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Afbeelding:
Weiland ten zuiden van het plangebied
(bron: 806383 - collectie Het Utrechts Archief) 
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
De Stichting Studenten Huisvesting Utrecht (verder: SSH) wil in het 
Utrecht Science Park (verder: USP) een woongebouw voor studenten, 
genaamd ‘High Five’, ontwikkelen. De locatie van deze ontwikkeling is het 
gebied gelegen tussen de woongebouwen Johanna en Cambridgelaan, 
aan de Cambridgelaan. In het Convenant Studentenhuisvesting 
constateren partijen, waaronder SSH, Universiteit Utrecht (verder: UU) en 
de gemeente een tekort aan ruim 7.600 studenteneenheden. Afgesproken 
is dat partijen zich op basis van hun rol, bevoegdheden en mogelijkheden 
inzetten om een bijdrage te leveren aan het {voor 1-1-2025} verruimen 
van de bestaande planvoorraad met 2.000 studenteneenheden. De High 
Five geeft invulling aan deze afspraak. 

1.2  Initiatief 
De SSH wil één wooncomplex bouwen, bestaande uit twee woontorens 
op een gedeelde plint. Het totale door de SSH beoogde woonprogramma 
bestaat uit ongeveer 900 wooneenheden voor studenten.
 
In de gedeelde plint wenst de SSH voorzieningen te programmeren die 
‘samen werken’, ‘samen leren’ en ‘elkaar ontmoeten’ stimuleren. Zij denkt 
hierbij onder andere aan horeca, wasserette, studieruimten, 
fietsenwerkplaats en sportvoorzieningen. Daarnaast is in het gebouw 
ruimte voor fietsparkeerplaatsen. 

1.3  Doel 
Het initiatief voor de High Five past niet in het geldende bestemmingplan. 
Om de bouw van het wooncomplex mogelijk te maken, moet een nieuw 
bestemmingsplan worden opgesteld aan de hand van deze bouwenvelop.
 
Het doel van deze bouwenvelop is om ruimtelijke en functionele 
randvoorwaarden mee te geven voor bebouwing en openbare ruimte. 
Deze randvoorwaarden zijn de basis voor de verdere uitwerking van het 
plan. Het uiteindelijke doel is het realiseren van (betaalbare) sociale 
studentenhuisvesting, waarvan deels zelfstandige en deels onzelfstandige 
studentenwoningen, goed ingepast in haar omgeving.

1.4  Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied ligt ten zuiden van de Cambridgelaan tussen de reeds 
aanwezige wooncomplexen Cambridgelaan en Johanna. Het plangebied 
wordt begrensd door de Cambridgelaan in het noorden en het fietspad 
van de Zandlaan in het zuiden en westen. Aan de oostzijde wordt het 
plangebied begrensd door de perceelsgrens.
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Afbeelding:
Ligging plangebied in 
Utrecht Science Park.
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Afbeelding:
Luchtfoto met 
plangrens.
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Afbeelding:
Het plangebied
(bron: 806463 - collectie Het Utrechts Archief) 
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Hoofdstuk 2 Bestaande situatie

2.1 Eigendomssituatie 
Het perceel is in eigendom van de Universiteit Utrecht (Heidelberglaan 8, 
3584CS Utrecht). De aangrenzende Cambridgelaan is in eigendom van 
de gemeente.  

2.2  Bestemmingsplan
Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan De Uithof (vastgesteld op 
4 maart 2010). Binnen dit bestemmingsplan gelden voor het perceel de 
enkelbestemmingen ‘Groen’, ‘Verkeer - Verblijfsgebied’, ‘Water’ en de 
dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’.

In artikel 5 zijn de voor ‘Groen’ aangewezen gronden bestemd voor 
groenvoorzieningen, gazons en beplantingen, voet- en fietspaden, 
ontsluitingswegen, bermen en bermsloten, nutsvoorzieningen, water, 
waterbeheer en waterberging, speelvoorzieningen, recreatief gebruik en 
de bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals kunstwerken, 
waaronder duikers, bruggen en faunapassages. 

In artikel 14 zijn de voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ aangewezen gronden 
bestemd voor parkeervoorzieningen, inclusief ontsluitingswegen, fiets- en 
voetpaden, water en kruisingen met water en de bij deze bestemming 
behorende verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.

In artikel 15 zijn de voor ‘Water’ aangewezen gronden bestemd voor 
waterlopen met bijbehorende taluds en oevers, waterhuishouding, 
waterbeheer en waterberging, kruisingen met wegverkeer, 
groenvoorzieningen, kademuren en kunstwerken, waaronder duikers, 
bruggen en faunapassages.

Artikel 19 schrijft voor dat, de voor ‘Waarde - Archeologie’ aangewezen 
gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede 
bestemd zijn voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische 
waarden en verwachting. Onder met het bestemmingsplan strijdig gebruik 

wordt in ieder geval begrepen het handelen in strijd met de Verordening 
op de Archeologische Monumentenzorg.

De omliggende straten (die niet in het plangebied liggen) hebben, met 
uitzondering van de Zandlaan (Groen), de bestemming ‘Verkeer - 
Verblijfsgebied’.

Het realiseren van bebouwing past niet in het bestemmingsplan. Een 
herziening is noodzakelijk om de geplande ontwikkeling mogelijk te 
maken.

2.3  Functies
Het plangebied is circa 5 hectare groot en onbebouwd. Het wordt gebruikt 
als weide (mest uitrijden, wintervoerproductie, grasland, waterberging, 
landschap) door proefboerderij Tolakker van de faculteit Diergeneeskunde 
van de Universiteit Utrecht. Verder lopen er fietspaden in en langs het 
gebied. De zijden rondom het plangebied zijn ingericht als groene berm 
langs watergangen.

