het 
eerste kwartaal van 2020 gereed. Het deel 
richting het Stationsplein is in het tweede 
kwartaal 2020 gereed. De nieuwe plint van 
Hoog Catharijne aan de Catharijnesingel is 
klaar; de rijweg tussen de Vredenburgknoop 
en het Poortgebouw wordt vanaf begin 2020 
definitief heringericht. 

15. Plinten Hollandse en Vlaamse toren
TivoliVredenburg heeft het initiatief genomen om samen met bewoners, de gemeente, Klépierre 
en de Sting de plinten rond Hollandse en Vlaamse toren te verlevendigen. In 2019 is door de gemeente 
en genoemde partijen gezamenlijk gewerkt aan een ambitiedocument. Hierin staan concrete ingrepen 
om het gebied te verlevendigen binnen één overkoepelend concept. Op dit moment wordt de financiële 
haalbaarheid van de voorgestelde ingrepen onderzocht. Begin 2020 wordt de raad nader geïnformeerd 
over de voortgang van de plannen en de financiering daarvan. 

16. Het Platform (voorheen Zuidgebouw)

Boven het toekomstig tramstation van de Uithoflijn wordt 
nog volop gewerkt aan Het Platform. Er komen 201 
appartementen met Utrecht Centraal letterlijk aan de 
voeten. In het gebouw is ook ruimte voor kantoren, 
horeca en leisure (fitness-/sportvoorzieningen).

Januari 2020 is de bouwkundige oplevering. 
Daarna gaan de gebruikers nog aan de slag. 
Eén van de gebruikers is Team Liquid, een 
e-sportteam op het hoogste niveau. De 
overige gebruikers van de horeca en fitness 
worden op een later moment bekend 
gemaakt.

Zie www.hetplatformutrecht.nl 

http://www.hetplatformutrecht.nl/
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17. Uithoflijn in het Stationsgebied

Op 16 december gaat tram 22 in exploitatie, om te 
beginnen met 10 ritten per uur/per richting. Dit betekent 
na 50 jaar ook het einde van de roemruchte buslijn 12. 
Er moet nog finale overeenstemming over het beheer 
worden bereikt. Begin 2020 is dit proces afgerond. 
Komende half jaar moet nog worden aangetoond dat er 
12x en later 16x per uur/per richting kan worden gereden. 
Daarom blijft de Projectorganisatie Uithoflijn nog tot medio 
2020 in stand, inclusief stuurgroep en directieraad 
Uithoflijn.

18. Busstations Utrecht Centraal 

Uitgangspunt bij het ontwerp van het nieuwe station was 
alle openbaar vervoer onder één dak samen te brengen 
en meer ruimte voor reizigers te maken. Als eind 2019 
ook de trams naar Utrecht Science Park gaan rijden is 
Utrecht Centraal af en kunnen alle reizigers via de 
stationshal alle perrons bereiken. 

In samenwerking met Provincie en U-OV wordt nog gewerkt aan het verbeteren van het verblijfsklimaat 
van de busstations Centrumzijde en Jaarbeurszijde. Zo werd afgelopen voorjaar bij het busstation 
Centrumzijde extra verlichting geplaatst en bestickering aangebracht op een lange, grijze muur. 
Daarnaast is gestart met onderzoeken naar  verlichting en akoestiek. Ook wordt bekeken of kunst een 
bijdrage kan leveren aan verbetering van het verblijfsklimaat. Hiervoor is een Programma van Eisen 
opgesteld en worden er kunstenaars geselecteerd. 

19. Bouwen boven het spoor (Intensivering spoorzone)

NS, ProRail, het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente hebben 
in juni 2019 een intentieverklaring getekend en 
gezamenlijk opdracht gegeven om te onderzoeken of een 
intensivering van de zone langs en wellicht ook boven het 
spoor wenselijk en haalbaar is. In deze studie wordt door 
architectenbureau Next verkend op welke wijze eventuele 
nieuwe verbindingen (routes/openbare ruimte) beide 
zijden van het spoor op kwalitatief hoogwaardige wijze 
kunnen koppelen, en welke kansen er liggen voor 
vastgoedontwikkelingen langs en wellicht boven het 
spoor.
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In de afgelopen periode zijn op meerdere schaalniveaus (van macro tot micro) met genoemde partijen 
verkenningen uitgevoerd. Op het moment dat deze eerste onderzoeken tot een gezamenlijke visie 
en/of voorstellen voor pilotprojecten gaan leiden, wordt de raad hierover geïnformeerd.

