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Onderzoeksgebied

Huidige & toekomstige  

stadsontwikkelingen

Smeets en Anneloes van Boxtel 
namens het Rijksvastgoedbedrijf. 
Ook Han Schraders en Juul 
Mineur bedanken wij voor hun 
ondersteunende en meedenkende rol 
vanuit de gemeente Utrecht.

GEBIED(SOPGAVE)
Het aantal Utrechters groeit. Op 4 
september 2018 werd de 350.000ste 
Utrechter verwelkomt*, een groei 
van 117.000 inwoners ten opzichte 
van het jaar 2000 (234.000)**. 

INLEIDING
In dit document vindt u de resultaten 
van de (ontwerp)studie ‘(g)een 
brug te ver’, als onderdeel van het 
Young Innovator traject 2019. Deze 
publicatie is opgebouwd als een 
visuele presentatie ondersteund met 
korte teksten. 
Hierbij gaat onze speciale dank uit 
naar opdrachtgevers en begeleiders: 
Daan Zandbelt, begeleider namens 
het college van Rijksadviseurs, Riëtte 
Bosch, Martine de Vaan, Manon 

Het gewicht en evenwicht van 
Utrecht zal daarmee  andere vormen 
aannemen. 

Het gebied van onze opgave 
vormt de letterlijke scheidslijn 
tussen deze zijdes van de stad, het 
spooremplacement en de hieraan 
grenzende gebieden tussen de 
Catharijnesingel en Croeselaan. 

Utrecht zal in 2025 waarschijnlijk haar 
400.000ste inwoner tellen. En ook 
dan is het einde niet in zicht, richting 
2040 gaan de prognoses over de 
430.000 inwoners heen***. De groei 
wordt momenteel hoofdzakelijk 
binnenstedelijk gehuisvest, aan 
de zuidzijde (rechts) van het 
sporentrace wordt ‘Utrecht Centrum 
2.0’ ontwikkeld. Een goede 15.000 
extra huishoudens worden langs de 
Merwede, op het Jaarbeursterrein en 
langs de Kruisvaart vormgegeven. 

*https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/69296/utrecht-telt-
350-000-inwoners/
**https://allecijfers.nl/gemeente/utrecht/
***https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/
documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-
en-cijfers/2017-12-Rapportage-Bevolkingsprognose.pdf

Merwede 
(6000 - 9000) 

Jaarbeurs 
(3000) 

Kruisvaart
(600)

Smakkelaarsveld
(150)

Cath
arij

nesin
gel

D
E 

D
O

M Croeselaan

Vaartse Rijn

Moreelse

Hooch
Boulandt

Utrecht CS



Routes; fiets / voet

Routes; auto / fiets / voet

Routes; voet

VERBINDING
De urgentie van deze opgave is 
tweeledig: ten eerste ontbreekt in 
de spoorzone over een lengte van 1,1 
kilometer, tussen Bleekstraat (2) en 
Moreelse burg(1), de mogelijkheid om 
over te steken. De spoorzone werkt 
als barrière die voorkomt dat mensen 
zich eenvoudig tussen beide zijdes 
kunnen bewegen.
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(GEEN) GEZICHT
Ten tweede liggen aan weerszijde van 
het spoor, tussen Catherijnesingel 
en Croeselaan, gebieden met 
het karakter van een achterkant. 
Het ontbreekt er aan functies en 
betekenisvolle ruimtes. 
De spoorzone is hiermee een 
achterkant waar beide zijden van 
de stad hun rug naartoe keren.  Een 
dergelijk vacuüm speelt een minstens 
zo belangrijke rol in de scheiding 
tussen de twee stadsdelen als het 
ontbreken van een overgang, een 

barrière is even mentaal als fysiek.
Het gebied ‘Moreelse’ heeft 
hoofdzakelijk een kantoor-functie 
(1). Buiten kantooruren zijn 
straten en naastgelegen parken (2, 
Nieuweroord) leeg.

Het spoor vormt een onprettig blote 
begrenzing van het park. Verder zijn 
grote open parkeerruimtes aan de 
achterkant van kantoren tegen het 
spoor aan gesitueerd (3). 

Aan de zuidzijde wordt de spoorzone 
gevuld met het busrangeerterrein, 
achteringangen om gebouwen heen 
(4, Rabobank en 5, Beatrixtheater) en 
verlaten skate en graffiti terreinen (6).

Waar liggen de potenties 
van routes en verbindingen 
rondom het spoor en boven 
het spoor met nieuwe waarden 
voor de verdichtende stad?
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Voorgestelde  verbinding

TUNNEL?