2.4 Ruimtelijk
Het plangebied maakt deel uit van het landschap van het zuidelijke deel 
van het USP. Het bestaat uit open weidegebied met sloten en een 
fietspad. Aan de zuidzijde van het gebied loopt de Zandlaan, een 
monumentale bomenlaan. Vanuit het plangebied is een zichtrelatie met de 
landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Aan de westzijde staat het 
wooncomplex Cambridgelaan. 
Aan de oostzijde staat het wooncomplex Johanna, het Denver House-
project en een gebouw dat gebruikt wordt voor onderwijs van de 
Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Het plangebied is een 
weiland met een lager peilniveau dan de Cambridgelaan.
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Afbeelding:
Eigendomssituatie 
perceel.
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Afbeelding:
Huidig gebruik.
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Afbeelding:
Vigerend 
bestemmingsplan.
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2.5 Verkeer en parkeren
Het plangebied grenst alleen aan de noordzijde aan het netwerk voor 
autoverkeer van het USP, door middel van de Cambridgelaan. De 
Zandlaan (aan de zuidzijde) is alleen toegankelijk voor fietsers en 
voetgangers. De Cambridgelaan heeft ter hoogte van het plangebied 
zowel aan de noord- als de zuidzijde voet- en fietspaden.
De dichtstbijzijnde halte van de Uithoflijn (tram) en buslijnen is de halte 
‘Heidelberglaan’. De halte bevindt zich op loopafstand van het plangebied.

2.6 Openbare ruimte
De openbare ruimte in het plangebied is beperkt. Het plangebied is 
binnen de afrastering van de weide niet toegankelijk, buiten de afrastering 
heeft het wel een openbaar karakter, waaronder de berm en het stuk 
groen ten westen van de Johanna. Aan de noordzijde ligt de 
Cambridgelaan met een ontsluitingsfunctie en een breed profiel. Langs 
het plangebied liggen een paar belangrijke verbindingen en publieke 
ruimtes.

De groene bermen van de Cambridgelaan hebben een belangrijke 
recreatieve functie. De Zandlaan aan de zuidwestzijde van het gebied is 
ingericht als fietspad. De route is een belangrijke recreatieve route voor 
fietsers, hardlopers en wandelaars. Het weiland aan de zuidzijde van het 
plangebied wordt ontsloten via de Bolognalaan, overgaande in de 
Toulouselaan. Aan de oostzijde grenst de verblijfsruimte van 
wooncomplex Johanna aan op het plangebied.

Bomen zijn niet aanwezig in het plangebied. Langs de Zandlaan, gelegen 
buiten het plangebied staan laanbomen, maar deze worden in het plan 
niet aangetast. Rond het weiland ligt een aantal sloten. 

2.7 Historie
Het plangebied is gelegen in de nabijheid van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (NHW), een voormalige Nationale verdedigingslinie aan de 
oostzijde van Utrecht. De NHW bestond uit een stelsel van forten, open 
schootsvelden en een watersysteem. Tot 1963 gold in dit gebied de 
Kringenwet, waarbinnen bebouwing vrijwel onmogelijk was.
Toen de Kringenwet werd afgeschaft ontstond er aan de oostzijde van 
Utrecht ruimte voor uitbreiding van de Universiteit buiten de binnenstad.

In de jaren zestig werd de eerste bebouwing in het landschap gebouwd. 
De bebouwing stond verspreid in het landschap. Het plangebied maakt 
geen deel uit van de begrenzing zoals aangegeven in het 
nominatiedossier voor UNESCO.

Een eerste stedenbouwkundig plan voor dit gebied is eind jaren vijftig 
gemaakt. Eind jaren tachtig is een stedenbouwkundig plan voor De Uithof 
gemaakt, dat uiteindelijk in 2010 is vertaald naar een bestemmingsplan. 
Dit bestemmingsplan vormde het kader voor alle ruimtelijke 
ontwikkelingen in het gebied. Het plan gaat uit van het clusteren van 
bebouwing binnen bouwvelden, waarbinnen in hoge dichtheid gebouwd 
kon worden. Daarbuiten is geen bebouwing toegestaan en kan het 
landschap het gebied binnen dringen, waardoor het overal voel- en 
zichtbaar is. 
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Afbeelding:
Uitgangspuntenkaart.
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Hoofdstuk 3 Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de ontwikkeling benoemd. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen eisen en wensen. Aan de eisen 
moet worden voldaan, de wensen vragen om een inspanningsverplichting 
maar bieden wel ruimte voor flexibiliteit. 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken, moet groen en water worden 
gecompenseerd. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt de maximaal 
benodigde compensatie (worst case) inzichtelijk gemaakt. 
    
Voor het plangebied is door de Universiteit Utrecht een kwaliteitskader 
opgesteld: ‘Kwaliteitskader voor de inpassing en representativiteit van de 
bebouwing en inrichting van Perceel 41’. In dit kwaliteitskader staan 
ruimtelijke voorwaarden van de universiteit (als grondeigenaar) voor hun 
medewerking aan de ontwikkeling van deze locatie. Dit kwaliteitskader is 
een privaatrechtelijk toetsingskader dat een onderdeel vormt van de te 
sluiten erfpachtovereenkomst tussen de universiteit en SSH als 
ontwikkelende partij. Het (bouw)plan moet daarom zowel aan de eisen 
van deze bouwenvelop als aan het kwaliteitskader voldoen, en de wensen 
in deze bouwenvelop nastreven. 