20. Lombokplein

Vanaf 2018 is samen met bewoners en andere 
belanghebbenden gewerkt aan een Programma van 
Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) voor het 
Lombokplein. In diverse informatie- en 
consultatiebijeenkomsten zijn de plannen besproken 
en zijn de daar opgehaalde wensen en ideeën waar 
mogelijk verwerkt in een concept PvE/FO.

De verwachting was dat dit najaar de 
inspraak zou plaatsvinden over dit concept, 
met daaraan voorafgaand een 
informatiebijeenkomst. Vanwege de 
samenhang met de verkeersstudie 
noordwestelijk Utrecht, wordt dit een later 
moment.
Zie voor meer info: 
www.utrecht.nl/lombokplein

21. Perron West

Sinds de opening op 16 maart jl. van de treinwagon 
Perron West, wordt deze gebruikt als ontmoetingsplek 
(o.a. tijdens evenementen in de wijk), leslokaal voor 
taalles en vergaderruimte voor de wijk. Sinds 
afgelopen zomer zijn er regelmatig (buurt)bewoners 
te vinden in het grasveld rondom de treinwagon. Ook 
heeft deze plek de afgelopen 9 maanden onder 
andere dienst gedaan als stembureau, 
ontmoetingsplek tijdens culturele zondag en als 
locatie tijdens het muziekfestival Le Guess Who.
Het regelmatig bemannen van de treinwagon is een 
uitdaging voor Stichting Perron West. Er wordt nu 
bekeken of het mogelijk is om een minder 
persoonsafhankelijk systeem op te zetten voor het 
gebruik van de treinwagon.

http://www.utrecht.nl/lombokplein
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22. Beurskwartier

Conform de ontwikkelovereenkomst tussen gemeente 
en Jaarbeurs (2016) komt in 2023 grond van de 
Jaarbeurs beschikbaar voor de gemeente voor de 
ontwikkeling van het Beurskwartier. De komende tijd 
wordt de Omgevingsvisie, deelgebied Beurskwartier, 
verder uitgewerkt tot een Stedenbouwkundig Plan van 
Eisen. Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie 
Beurskwartier en Lombokplein heeft de gemeenteraad 
aan het college de opdracht gegeven om naast het 
huidige model met het stadspark conform de 
Omgevingsvisie, een gelijkwaardig uitgewerkte variant 
voor te leggen waarin alle of een substantieel deel van 
de panden inclusief een park worden behouden en 
waarin tevens door meerdere deskundigen 
aangedragen bruikbare creatieve voorstellen zijn 
verwerkt. 

Het raadsvoorstel hierover is begin maart door 
de raad behandeld. Het resultaat is dat de 
voorgenomen sloop van alle woningen 
doorgang vindt, inclusief de woningen waarvan 
onderzocht is of deze mogelijk ingepast 
konden worden. Dit betekent dat alle panden 
tussen het Veemarktplein en de Van Zijstweg 
na vaststelling van het Bestemmingsplan 
Beurskwartier worden aangekocht voor sloop 
of transformatie. Daarnaast is besloten méér 
groen aan het Beurskwartier toe te voegen en 
het plangebied uit te breiden met een 
woonlocatie op de hoek Croeselaan/Jan van 
Foreeststraat. 

Bewoners die als gevolg van de bouw van het Beurskwartier moeten verhuizen krijgen – afhankelijk van 
hun huidige huurcontract - een voorrangsregeling voor deze locatie of elders in het Beurskwartier. 
De raad is hier op 3 december jl. over geïnformeerd via een raadsbrief.  
Inmiddels is gestart met de planvorming voor de locatie Croeselaan/Jan van Foreeststraat. Dit vergt 
nauwkeurige uitwerking qua programma en doelgroep.
Ook heeft de raad het voorbereidingskrediet Beurskwartier voor de planfase tot aan besluitvorming 
over het bestemmingsplan vastgesteld. Vervolgens is gestart met het opstellen van een ontwerp 
bestemmingsplan. Vanwege de stikstofproblematiek heeft dit vertraging opgelopen.