Routes; fiets / voet

Routes; auto / fiets / voet

Routes; voet

TUNNEL?

TUNNEL?
Uiteraard is er eerder gezocht naar 
mogelijkheden om de verbinding 
van weerszijden van het spoor 
te verbeteren. In de huidige 
gemeentelijke ambitie wordt daarom 
een tunnel voorgesteld tussen de 
Nicolaas Beetsstraat en Jeremias 
de Deckerstraat. Het gat van 1,1 
kilometer zou precies in tweeën 
gedeeld worden en met name de 
fietser zou daarmee voorzien worden 
van een vrij directe verbinding. 

Nicolaas
Beetsstraat

Jeremias de
Deckerstraat



TUNNEL?

Voorgestelde  verbinding

Auto infrastructuur

Routes; fiets / voet

Routes; auto / fiets / voet

Routes; voet

AUTO INFRASTRUCTUUR
In de beoordeling van het gehele 
spoorwegemplacement als barrière, 
is het belangrijk om ook de aard 
van de huidige overgangen en 
onderdoorgangen te bekijken.

Het probleem blijkt dan complexer 
dan alleen de 1,1 kilometer lange 
onmogelijkheid om het spoor over te 
steken. De hoeveelheid (zware) auto 
infrastructuur rondom het spoor in 
Centraal Utrecht, speelt een minstens 
zo grote rol in barrièrewerking voor 
fietsers en voetgangers.



Voorgestelde  verbinding

Auto infrastructuur

Stoplichten

Routes; fiets / voet

Routes; auto / fiets / voet

Routes; voet

TUNNEL?

Rondom station Vaartse Rijn geldt 
namelijk dat al het autoverkeer samen 
komt in en rondom de drie aanwezige 
onderdoorgangen tussen Ledig Erf en 
Rivierenbuurt.
Hierdoor sta je voor en na de 
onderdoorgang van het spoor alsnog 
lang te wachten voor stoplichten. Het 
vierkant rondom Vaartse Rijn bevat 
maar liefst 27 stoplicht-oversteken 
voor fietsers. 

Het zijn daarmee de autowegen 
die zorgen dat de huidige 
onderdoorgangen geen goede 
verbinding bieden. De wachttijd voor 
de stoplichten overstijgt al snel de 
tijd tijd die je om moet fietsen door 
de afwezigheid van de voorgestelde 
tunnel onder het spoor.

De scheiding wordt op deze manier 
ook mentaal; het hele gebied heeft 
een auto-verkeerskundig karakter. 
Zicht en focus liggen op de weg, niet 
op het feit dat de Singel, Vaartse 
Rijn, Kruisvaart en Kromme Rijn hier 
aan elkaar zijn verbonden. Helaas 
doorsnijdt de auto-infrastructuur 
ook deze natuurlijke structuren. Een 
prettige geleiding van menselijke 
beweging langs deze waterstructuren 
wordt zo ook voorkomen. 



Als je vervolgens het spoor bent 
overgestoken, sta je langs de 
Catharijnesingel weer met regelmaat 
stil, in een omgeving die ook door 
auto’s gedomineerd is. 

Terwijl routes die parallel aan een 
barrière zoals het spoor liggen, 
juist ondoorbroken en continu 
zouden kunnen zijn. Je zou langs de 
Catherijnesingel (parallel aan het 
spoor) dus juist moeten profiteren van 
de spoorbarrière, en je ongestoord 
voort kunnen bewegen. 

De Catharijnesingel is echter de 
autoentree naar Hooch Boulandt, 
Moreelse en de binnenstad, waar 
de auto gewoon op de Oude 
Gracht geparkeerd mag worden. 
De afslagen vanaf de Singel zorgen 
als consequentie voor kruispunten 
en stoplichten voor het menselijke 
verkeer. 
 
Dit ondermijnt ook de kwaliteit van 
een mogelijke nieuwe verbinding 
over of onder het spoor; 200 
meter verderop doemt namelijk 
alweer de volgende barrière op: de 
Catharijnesingel.

PARALLEL 
AAN HET SPOOR



Ook aan de zuidoostzijde van het 
spoor zijn parallele routes nog niet 
aanwezig, of prettig vormgegeven.

Langs de Kruisvaartkade kan een 
route gecreërd worden met minimale 
middelen. Dit maakt de afstand 
tussen beide zijdes van het spoor al 
200 meter korter, gewoon gebruik 
makend van al aanwezige spoor-
onderdoorgangen. Bovendien wordt 
de route prettiger, doordat je langs 
het water en het spoor (parallel aan 
de barrière) nergens doorbroken 
wordt.