3.1 Functies
Woonprogramma

 [ Realisatie van circa 900 studenteneenheden, waarvan 150-200 
eenheden onzelfstandig. [Eis]

 [ Een deel (10 woningen) van de (zelfstandige) studentenwoningen 
worden gerealiseerd als ‘specials’, welke woningen kunnen worden 
ingericht voor bijzondere doelgroepen. [Eis]

 [ Van de 10 specials worden zo veel mogelijk woningen als MIVA 
(mindervalide-woning) ingericht, zodat deze woningen bewoonbaar 
zijn door mensen met een rolstoel of rollator. Dit mede gezien de 
afspraken hierover in het Convenant Studentenhuisvesting en het feit 
dat voor fysiek gehandicapten studenten deze locatie gewenst is 
(dichtbij wonen bij onderwijsinstelling). [Wens] 

 [ De onzelfstandige eenheden worden gerealiseerd in het 
verbindingsstuk tussen de beide woontorens (oftewel de laagbouw). 
[Wens]

 [ De studentenwoningen moeten voldoen aan de uitgangspunten en 
afspraken uit het Convenant Studentenhuisvesting (2020), zoals 
deze zijn opgenomen in artikel 1 van dat convenant, en de afspraken 
zoals opgenomen in het intentiedocument High Five. [Eis]

 [ Voor de kwaliteit en (brand)veiligheid van de studentenwoningen 
gelden, naast de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit, ook de 
afspraken uit het Convenant Studentenhuisvesting (2020). [Eis]

 [ Oppervlaktenormen: de oppervlaktenormen die hieronder als Eis 
zijn aangeduid, betreffen geen wettelijke eisen, maar beleidsmatige 
eisen om te voldoen aan voldoende kwaliteit voor gezond stedelijk 
leven.
• Oppervlaktenorm voor onzelfstandige studentenhuisvesting: 

minimaal 14 m2 GBO, exclusief de gemeenschappelijke ruimtes 
op de eigen verdieping (o.a. keuken) en in de rest van het 
gebouw. [Eis]

• Minimaal 17m2 plus 3m2 per eenheid voor gemeenschappelijke 
ruimte bij onzelfstandige studentenhuisvesting. [Wens] 

• Oppervlaktenorm voor zelfstandige studentenhuisvesting: circa 
20m2 GBO, exclusief de gemeenschappelijke ruimtes die in het 
gebouw gerealiseerd worden. [Eis] 

• Minimaal 23m2 plus 2m2 per eenheid voor gemeenschappelijke 
ruimte bij zelfstandige studentenhuisvesting. [Wens]

• Voor een Mindervalide studentenwoning stellen wij een 
oppervlaktenorm van minimaal 26m2 plus 3m2 per eenheid voor 
gemeenschappelijke ruimte. [Wens]

 [ De SSH zorg ervoor dat in het wooncomplex sprake is van 
betaalbare studentenhuisvesting, zoals gedefinieerd in artikel 1 van 
het convenant Studentenhuisvesting (mede ondertekend door de 
SSH). [Eis] 
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 [ De SSH zorgt middels maatwerk binnen hun toewijzingssysteem 
ervoor dat ook studenten met een functiebeperking (of ernstige 
energiebeperking vanwege een chronische aandoening) in 
aanmerking kunnen komen voor een woonruimte. [Eis]

 [ Op de verdiepingen met zelfstandige eenheden wordt gekeken naar 
mogelijkheden voor een ontmoetingsplaats per afdeling. [Wens]

 [ Het merendeel van de studentenhuisvesting wordt bij voorkeur 
beschikbaar gesteld aan studenten jonger dan 23 jaar, maar is 
afhankelijk van het toewijzingssysteem van de SSH. 
Verhoudingsgewijs is de groep jongeren onder de 23 jaar binnen de 
totale studentenpopulatie het grootst. [Wens] 

Plint en voorzieningen
 [ Op de begane grond van het gebouw worden diverse functies/

voorzieningen gerealiseerd die ontmoeting, samenleving en 
‘community building’ stimuleren. [Eis] 

 [ De voorzieningen in de plint zijn in principe zowel toegankelijk voor 
bewoners als voor bezoekers en bewoners van het USP. [Eis]

 [ Een gedeelte van de (voorzieningen in de) plint zal alleen 
toegankelijk zijn voor bewoners van het woongebouw. [Eis]

 [ Openbare ruimten in de plint moeten, voor zover uitvoerbaar, 
toegankelijk zijn voor mindervaliden. [Eis]

 [ De wensen en behoefte van studenten zijn input voor de invulling 
van de plint. [Wens]

 [ Studenten kunnen gemakkelijk kiezen voor gezond gedrag: in de 
plint worden sportfaciliteiten gerealiseerd. [Wens]

 [ Eventuele horeca in de plint biedt betaalbaar en gezond voedsel 
aan. [Wens]

 [ Bij de indeling van de plint wordt onderscheid gemaakt in plekken 
voor reuring en voor rust. [Wens]

3.2  Ruimtelijk 
 [ Alle bovengrondse bebouwing wordt gerealiseerd binnen het op de 

kaart aangegeven bouwvlak. [Eis] 
 [ Er wordt binnen het bouwvlak een floor space index (FSI) 

gehanteerd van minimaal 3,5. [Eis]
 [ De basisbouwhoogte (laagbouw) is maximaal 23 meter. 

Hoogteaccenten (torens) hebben een maximale hoogte van 74 (zie 
ook H4) meter, inclusief ondergeschikte elementen zoals een 
pergola en installaties. Hoogteaccenten kunnen alleen worden 

gerealiseerd in de daarvoor aangegeven zone, er kunnen maximaal 
twee hoogteaccenten worden gerealiseerd. [Eis]

 [ Het gebouw staat aan de zijde van de Cambridgelaan in de rooilijn. 
[Eis]

 [ Het vloerpeil van het gebouw sluit zoveel als mogelijk aan op de 
bestaande maaiveldhoogte van het weiland. [Eis] 

 [ De entree van het gebouw is aan de Cambridgelaan gesitueerd. De 
onderdoorgang is niet breder dan 1/3 van het bouwvlak (max 20m). 
De hellingbaan naar het wooncomplex is niet breder dan 1/5 van het 
bouwvlak i.v.m. de impact op het landschap (max 12m). [Eis]

