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Memo 
 
Aan:  - Gemeente Utrecht 
Van:  
Betreft: woonprogramma en parkeren “De Kwekerij” 
Datum: 19 mei 2020 
 
 
 
 
 
 
Beste  
 
Zoals telefonisch besproken met , ontvangen jullie hierbij het woningbouwprogramma en 
bijbehorende parkeervoorzieningen (zie bijgevoegde parkeerbalans 18-05-2020), zoals dat nu voorzien is 
voor het totale nieuwbouwproject “De Kwekerij. 
 
Het programma voor fase I en II is definitief. Fase I (gebouw “Sequoia”) wordt momenteel opgeleverd. 
Voor fase II dienen wij binnenkort de aanvraag voor de omgevingsvergunning in. Voor fase III zijn nog 
geen concrete plannen, dus dat programma is nog indicatief. 
Het parkeren voor fase I en II lossen we tijdelijk op in fase III. Dat is onveranderd. 
Het bezoekersparkeren willen wij uiteindelijk laten plaatsvinden in de parkeervoorziening(en) van de 
buurpercelen, zoals dat van het Diakonessenhuis, Swellengrebel en/of de HKU. 
 
Het woningbouwprogramma en de (globale) planning voor De Kwekerij ziet er nu als volgt uit: 
 
Fase Planning 

oplevering 
Studenten 
 

Starters 
 

Totaal 

I Jun 2020 318  318 
II Dec 2021  244  244 
IIIa 2023 Ca. 159  Ca. 159 
IIIb 2024 Ca. 90 Ca. 29 Ca. 119* 
totaal  Ca. 567 Ca. 273 840 

 
Voor fase III is t.z.t. een collegebesluit nodig, omdat het totale woningbouwprogramma 5% afwijkt van 
het programma dat is opgenomen in de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en SSH. We gaan 
nu in totaal uit van 5% meer woningen, dus 800 + 40 = 840 woningen. 
 
Parkeren 
Fase III zal in twee delen worden gerealiseerd, wegens de tijdelijke (47) bewonersparkeerplaatsen en (5) 
deelautoparkeerplaatsen (geel gemarkeerd) voor fase I en II in fase IIIb (zie situatietekening op pagina 
2). De (29) tijdelijke parkeerplaatsen voor fase I (gebouw Sequoia) zijn reeds aangebracht in fase IIIb, 
waar tevens een tijdelijk promotiegebouw is geplaatst met horeca, informatieruimte, drie 
starterswoningen en kantoor Jebber. 

In de definitieve situatie zullen de in totaal (54) autoparkeerplaatsen voor bewoners zijn opgenomen in 
fase IIIa. In totaal zijn er voor fase I, II en III (29+21+22=) 72 bezoekersparkeerplaatsen nodig. Dit 
aantal willen wij graag laten parkeren op buurpercelen, zoals het tegenover gelegen Diakonessenhuis. 

Al het fietsparkeren voor bewoners wordt inpandig opgelost in de gebouwen, in elke fase. Voor 
studentenhuisvesting 1 plek per studentenkamer/studio. Voor starterswoningen 2 plaatsen per 
appartement. Alle (93) fietsparkeerplaatsen voor bezoekers worden opgenomen in het 
landschapsontwerp voor het buitenterrein rondom de gebouwen. 
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