PARALLEL 
AAN HET SPOOR



 
14  27
27  54
54  82
82  109
109  136
136  204
204  272
272  409
409  545
545  817
817  2724

GEBRUIK HARDLOPERS
27023 Activiteiten

Deze noties worden ondersteund door 
de manier waarop hardlopers de stad 
Utrecht gebruiken. Het beeld op deze 
pagina laat het ruimtegebruik zien 
van ruim 27000 hardloopactiviteiten, 
die begonnen in het stadsdeel ten 
noordoosten van het spoor. Deze data 
is verzameld uit de ‘activity tracking 
applicatie’ Endomondo.

De kaart hiernaast toont de intensiteit 
waarmee paden gebruikt worden 
door hardlopers die hun route ten 
noorden van het spoor begonnen. 
De Vaartse Rijn en Singel worden 
zelden met elkaar gecombineerd 
in een loopronde. De spoor-
onderdoorgangen Tussen Ledig Erf en 
Rivierenbuurt worden op deze manier 
weinig gebruikt. 

Ook is zichtbaar dat het intensieve 
gebruik van de Singel, niet geldt voor 
de hele ronde. In de Noordwestelijke 
hoek is (en blijft) het niet mogelijk om 
de Singel aan de binnenzijde te blijven 
volgen. Lopers zijn dan op de drukke 
buitenzijde aangewezen. Veel lopers 
mijden dit.
De kades van de Kruisvaart zijn 
onbenut omdat er nog geen complete 
route aanwezig is.



HOOFDSTRUCTUREN 
NATUURLIJK- STEDELIJK 
Het slechten van barrières tussen de twee spoorzijdes 
van Utrecht vereist een vormgeving van infrastructuur 
die fundamenteel anders samengaat met het natuurlijk 
systeem en langzaam verkeer. 

Echter, dit vraagt om een oplossingsrichting op schaal 
van de hele stad; de morfologie van Utrecht zou leidend 

Groengebieden

Primaire structuur
water & natuur

moeten zijn. De Kromme Rijn, 
Vecht, Leidse Vaart (Oude 
Rijn), Vaartse Rijn en Kruisvaart 
worden door de Singel aan 
elkaar verbonden tot een 
natuurlijk, structurerend 
stelsel.



+ HOOFDSTRUCTUREN
AUTOVERKEER

Groengebieden

Primaire structuur
water & natuur

Snelwegring

Binnenring

De grote lijnen van de autoinfrastructuur van Utrecht 
liggen daar als twee grote ringen overheen; de 
snelwegring en een ‘binnenring’.



+ HOOFDSTRUCTUREN
MENSELIJK BEWEGING

Groengebieden

Primaire structuur
water & natuur

Snelwegring

Binnenring

Doorgaande menselijke 
beweeglijnen

De hoofdstructuren voor menselijke beweging volgen 
idealiter het natuurlijke stelsel. Parallel aan deze 
structuren liggen de continue beweeglijnen, vaak ideaal 
voor zowel functioneel als recreatief menselijk verkeer. 
Ook langs diverse spoorzones liggen mogelijkheden 
om ondoorbroken routes vorm te geven. Veelal kruisen 
deze lijnen frictieloos onder de auto-ringen door.



+ AUTOVERKEER 
DOOR DE ‘BINNENSTAD’

Groengebieden

Primaire structuur
water & natuur

Snelwegring

Binnenring

Doorgaande menselijke 
beweeglijnen

Doorgaand autoverkeer
binnenstad

Ook de binnenring kan per auto vanuit alle kanten 
volledig doorkruist worden. Hierdoor zijn de radiale 
verbindingen langs het natuurlijk stelsel geen 
autonome en aangename ‘slow traffic’ verbindingen.



FRICTIE BINNENSTAD; 
AUTO&MENS

Groengebieden

Primaire structuur
water & natuur

Snelwegring

Binnenring

Doorgaande menselijke 
beweeglijnen

Doorgaand autoverkeer
binnenstad

Stoplicht

Kruising

Hierin ontstaat de frictie tussen gemotoriseerd 
en menselijk verkeer; spoorondergangen met 27 
stoplichten voor fietsers. Een natuurlijk stelsel met 
daaraan gekoppeld continue beweeglijnen blijft 
hierdoor uit.