 [ De onderdoorgang heeft een minimale vrije hoogte van 5m. De plint 
krijgt hierdoor, gemeten vanaf het peil weiland aan de noordzijde van 
het bouwvlak, een hoogte van minimaal 7m. [Eis]

 [ Het landschap loopt door tot aan het gebouw, met uitzondering van 
eventuele in- en uitgangen en terrassen. [Eis]

 [ Installaties en traforuimtes worden opgenomen in het bouwvlak/
geplaatst op het gebouw, voor zover uitvoerbaar. [Eis]

3.3  Verkeer en parkeren 
Cambridgelaan

 [ Ter hoogte van de hoofdentree wordt het gebouw aangesloten op de 
Cambridgelaan voor zowel voetgangers, fietsers als incidenteel 
gemotoriseerd verkeer, zoals nood- en hulpdiensten. De aansluiting 
moet tenminste verkeersveilig zijn, toegankelijk voor mindervaliden 
en uitnodigen tot het gebruik van de fietsenstalling. Hierbij wordt 
expliciet rekening gehouden met de toekomstige inrichting van de 
Cambridgelaan, te weten een groene laan met de nadruk op fietsen 
en wandelen en een doodlopende straat voor de auto (knip). [Eis] 

 [ Om voetgangers te faciliteren en om de routes naar de OV-haltes 
aan de Heidelberglaan te begeleiden, wordt een veilige en voor 
mindervaliden toegankelijke oversteek gemaakt over de 
Cambridgelaan, richting het voetpad aan de noordzijde. [Eis]

 [ De entree van het gebouw en de buitenruimte moet zo worden 
ingericht dat de veiligheid van de voetgangers en fietsers is 
gewaarborgd. [Eis]

 [ Langs de Cambridgelaan wordt een functiestrook aangelegd (profiel 
nog te ontwerpen) ten behoeve van afvalinzameling, mindervalide 
parkeerplaatsen, laden en lossen en een opstelplaats voor de 
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brandweer. Als het principe wel is uitgewerkt, maar nog niet is 
gerealiseerd, dan wordt met een tijdelijke oplossing gewerkt. [Eis]

 [ Een pakketjesmuur op de begane grond is aan te bevelen. [Wens] 

Parkeren
 [ De capaciteitseis naar de autoparkeervraag wordt opgelost door 

middel van deelmobiliteit en extra fietsparkeren. [Eis]
 [ Ontwikkelaar moet de beschikbaarheid aantonen van vrije 

autoparkeerplaatsen op het maatgevende dagdeel en in de nabijheid 
van High Five. Hiermee toont hij aan dat dubbelgebruik van 
bestaande parkeerplaatsen mogelijk is en realisatie van extra 
parkeerplaatsen dus niet nodig is. [Eis]

 [ Deelmobiliteit wordt gecombineerd met bestaande locaties van 
deelmobiliteit in het USP, waarbij voor de High Five de combinatie 
wordt gezocht met het naastgelegen studentencomplex Johanna of 
een gelijkwaardig alternatief. [Eis]

 [ Het aantal fietsparkeerplaatsen moet voldoen aan de 
parkeernormen uit het geldende parkeerbeleid. [Eis]

 [ Het fietsparkeren moet binnen het bouwvlak worden opgelost, ook 
voor kort parkeren. [Eis]

 [ De fietsenstalling is goed toegankelijk, veilig en comfortabel. [Eis]
 [ In de fietsenstalling is een beperkt aantal plekken, minimaal 2%, 

gereserveerd voor brom-/snorfietsen. [Eis]
 [ In de fietsenstalling worden openbare oplaadpunten voor elektrische 

fietsen gerealiseerd (1 oplaadpunt per 50 fietsparkeerplaatsen), 
waarbij uitbreiding van het aantal oplaadpunten mogelijk is. [Eis]

 [ Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om richting de 
huurders van High Five helder en tijdig te communiceren dat geen 
parkeerplaatsen voor auto’s beschikbaar zijn of komen, en dat 
duurzame alternatieven voorhanden zijn in de vorm van voet, fiets, 
OV en deelmobiliteit. [Eis]

 [ Ontwikkelaar mag zelf weten met welke van de in Utrecht 
toegestane deelauto-aanbieders, hij in zee gaat. De gemeente stelt 
de volgende functionele eisen aan het deelauto-systeem:
• Open systeem, dus voor iedereen te gebruiken, ook door niet 

bewoners High Five;
• Geen abonnementsvorm, dus betalen per keer (tenzij op het 

moment van oplevering geen aanbieders (meer) zijn die volgens 
dit concept deelmobiliteit aanbieden. In dat geval dient in 
afstemming met de gemeente een aanbieder te worden 

geselecteerd waarbij laagdrempeligheid en kosten voor de 
gebruiker (vnl. studenten) belangrijkste criteria zijn). [Eis]

3.4  Openbare ruimte
 [ Het groene gebied rond het bouwvlak krijgt een functie voor 

recreatie (publiekelijk toegankelijk, t.b.v. bewoners van het complex 
en gebruikers van het USP) en agrarisch, in de verhouding 50-50. 
Voor het gehele gebied wordt een integraal ontwerp gemaakt. Bij de 
inrichting wordt rekening met de waarden en ambities voor dit gebied 
uit de Omgevingsvisie USP. [Eis]

 [ Indien een (binnen)tuin in het bouwvlak wordt gerealiseerd, moet 
deze op het bestaande maaiveldhoogte van het omliggende weiland 
aansluiten. [Eis] 

 [ De openbare ruimte voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid 
uit notitie ‘Voetpaden voor iedereen’. [Eis]

 [ De materialisering van de publiekelijk toegankelijke ruimte wordt, 
voor zover in eigendom en in beheer van de UU, conform het 
handboek Openbare ruimte van de Universiteit Utrecht gerealiseerd. 
[Eis] 