Zie voor meer informatie: www.utrecht.nl/beurskwartier

http://www.utrecht.nl/beurskwartier
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23.  Masterplan Nieuwe Jaarbeurs

Na de grondruil van Jaarbeurs en gemeente is aan 
de ene kant de mogelijkheid ontstaan om het 
Beurskwartier te maken. Anderzijds wil Jaarbeurs 
de komende jaren haar hallen en de omliggende 
gronden herontwikkelen. Inmiddels heeft 
Jaarbeurs op 3 december haar nieuwe Masterplan 
gepresenteerd. Hierin stelt zij niet alleen nieuwe 
hallen voor, maar ook woningbouw aan de 
overzijde van het Merwedekanaal. Als de hoge 
ambities van Jaarbeurs - met onder andere een 
centraal dakpark - waargemaakt kunnen worden 
is dit een kans voor de stad en een bijdrage aan 
Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. 

De komende tijd worden er diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden, 
belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Meer informatie staat op: https://nieuwe.jaarbeurs.nl

Het college stelde op 3 december jl. een intentiedocument vast, waarin staat hoe de gemeente tegen 
dit nieuwe plan aankijkt en welke onderzoeksvragen er zijn. De samenhang met andere ontwikkelingen 
in de stad en de effecten van de programmering worden nog nader onderzocht. In 2020 wordt gestart 
met een Omgevingsvisie voor dit gebied, die uiteindelijk door de raad zal worden vastgesteld. In het 
plan van aanpak hiervoor worden de benodigde processtappen uitgewerkt, inclusief de 
participatietrajecten per onderdeel. De ervaring die is opgedaan bij de recent opgestelde 
omgevingsvisies, nemen wij hierin mee.
Samenhangend hiermee is met Jaarbeurs ook het overleg gestart over de toekomst van het 
Beatrixgebouw.

24. Stationsgebied en de historische binnenstad

Het Stationsgebied Utrecht vormt samen met de 
historische binnenstad het nieuwe centrum van 
Utrecht. Het herbergt dé railport van Nederland 
met een sleutelrol in de Randstad. Utrecht kiest 
voor een verruimd, levendig stadshart, 
verbonden met de omliggende wijken. 
Dit najaar is gestart met een 
positioneringstraject om samen met in- en 
externe stakeholders een vergroot, 
samenhangend centrum op de kaart te zetten. 
Onderdeel hiervan is het doorontwikkelen van 
CU2030 tot een centrumbreed gebiedsmerk. 

Begin 2019 is de gemeente gestart met het 
opstellen van een omgevingsvisie voor de 
binnenstad. Een wenkend perspectief dat 
richtinggevend is tot aan 2040.

Op basis van het toekomstbeeld worden keuzes gemaakt over ontwikkelingen die al dan niet 
gestimuleerd of gefaciliteerd worden. De omgevingsvisie komt tot stand in een open dialoog met de 

https://nieuwe.jaarbeurs.nl/


Eelco Eerenberg
Wethouder voor Volksgezondheid, Milieu en
Emissieloos vervoer, Jeugd en Jeugdzorg, 
Stationsgebied, Vastgoed, 
Wijk Leidsche Rijn

Datum 9 januari 2020
Ons kenmerk 5705544/1912061147-BJ

stad, waarbij de gemeente het goede gesprek faciliteert tussen diverse betrokkenen met uiteenlopende 
perspectieven en belangen. Een Binnenstadgroep heeft sinds eind maart 2019 de opdracht om dit 
proces te begeleiden, te bewaken en zo nodig aan te passen. Deze groep heeft voeling met de 
belangrijkste geledingen van de samenleving. Op 5 december jl. heeft de raad ingestemd met de 
startnotitie Omgevingsvisie Binnenstad en er wordt de komende periode hard gewerkt om hier samen 
met alle betrokkenen invulling aan te geven. Er vinden diverse uitvragen plaats rond verschillende 
thema’s.

Tijdens een werkconferentie op 11 december zijn 
enkele uitdagingen voor de binnenstad in 2040  
uitgewerkt. Daarnaast stonden er tot en met 12 
december op drie locaties in de binnenstad 
‘luisterpalen’ (zie foto hiernaast) om over de 
toekomst van de binnenstad in gesprek te gaan. Op 
de website www.ubinnenstad2040.nl zijn de 
activiteiten rond de omgevingsvisie te volgen.

http://www.ubinnenstad2040.nl/