FRICTIE BINNENSTAD; 
KNELPUNTEN AUTO&MENS

P

Groengebieden
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water & natuur

Snelwegring

Binnenring

Doorgaande menselijke 
beweeglijnen

Inprikkers 
autoverkeer

Parkeergarage 

Een systeem van ‘auto-inprikkers’ vanaf de ring is 
noodzakelijk om de natuurlijke beweeglijnen vrij te 
maken van kruisend autoverkeer. Aan de uiteinden van 
de inprikkers liggen omvangrijke parkeergarages. Vanuit 
hier begint de ‘last mile’ richting bestemming in centraal 
Utrecht te voet, fiets, step of skateboard. Centraal 
Utrecht betreden per auto is alleen toegestaan tegen 
betaling (op basis van een slim registatiesysteem) of met 
toestemming (minder validen, 
leveringsdiensten etc). Deze 
auto-uitzonderingen kunnen, 
met aangepaste snelheid, 
gebruik maken van de paden 
die primair voor fietsers 
bedoeld zijn.

 



NIEUW AUTOSYSTEEM;
INPRIKKERS
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Langs diverse natuurlijke beweeglijnen moet 
de kwaliteit van verbindingen nog wel worden 
opgewaardeerd of moeten verbindingen worden 
toegevoegd. Maar daar is dan alle ruimte voor en rede 
toe! De Kromme Rijn, gecombineerd met de Vaartse 
Rijn, Catharijnesingel en Leidse Vaart wordt dan de 
snelste, veiligste en mooiste route naar de Uithof. 



In de zuidelijke punt van de Singel 
komen Kromme Rijn, Vaartse Rijn, 
Kruisvaart samen, rondom de door 
autoinfrastrcutuur gedomineerde 
spoor-onderdoorgangen. De effecten 
van het voorgesteld verkeersysteem 
kunnen hier geillustreerd worden.

 VAARTSE RIJN 
ALS TESTCASE



1km

500 m

Met vier, 4-laags parkeergarages van 
circa 1ha oppervlak, zou het grootste 
deel van de parkeercapaciteit van 
dit stadsdeel al opgevangen kunnen 
worden (circa 5000 van de 6000 
plekken). Deel-autosystemen en 
electrische laadsystemen kunnen 
efficiënter georganiseerd op deze 
centrale ‘vervoer-hubs’. Ze liggen op 
uiterlijk 5 a 10 minuten lopen van elke 
voordeur.



Dit systeem, waarin inprikkers 
gecombineerd worden met 
parkeergarages, zou zorgen voor een 
totaal ander beslag van de auto op de 
openbare ruimte. 

Momenteel is in deze stadshoek 
precies de helft van de ruimte 
openbaar (100 van 200 ha).



Momenteel wordt hier 28% van 
de openbare ruimte bezet door 
auto-infrastructuur (autowegen + 
parkeren). De fietser maakt binnen 
de wijken ook gebruik van de 
autowegen, maar het is doorgaans de 
auto die de indeling van deze straten 
bepaald. Losliggende fietspaden 
vormen slechts 3% van de openbare 
ruimte. 



Uitgaande van het nieuwe 
verkeersysteem kan de stad een 
stap maken naar een fundamenteel 
ander ruimtebeslag en karakter. Bij 
de afwezigheid van de auto kunnen 
voetgangers en fietsers binnen de 
wijk van ‘shared-space’ gebruik 
maken. In diezelfde ruimte staat 
verblijfskwaliteit centraal.

De hoeveelheid groen neemt 
niet alleen toe, de versnippering 
ervan neemt ook af. Onbruikbare 
groenrestjes tussen autowegen 
verdwijnen.



VAARTSE RIJN <-> KRUISVAART
Rond station Vaartse Rijn is niet zichtbaar dat de Kruisvaart 
(bij de fietser aan de linkerkant tegen het paaltje achter het 
muurtje) aansluit op de Vaartse Rijn. Hardlopers en fietsers 
kunnen pas onder het spoor door na diverse stoplichten, in 
een omgeving die als geheel onprettig is.



VAARTSE RIJN <-> KRUISVAART
Er onstaat een omgeving waarin je ‘het water volgend’ naar 
je werk fietst, of wandelt na je auto geparkeerd te hebben 
in de parkeergarage. In de openbare ruimte ontstaat een 
tapijt aan ruimte voor gezond gebruik: bewegen, spelen, 
verblijven, beplanting, water en energie.  



CATHARIJNESINGEL
De Catherijnesingel wordt geïllustreerd als een volledig 
groene zone die helemaal compleet is: ‘In 2020 is Utrecht 
weer helemaal omsingeld’. Het water is inderdaad compleet 
en doorlopend gemaakt. 