3.5  Gezonde leefomgeving
Woningen

 [ Op grond van artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder bedraagt de maximale 
ontheffingswaarde voor de geluidbelasting ten gevolge van 
wegverkeer op de gevels van de woningen 63 dB, na aftrek van 5 dB 
per weg. Een hogere waarde op een gevel dan de voorkeurswaarde 
kan, indien iedere reguliere (zelfstandige) woning >30 m2 beschikt 
over een luwe zijde (geluidsbelasting van alle bronnen onder de 
voorkeurswaarde); 30% van de verblijfsruimten aan deze luwe zijde 
en de buitenruimte bij voorkeur aan de luwe zijde, maar zeker niet op 
een plek waar de voorkeurswaarde met meer dan 5 dB wordt 
overschreden. Voor onzelfstandige woningen of zelfstandige 
woningen kleiner dan 30m2 gelden geen eisen op woningniveau, 
maar dienen temminste 50% van de woningen gelegen te zijn aan 
een gevel met een geluidbelasting van maximaal 5 dB boven de 
voorkeursgrenswaarde. [Eis] (ten aanzien van een enkele in dit plan 
opgenomen MIVA woningen zal de eis met betrekking tot het 
oppervlakte criterium voor de luwe zijde vanwege juist de behoefte 
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aan een iets ruimere woning voor deze doelgroep minder stringent 
worden toegepast).

Groen in gezondheidsbeleid
 [ De buitenruimte in het plangebied nodigt uit tot bewegen, zorgt voor 

verkoeling, is belangrijk als recreatieve (ontmoetings-) ruimte en 
absorbeert geluid. [Wens]

 [ Indien een deel van het bouwvlak onbebouwd blijft, wordt het 
principe ‘Groen, tenzij’ toegepast. Dat betekent dat de onbebouwde 
ruimte groen wordt ingericht, tenzij sprake is van noodzakelijke 
functionele verharding (bij voorkeur half- of onverhard), waaronder 
paden e.d. [Wens] 

3.6  Duurzaamheid
Bouw en energie

 [ Er geldt een inspanningsverplichting om de haalbaarheid of 
onhaalbaarheid aan te tonen voor een energieneutraal 
studentenhuisvesting. [Eis]

 [ De ontwikkeling dient minimaal een certificaat BREAAM-NL 
Nieuwbouw te behalen, waarmee een ondergrens ten aanzien van 
de integrale duurzaamheid van het project wordt geborgd. [Eis]

 [ Om het doel van de SSH te halen om in 2050 klimaatneutraal te zijn, 
is het verstandig om waar mogelijk maatregelen te nemen ten 
aanzien van BENG die verder gaan dan de minimale eisen uit het 
Bouwbesluit. [Wens]

 [ Het voorkomen van hittestress maakt onderdeel uit van het 
energieconcept. In het bijzonder waar het eenzijdig georiënteerde 
wooneenheden betreft. [Eis]

 [ Teneinde toekomstig hergebruik van bouwmateriaal te faciliteren, 
wordt gebruik gemaakt van een materialenpaspoort of een 
vergelijkbaar alternatief. [Eis]

3.7  Groen en ecologie
Groen is een belangrijke voorwaarde voor gezond stedelijk leven en 
biodiversiteit. Gemeente en Universiteit Utrecht hebben de ambitie om 
groen beter en toegankelijker te maken en biodiversiteit te behouden en 
versterken.

Natuurinclusief ontwerpen
 [ Bij de inrichting van de (openbare) ruimte rondom het gebouw 

worden inheemse planten, struiken en bomen toegepast die 
bijdragen aan de biodiversiteit. [Eis]

 [ Verlichting in de buitenruimte wordt tot een minimum beperkt en 
uitstraling van verlichting naar de groene structuren wordt zo veel 
mogelijk voorkomen. [Eis]

 [ Treffen van maatregelen voor diervriendelijk bouwen en het behoud 
en ontwikkeling van lokale biodiversiteit, zoals het integreren van 
verblijfplaatsen in de ontwikkeling van gebouw-bewonende soorten 
fauna (nest- en verblijfplaatsen voor huismus, gierzwaluw en 
vleermuizen. [Eis] 

 [ Gezien de omvang van deze ontwikkeling vertaalt de opgave van 
Diervriendelijk Bouwen zich tot inbouwen van tenminste 25 
nestkasten voor de gierzwaluw en een kraamverblijf voor de gewone 
dwergvleermuis. [Eis]

Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030
 [ Iedere woning in het plangebied heeft op 200 meter een groene plek 

(park of groenstrook). [Eis]

3.8 Water
Waterkwaliteit

 [ De waterkwaliteit en ecologie van het oppervlaktewater mag niet 
achteruit gaan ten gevolge van ruimtelijke ingrepen. [Eis]

Droogte
 [ Het landelijk principe van water ‘vasthouden, bergen, afvoeren’ 

wordt aangehouden. Daarbij geldt:  
• Nuttig gebruik van hemelwater, zowel direct (infiltratie via het 

groen) als indirect (realiseren buffer en vervolgens hergebruik 
water);

• Infiltratie via een ondergronds infiltratie systeem;
• Directe lozing op het oppervlaktewater. [Eis]  

 [ Minimaal 90% neerslag wordt vastgehouden op de plek waar het valt 
en wordt geïnfiltreerd in de bodem. [Eis]

 [ Het drempelniveau wordt dusdanig hoog dat er geen wateroverlast 
optreedt bij een bui van 80mm/uur. [Eis]
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 [ Vloerpeil van het pand moet minimaal 0,15m boven straatpeil liggen. 
[Eis]

Watertoets HDSR
 [ De watercompensatieverplichting vindt in principe plaats binnen het 

plangebied. Hoeveel en de wijze waarop de compensatie plaatsvindt 
is afhankelijk van het ontwerp. Uitwerking i.o.m. HDSR. [Eis]

 [ Gestreefd wordt de watercompensatie waar mogelijk te combineren 
met groen.  Dit kan door aanleg groen/blauwe daken of bijvoorbeeld 
aanleg natuurvriendelijke oevers. De aanleg van natuurvriendelijke 
oevers geeft invulling aan het beleid t.a.v waterkwaliteit, groen, 
versterkt de positieve beleving en is landschappelijk van belang. 
[Eis]

 [ Oppervlaktewater dat gedempt wordt moet 1 op 1 terug worden 
gebracht binnen het plangebied. Er moet onderzocht worden of de 
compensatie kan bijdragen aan het versterken van bestaande 
waterlijnen en -structuren. [Eis]

3.9 Erfgoed
Nieuwe Hollandse Waterlinie

 [ Ten behoeve van de ontwikkeling wordt een inventarisatie gemaakt 
van aanwezige waarden zoals bedoeld in de Provinciale 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur, meer specifiek het Militair 
Erfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie. [Eis] Het plangebied is 
overigens niet gelegen in het genomineerde gebied (property), noch 
in de attentiezone van 50 meter buiten de property.

 [ De cultuurhistorische waarden in het plangebied moeten worden 
beschreven en er moet worden gemotiveerd op welke wijze rekening 
is gehouden met deze waarden, bij zowel de inpassing en vorm van 
het gebouw als inrichting van de buitenruimte. [Eis]

3.10 Archeologie
 [ Het plangebied ligt in een zone met de aanduiding ‘archeologische 

verwachting’. Voor bodemingrepen groter dan 1.000m2 en dieper 
dan 50cm beneden het huidige maaiveld geldt dan dat een 
archeologisch vooronderzoek en/of een archeologievergunning 
verplicht is. [Eis]
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Afbeelding:
Sloot in het plangebied
(bron: 806457 - collectie Het Utrechts Archief) 
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Hoofdstuk 4 Onderbouwing

4.1 Beleidskader
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040
Utrecht is relatief gezien de snelst groeiende stad van Nederland. De stad 
groeit in de komende twintig jaar van ruim 350.000 naar ongeveer 
455.000 inwoners. Met de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 zorgt de 
gemeente ervoor dat de groei van het aantal inwoners en woningen in 
balans blijft met een toename van groen in de stad, met een groei van 
banen en voorzieningen, met een passende infrastructuur voor verkeer en 
vervoer en met de ambities op basis van de energietransitie.

Naast de uitgangspunten voor een gezonde groei van de stad, kijkt de 
gemeente ook naar de huidige specifieke kwaliteiten van Utrecht. Bij de 
verstedelijking wil de gemeente deze kwaliteiten behouden en waar 
mogelijk versterken.

Overal in Utrecht wil de gemeente dat woningen, werklocaties, 
maatschappelijke voorzieningen, sportvoorzieningen en groen dichtbij bij 
elkaar liggen, zodat inwoners er gemakkelijk en snel gebruik van kunnen 
maken. Om dat te bereiken kiest de gemeente ervoor om de groei van de 
stad te concentreren op een aantal plekken, waar hoge bouwvolumes 
worden gerealiseerd (hoogstedelijk, hoge dichtheden). Daarmee 
verandert Utrecht van een stad met één centrum, naar een stad met 
meerdere centra. Op deze nieuwe knooppunten komen veel stedelijke 
functies samen: een mix van wonen, werken, voorzieningen en groen. Het 
Utrecht Science Park is aangewezen als één van de nieuwe stedelijke 
knooppunten. 

Opgaven/ontwikkelingen vanuit de RSU voor het Utrecht Science Park:
 [ Balans tussen mengen van functies en unieke kwaliteiten van het 

gebied behouden.
 [ Doorontwikkelen Utrecht Science Park door toevoeging van Science 

gerelateerde bedrijven, -woningen en -voorzieningen. Een groei van 
studenten- en starterswoningen voor werknemers op het USP 
(zorgpersoneel, onderzoekers) is gewenst.

 [ Versterken beleefbaarheid waterlinielandschap (UNESCO 
Werelderfgoed): NHW als bindende/verwevende structuur/gebied 
tussen stad en landschap, behouden door ontwikkelen.

 [ Verbinden van de stad en het omliggende landschap en toegankelijk 
maken afgesloten gebieden.

 [ Gezondheid, groen en biodiversiteit: verdichting en vergroening in 
balans, gezondheid mens en dier bevorderen, vanuit landschap 
bijdragen aan recreatiemogelijkheden voor de stedeling, versterken 
van de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voetgangers, fietser én OV  
hebben prioriteit boven auto. Voor een verdere groei is een 
schaalsprong OV en fiets nodig. 

Het USP vervult zo mogelijk een aandeel in de gemeentelijke 
klimaatdoelen en hiervoor benodigde opwekking van duurzame energie 
(energietransitie).

Omgevingsvisie Utrecht Science Park
Voor het Utrecht Science Park is een Omgevingsvisie in de maak. De 
ontwikkeling van deze bouwenvelop en de Omgevingsvisie gaan min of 
meer gelijk op. De ambities en toekomstvisie voor het USP uit de 
Omgevingsvisie is gebruikt voor het vastleggen van de uitgangspunten in 
deze bouwenvelop.

Het Utrecht Science Park is voortdurend in ontwikkeling en wil de 
komende jaren flink groeien. 

Opgaven/ontwikkelingen vanuit het Omgevingsvisie USP:
Meer (Science) banen (circa 3.000-4.000 erbij).

 [ Meer campus-gerelateerd wonen (minimaal 2.500 wooneenheden 
erbij voor studenten, expats en personeel van o.a. het UMC-U (circa 
240)).