CATHARIJNESINGEL
Maar de overzijde toont de realiteit die vooralsnog niet 
wordt aangepakt: de volledige singel nog altijd omsingeld 
door zware auto infrastructuur. Een paar honderd meter 
na de locatie van deze foto, houden de paden aan de 
binnenzijde van de Singel op en wordt de wandelaar, 
fietser of hardloper gedwongen zich bij de gemotoriseerde 
buitenkant te voegen.



CATHARIJNESINGEL
Het aaneengesloten maken van de buitenzijde van de Singel 
voor langzaam verkeer is essentieel om het netwerk van 
natuurlijke beweeglijnen voor de hele stad te doen slagen. 
Het is, als het ware, de natuurlijke rotonde waar de andere 
waterlijnen allemaal op uitkomen. 
Aan de binnenzijde van de singel ligt het accent van gebruik 
iets meer op de rustige wandelingen en verblijfskwaliteit. 
Aan de buitenzijde ligt nadruk op doorgaand fietsverkeer, 
waar ook een enkele auto bij uitzondering te gast kan zijn. In 
het profiel komt veel meer ruimte voor beplanting.



(HOOFD)NETWERK FIETS

Een netwerk van natuurlijke, gezonde 
beweeglijnen ontstaat. Langs het 
water, langs de spoorwegen, een 
ondoorbroken netwerk parallel aan de 
‘barrières’. 
De noodzaak voor een fietstunnel 
wordt dan aanzienlijk kleiner. In 
het ergste geval (als je bijvoorbeeld 
precies van de Veilinghaven naar 
de Lange Smeestraat moet) zou je 
1 kilometer verder moeten fietsen. 
Zonder stoppen is dit 3 minuten door 
een prettige omgeving.



NETWERK VOETGANGER

Maar deze noodzaak ligt anders 
voor de voetganger. Zijn beleving 
en actieradius hebben een andere 
schaal en het bijbehorende netwerk is 
noodzakelijk fijnmaziger. 



BEREIK VOETGANGER
Er is ons een tweetal Nederlandse 
onderzoeken bekend, waarin het 
verband tussen vervoerswijze 
en reisafstand is onderzocht. In 
Amsterdam is zichtbaar dat afstanden 
van <1km voor 85% te voet worden 
afgelegd. Voornamelijk winkelen/
boodschappen doen zorgt voor deze 
beweging. Bij reisafstanden van >1 km 
neemt dit aandeel snel af. Toch wordt 
nog circa 30% van reisafstanden 
tussen 1 en 3 km te voet afgelegd. 

De snelle afname na circa 1 kilometer 
was ook te zien bij een onderzoek 
in Limburg naar vervoerskeuzes 
richting supermarkten (Veenstra 
2008, verkeerspatronen rond 
supermarkten). De vraag is wel 
wat het feit dat er boodschappen 
gedragen moeten worden, doet voor 
de vervoerskeuze. Boodschappen 
worden uiteraard makkelijker 
vervoerd met fietsen en auto’s. Echter 
is de harde 1 kilometergrens wederom 
typisch.

Ook in data van activity tracker 
Endomondo is zichtbaar dat 
het aandeel activiteiten per 
afstandscategorie snel afneemt vanaf 
1,1 kilometer. Dit zijn activiteiten 
waarbij het begin- en eindpunt ver 
van elkaar liggen, ondernomen tussen 
7:00 - 9:00 of 16:00 - 18:00. Hoewel 
activity trackers gemiddeld gezien bij 
langere afstanden gebruikt worden, 
is de 1 kilometer wederom toch de 
meest gelopen afstand. 

                            Afstand wandelactiviteitm (kilometer)

Verband tussen reisafstand en vervoerskeuze Amsterdam. 
Beweegatlas Amsterdam 2016

Verband tussen ritlengte en vervoerskeuze, Limburg. 
Veenstra 2008, verkeerspatronen rond supermarkten.

Afstand woon-werk wandelactiviteiten Utrecht, Endomondo
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10 min
1 km

5 min
500 m

BEREIK VOETGANGER

Indien we deze maatstaf over 
centraal Utrecht heen leggen, 
wordt zichtbaar waarom nieuwe 
voetgangersverbindingen over het 
spoor essentieel zijn. De Oude Gracht 
en Veilinghaven liggen bijvoorbeeld 
(in potentie) op loopafstand van 
elkaar. Zelfs Lepelenburg en Villa 
Jongerius liggen in potentie maar 
twee kilometer van elkaar vandaan. 
De twee stadzijdes kunnen over het 
spoor, te voet, functioneel met elkaar 
verbonden worden.



RUIMTES VOETGANGER

Echter moet de kwaliteit van de 
routes dan het eerste uitgangspunt 
zijn. Een plezierige, aangename, 
interessante en aantrekkelijke route 
bepaalt net zo goed de bereidheid om 
te wandelen. 

Daarmee worden ook andere 
openbare ruimtes belangrijk. De 
diverse pleinen zijn punten van 
herkenning, sfeer en ontmoeting, 
waar terrassen en belangrijke 
gebouwen (bestemmingen) clusteren. 
De kleinere groene ruimtes kunnen 
routes aangenaam en interessant 
maken. 



WONEN

Hoewel groene ruimtes en pleinen 
rond het spoor wel aanwezig zijn, is 
de omgeving vaak niet als prettig te 
ervaren. De twee witte vlekken naast 
het spoor tonen een afwezigheid van 
woningen. 



WONEN & WERKEN

Hier bevinden zich monofunctionele 
kantoorgebieden, het dagritme 
wordt bepaald door arriveren (7:00-
9:00), weg gaan (16:00-18:00) en een 
lunchwandeling (12:00-13:00). Dit 
betekent dat doordeweeks een groot 
deel van de dag evenals het hele 
weekend de buitenruimte desolaat is. 
In de binnenstad (en ook diverse 
locaties buiten de Singel), mengen 
wonen en werken zich sterker. 



WONEN & WERKEN

WINKELS & SCHOLEN

Ook scholen en winkels komen sterk 
gemengd voor in diverse zones van de 
stad, maar nauwelijks langs het spoor. 
Deze functiemenging van wonen, 
werken, winkels en scholen zorgt voor 
een stad met levendige en prettige 
looproutes, de hele dag en week door. 



ONTSLOTEN ROUTES 
VIA SPOOROVERGANG

WONEN & WERKEN

WINKELS & SCHOLEN

Via bestaande verbindingen over 
en onder het spoor worden, rond 
Utrecht Centraal en Vaartse Rijn, 
diverse stadsdelen al sterk met elkaar 
verbonden. 



ONVERBONDEN,  
HOOGSTEDELIJKE ZONE

ONTSLOTEN ROUTES 
VIA SPOOROVERGANG

WONEN & WERKEN

WINKELS & SCHOLEN

In het verlengde van Moreelse ligt 
een dwarsband over beide zijdes 
van de stad waarin zich een zeer 
sterke concentratie en mix van 
wonen, werken, scholen en winkels 
bevindt. Deze vertrekpunten en 
bestemmingen  liggen binnen 
beloopbare afstand van elkaar. Het 
situeren van nieuwe verbindingen 
over het spoor is in deze zone erg 
zinvol. Loopafstanden worden 

aanzienlijk korter en 
de spoorverbindingen 
zullen voor een 
diversiteit aan 
doeleinden, op diverse 
momenten gebruikt 
worden.



POTENTIËLE LOOP
VERBINDINGSLIJNEN

ONTSLOTEN ROUTES 
VIA SPOOROVERGANG

WONEN & WERKEN

WINKELS & SCHOLEN

Uitgaande van de aanwezige routes 
aan beide zijdes van de stad, blijken 
drie interessante routetrajecten 
te ontstaan. Ze vormen een 
logische vervolglijn op bestaande 
beweeglijnen vanuit de binnenstad en 
centrum 2.0.



GROOT GROEN

GROENE PLEKKEN & PLEINEN

RUIMTES VOETGANGER

POTENTIËLE LOOP
VERBINDINGSLIJNEN

De drie trajecten maken op 
verschillende manieren koppelingen 
tussen de groene ruimtes, pleinen 
en gebouwen. Zo nu en dan zijn dit 
al bestaande ruimtes en gebouwen, 
soms behoren deze tot geplande 
ontwikkelingen. Zodanig kunnen ze 
ook voor verschillende ruimtes en 
gebieden betekenis toevoegen. 



GROOT GROEN

GROENE PLEKKEN & PLEINEN

POTENTIËLE LOOP
VERBINDINGSLIJNEN

Hiervoor wordt ingezoomd op de 
ruimtes en geplande ontwikkelingen 
die in deze zone plaats vinden. 