 [ Meer levendigheid, met meer ontmoetingsplekken, passende 
voorzieningen en sport.

 [ Vergroten van de leefbaarheid en verblijfskwaliteit van de campus.
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 [ Goed bereikbare campus met goede onderlinge looproutes.
 [ Energie neutraal in 2030 (UU) en 2040 (USP).
 [ Behouden en versterken van groen en landschap in en om USP met 

bijzondere aandacht voor recreatie, cultuurhistorie, biodiversiteit en 
klimaatadaptatie.

Actualisatie Groenstructuurplan Utrecht 2017-2030 (2018)
De ‘Actualisatie van Groenstructuurplan Utrecht’ maakt inzichtelijk hoe we 
met de stedelijke groenstructuur bijdragen aan de nieuwe opgaven die 
afkomen op de stad Utrecht. Daarbij bouwen we voort op de 
oorspronkelijke ambities uit het Groenstructuurplan 2007. 

4.2  Functies
Wonen
Beleidsmatige onderbouwing
De ontwikkeling van de High Five past in de uitgangspunten voor de 
gemeentelijke omgevingsvisie USP, zoals deze zijn opgenomen in de 
‘Uitgangspuntennotitie omgevingsvisie USP 2040’ (d.d. 7 mei 2020). Eén 
van de hierin geformuleerde uitgangspunten betreft de woonfunctie in het 
USP: ‘We kiezen ervoor om extra woningen in het Utrecht Science Park 
mogelijk te maken, ook als basis voor een beter voorzieningenniveau en 
in het licht van de stedelijke en regionale woningbehoefte. Daarbij richten 
we ons op het sciencepark-gerelateerd wonen. Dit zijn 
studentenwoningen en woningen met (tijdelijke) huurcontracten voor 
mensen die een economische binding hebben met het Utrecht Science 
Park’. 

Voor de High Five is dit sciencepark-gerelateerd wonen geheel ingevuld 
met zelfstandige en onzelfstandige studentenwoningen. De keuze voor 
sciencepark-gerelateerd wonen heeft als risico dat er een monocultuur 
kan ontstaan met voornamelijk studenten. Volgens ons hoeft dit niet tot 
sociale problematiek te leiden, maar kan het -samen met de woningen 
voor werknemers USP- juist de kracht en eigenheid van het sciencepark 
versterken. Het is wel belangrijk dat er voldoende ruimte gereserveerd 
wordt voor de juiste voorzieningen voor deze specifieke doelgroep. De 
voorzieningen in de plint van de High Five dragen hieraan bij.

Het beleidsmatige kader en de eisen die de gemeente stelt, staan 
verwoord in de Woonvisie Utrecht beter in balans en het Convenant 
studentenhuisvesting Utrecht van mei 2020.

Dit convenant is een uitwerking van het Stadsakkoord wonen. 

Als definitie van onzelfstandige en zelfstandige woonruimte wordt 
aangesloten bij de definitie van de Huisvestingsverordening Regio 
Utrecht:

 [ Zelfstandige woonruimte: Woonruimte met een eigen toegang, die 
door een huishouden kan worden bewoond zonder dat het 
huishouden daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen 
buiten die woonruimte.

 [ Onzelfstandige woonruimte: Woonruimte die niet voldoet aan de 
begripsbepaling zelfstandige woonruimte.

 [ Zelfstandige studentenwoningen worden programmatisch meegeteld 
als sociale huurwoning. Onzelfstandige studentenwoningen tellen 
niet mee als sociale huurwoning.

Doelgroep en programma
In Utrecht studeren momenteel circa 67.700 studenten. Utrecht is van 
oudsher populair onder Nederlandse studenten en de laatste jaren ook 
steeds meer in trek bij internationale studenten en promovendi. Het aantal 
internationale studenten steeg de afgelopen jaren fors, met een 
gemiddelde jaarlijkse groei van 12%. Door deze aantrekkingskracht is de 
druk op de studentenwoningmarkt al jaren hoog, ondanks toevoeging van 
veel nieuwe wooneenheden. In 2019 bedroeg het kamertekort 7.600 
eenheden. Op dit moment is sprake van een planvoorraad van ongeveer 
3.500 studentenwoningen en er wordt actief gezocht naar mogelijkheden 
om daarnaast nog 2.000 eenheden toe te voegen. Vanwege de stijgende 
(internationale) vraag en het verdwijnen van tijdelijke eenheden, blijven 
extra investeringen in studentenhuisvesting noodzakelijk om een goede 
balans in de woningmarkt van de stad te krijgen. 

In Utrecht werken verschillende partijen op basis van het Convenant 
Studentenhuisvesting Utrecht samen om deze balans na te streven: 
onderwijsinstellingen, SSH, Vidius, gemeente Utrecht en de Universiteit 
Utrecht. 

Steeds meer studenten wonen graag in de nabijheid van de 
onderwijsinstellingen. Daarnaast levert de groep internationale studenten 
een bijdrage aan de diversiteit in doelgroepen en leefstijlen in het USP en 
versterkt dit de internationale aantrekkelijkheid van het gebied. Ongeveer 
een derde van de internationale studenten is uitwisselingsstudent en 
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verblijft voor maximaal één jaar in Utrecht. Het andere deel is regulier 
student aan een Bachelor of Masteropleiding. Deze reguliere 
internationale studenten zoeken, net als Nederlandse studenten, in eerste 
instantie op betaalbaarheid. De betaalbaarheid gaat dus 
boven andere kenmerken, zoals kwaliteit, oppervlakte, locatie en 
faciliteiten, het belangrijkste criterium.  