HUIDIG

De volledige zone tussen de Merwede 
(Villa Jongerius) en de Singel, met 
daaraan de binnentuinen van ‘Duitse 
Huis’ (Karel V) en ‘Pandhof Sinte 
Marie’ zijn in beeld. Dit satellietbeeld 
is van omstreeks 2017, de verdiepte 
parkeergarage tussen Jaarbeurs en 
Utrecht Centraal wordt gebouwd. De 
verhoogde verbinding tussen Utrecht 
Centraal, Moreelse Bug en de Knoop 
is nog niet gerealiseerd (en is daarom 
in geel ingetekend). 



GROOT GROEN 
(PARALLELLEN)

Allereerst is er parallel aan het spoor 
de noodzaak om Catharijnesingel, 
Kruisvaart, Croeselaan en Merwede 
aantrekkelijk te maken voor met 
name de fietser. 
Het maken van spoor-overbruggingen  
wordt hierdoor ook veel zinvoller; 
je stuit na het spoor niet meer op 
de volgende barrière, maar op een 
groene, prettig oversteekbare as.

Langs de Kruisvaart zou een zone 
gereserveerd moeten worden ten 
behoeve van een openbare, ruime en  
natuurlijke beweegroute. 

Een aansluiting op de Moreelsebrug 
aan de Zuidzijde van Utrecht Centraal, 
zoals deze ook aan de noordzijde 
gemaakt is, zou de toegankelijkheid 
van de Catharijnesingel, in combinatie 
met Moreelse ook verbeteren.



GEPLANDE 
ONTWIKKELINGEN

Het gezamelijk in kaart brengen 
van alle geplande ontwikkelingen is 
belangrijk om te (h)erkennen waar 
de interessantste kansen liggen voor 
nieuwe spoorverbindingen.

Zo onstaat aan de Noordzijde 
van het spoor, in het verlengde 
van de Nicolaas Beetsstraat, een 
interessante sequentie van ruimtes 
en routes. Er komt een nieuwe 
brug over de Merwede ter hoogte 
van de Veilinghaven. Doordat aan 
de zuidzijde van de Veilinghaven 
een grote loods gesloopt wordt, 
onstaat een open verbinding tussen 
Veilinghaven en ‘Dichterspark’. 

Maar er doen zich ook 
uitdagingen voor. In de nieuwe 
woningbouwplannen aan de 
Kruisvaart, wordt tussen twee 
bouwblokken een (smalle) ruimte 
open gehouden voor als er ooit een 
brug zou komen over het spoor. Het is 
maar de vraag of een fraaie, prettige 
en goed zichtbare opgang hier nog 
tussen zou passen.
Aan de zuidzijde zou je bovendien 
aansluiten op de Niolaas Beetsstraat, 
een straat die vooral langs Moreelse 
af gaat. 



VEILINGHAVEN - 
NICOLAAS BEETS

Het traject heeft potentie, maar 
daar is dus wel wat voor nodig. Het 
traject moet eerst compleet gemaakt 
worden door ook de verbinding 
tussen de brug van Villa Jongerius en 
de Veilinghaven te maken. 
Vervolgens zouden de gebouwen 
langs de Kruisvaart met de opgang 
mee ontworpen moeten worden. Dan 
ontstaat een interessante landing 
van de brug, waar je zowel gaaf als 
geleidelijk op hoogte kan komen.  

Vervolgens zou de aanlanding van 
zo’n brug een aanleiding moeten 
zijn om verdere investeringen in 
kantorengebied Moreelse te doen. 
Door bijvoorbeeld een gebouw 
te maken met functies voor 
wonen en andere (niet-kantoor) 
functies. Uitgaande van een 
voetgangersverbinding kunnen routes 
ook door een gebouw heen lopen 
en zich verspreiden. De routes lopen 
dan niet alleen rechtdoor de Nicolaas 
Beetsstraat in, maar monden ook 
zijwaarts uit op diverse pleinen en 
parkjes aan het spoor. Deze vormen 
de voorkant van het nieuwe gebouw. 

Op deze manier wordt de brug niet 
alleen een investering in een lijn, maar 
ook in een gebied.



VERBINDING (2)

Maar ook dichter op de 
Moreelsebrug doen zich interessante 
ontwikkelingen voor. In de 
gemeentelijke ambitiedocumenten 
wordt gesproken over een mogelijk 
nieuwe waterverbinding tussen 
Veilinghaven en Kruisvaart. 

Vooralsnog vormt het einde van de 
Kruisvaart (bij de Rabobank) geen 
fraaie omgeving, een aansluiting met 
de Veilinghaven heeft niet direct veel 
potentie. 

Door een slimmere schikking van 
ruimtes en entrees rond de Rabobank, 
kan dit veranderen. De Rabobank kan 
ten eerste een entree aan de voorzijde 
krijgen. Het bus-rangeerterrein kan 
dan naast het busstation verplaatst 
worden.



VERBINDING (2)

Op deze manier ontstaat de 
mogelijkheid om het verhoogde 
niveau, dat net is aangelegd aan deze 
zijde van Utrecht centraal, als dek 
over het bus-rangeerterrein door te 
trekken tot de Kruisvaart. 

Waar het rangeerterrein lag, kan een 
geleidelijke opgang de verbinding 
maken met de doorgaande route 
langs de Kruisvaart.



VERBINDING (2)

Het verhoogde traject kan dan het 
basisplatform worden waar een 
nieuwe dwarsverbinding op aanhaakt.
De waterverbinding tussen 
Veilinghaven en Kruisvaart kan hierin 
betekenis krijgen als nieuwe route.

Gelinkt aan die nieuwe routes en 
hoogteverschillen ontstaan kansen 
om nieuwe vormen en functies aan 
plekken te geven die op dit moment 
beperkt benut worden. 

De parkeerplaats naast de Rabobank 
zou een dak van een gebouw kunnen 
worden dat tevens dienst doet als 
aanloop naar de brug.
 
Park Nieuweroord kan veel meer 
kwaliteit krijgen als het een rand en 
helling ineen krijgt.
 
Het toevoegen van natuurlijke 
ingrediënten aan deze parkruimtes is 
dan wel essentieel. In dit station- en 
kantorengebied is daarvoor een grote, 
nog onbenutte potentie aanwezig: 
hemelwater.



WATER & 
KANTOORDAKEN
(M3 WATER/JAAR)

Gezien de omvang van de kantoor- 
en stationsdaken, is (schoon) 
hemelwater in grote hoeveelheden 
‘beschikbaar’. Op het dak van de 
inktpot valt bijvoorbeeld jaarlijk ruim 
7000 m3 water (7 miljoen liter).



WATER & 
KANTOORDAKEN:

OPSLAG & STROMEN
Bij erg grote hoeveelheden neerslag 
kan water, in plaats van afstorten 
richting riool, worden opgevangen 
in infiltratiekratten/steenwolopslag 
die zich in de nieuwe verhoogde 
lichamen bevinden. Het kan 
vervolgens geleidelijk en zichtbaar 
in de openbare ruimte naar beneden 
stromen en natuurlijk infiltreren. Het 
kan tevens als geluidsverduisteraar 
dienen in de vorm van watervallen, 
oppervlakkig stromen als 
speelelement,  naar vijvers die pleinen 
verkoelen. Het geeft de ruimtes aan 
het spoor kwaliteit die noodzakelijk is.

DAKHOOGTES



‘EVENT’UELE 
FUNCTIES
Ook andere eventuele functies en 
gebeurtenissen kunnen gekoppeld 
worden, omdat de verschillende open 
ruimtes aan weerszijde van het spoor 
gebonden worden met routes. 



GECOMBINEERD ?!

De twee geschetste mogelijkheden 
sluiten elkaar niet uit. Sterker nog, 
ze kunnen elkaar versterken als ook 
de zones parallel aan het spoor meer 
functie en verbinding krijgen. 

De ene optie is ook niet direct beter 
dan de ander; er moet vooral gekeken 
worden waar nog aanpassingen 
of toevoegingen gedaan kunnen 
worden aan huidige plannen en waar 
zich daarmee kansen voordoen om 
letterlijk en figuurlijk op aan te sluiten. 

 



GECOMBINEERD !

In de spoorzone zijn nu nieuwe 
netwerken op twee schalen 
voorgesteld: een hoofdstructuur 
voor de fietser en een fijnmazigere 
structuur voor de voetganger. 
Gezamelijk maken ze ook een 
derde netwerk; een structuur van 
recreatieve rondes. Ook hierin zit een 
gelaagdheid van grote rondes (Singel, 
Stadseiland, Vaartse Rijn-Singel-
Leidse Vaart-Merwede, Kromme Rijn 
en Vecht) die te verkleinen zijn tot 
kortere ommetjes en looprondes. De 
combinatie Kruisvaart, Veilinghaven, 
Merwede (4,8 km) zou ook een sterke 
ronde opleveren.

De nieuwe brug over het spoor 
zou ook in dit netwerk een fraaie 
aanvulling zijn; er onstaat de 
mogelijkheid om de Singel met de 
Merwede te combineren in tal van 
rondes.

 