Kwaliteit en betaalbaarheid studentenwoningen USP
De gemeenteraad vindt lange termijn betaalbaarheid van 
studentenwoningen een belangrijk aandachtspunt en heeft daarom de 
wens geuit om, waar mogelijk, onzelfstandige studentenwoningen te 
realiseren in plaats van zelfstandige studentenwoningen. De reden 
hiervoor is dat de huidige wetgeving (Woningwaarderingsstelsel, verder 
WWS) het mogelijk maakt om voor zelfstandige woningen een (veel) 
hogere huur te vragen, waardoor deze woningen voor studenten 
onbetaalbaar kunnen worden, in het geval de huurtoeslag versoberd of 
afgeschaft wordt. Daarmee is de betaalbaarheid van zelfstandige 
woningen dus afhankelijk van het voortbestaan van de huurtoeslag, wat 
een risico op de langere termijn betekent. 
 
De SSH heeft als hoofddoel de realisatie van (betaalbare) sociale 
studentenhuisvesting en zet voor de High Five in op deels zelfstandige en 
deels onzelfstandige studentenwoningen. In totaal zal sprake zijn van 
circa 800-900 studentenwoningen. De onzelfstandige studentenwoningen 
zijn op verzoek van de gemeente Utrecht opgenomen in het plan, conform 
het Convenant studentenhuisvesting. Door deze samenstelling van zowel 
zelfstandige als onzelfstandige studentenwoningen, worden in High Five 
zowel startende studenten als oudere studenten bediend. 

De concrete uitwerking van de oppervlaktenorm en de 
betaalbaarheidsnorm voor de onzelfstandige en zelfstandige 
studentenwoningen in de High Five staan opgenomen als eisen en 
wensen in hoofdstuk 3 onder het kopje programma.

Voorzieningen
Ten aanzien van de gemeenschappelijke voorzieningen voor de 
studenten, onderzoekt de SSH voor de High Five mogelijkheden om 
ontmoeting, samenleving en ‘community building’ te stimuleren. Hoe deze 
(gemeenschappelijke) voorzieningen eruit komen te zien en waar dit 

mogelijk is (in en rond het gebouw), wordt de komende periode nader 
onderzocht door de SSH, samen met de Hogeschool Utrecht.

4.3  Ruimtelijk
Stedenbouwkundig plan De Uithof
Een eerste stedenbouwkundig plan voor dit gebied is eind jaren vijftig 
gemaakt. Eind jaren tachtig is een stedenbouwkundig plan voor De Uithof 
gemaakt, dat uiteindelijk in 2010 is vertaald naar een bestemmingsplan. 
Dit bestemmingsplan vormt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen 
in het USP en de basis voor de beoordeling van bouwplannen. 

Stedenbouwkundig plan De Uithof
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Het stedenbouwkundig plan gaat uit van het concentreren van bebouwing 
in hoge dichtheid binnen een aantal bouwvelden. Buiten de aangewezen 
bouwvelden is geen bebouwing toegestaan. Dit geeft de mogelijkheid om 
het landschap rond het USP te behouden en zichtbaar te maken. Het 
stedenbouwkundig ontwerp van het USP is bovenop het oorspronkelijke 
slagenlandschap ontworpen. Hierbij zijn landschappelijke elementen 
zoals bijvoorbeeld het fort, de hoofddijk en watergangen zorgvuldig 
ingepast. Ook loopt het landschap door tussen de bouwvelden, waardoor 
het oorspronkelijk landschap nog duidelijk herkenbaar is. Dit is onder 
andere het geval binnen het plangebied.

Omgevingsvisie Utrecht Science Park
Het ruimtelijk concept van het USP bestaat uit een aantal grotere, helder 
afgebakende bebouwingsclusters. Vanwege de wens om te groeien wordt 
er binnen de bebouwingsclusters in hoge dichtheid bebouwd. Buiten de 
clusters staan enkele individuele gebouwen in het groen. Het bouwvlak 
van de High Five staat buiten de clusters en wordt gezien als en 
individueel gebouw. Deze individuele bebouwing is gesitueerd langs twee 
belangrijke assen in het USP: de Universiteitsweg en de Cambridgelaan. 
Al in het Masterplan van Koolhaas/Zaaijer was voorzien in een reeks 
gebouwen langs deze assen. Het bouwvlak van deze gebouwen is 
afgestemd op het open houden van zichtrelaties naar het landschap. De 
bebouwing sluit aan op de typologie van bestaande complexen: 
bebouwing met een compacte footprint en hoge accenten.

In het USP is ruimte voor functies die het kenniscentrum versterken. Het 
toevoegen van woningen is alleen mogelijk voor doelgroepen met een 
binding met het USP, zoals bijvoorbeeld woningen voor studenten. 

De bebouwingsclusters en individuele gebouwen buiten de clusters 
bevinden zich in een groen-blauw raamwerk. Het groen en het landschap 
loopt hier niet om de stad heen, maar dwars door het USP. Dit biedt de 
mogelijkheid om stad en land beter te verbinden en het landschap niet 
alleen voor de gebruikers en bewoners van USP dichter bij te brengen, 
maar ook voor mensen uit de stad. Het wooncomplex High Five ligt in 
Parkzone Zuid. Dit gebied bestaat uit het gebied tussen de 
Cambridgelaan, Sorbonnelaan/A27, hoofdwatergang ten zuiden van 
Toulouselaan, Bolognalaan.

De zone aan de zuidzijde van de Cambridgelaan vormt een 
overgangszone tussen het dichtbebouwde Centrum cluster en het open 
landschap aan de zuidzijde. Deze zone wordt gekenmerkt door een 
afwisseling van open weides, bosschages en lanen en grote 
gebouwcomplexen. Deze afwisseling van levendigheid en rust is een 
belangrijke waarde. Zowel voor het gebied zelf als voor de omgeving. In 
het parkgebied zijn verschillende landschappelijke en cultuurhistorische 
structuren aanwezig, zoals de Zandlaan en het Biologenbosje. Het 
bijzondere aan deze structuren is dat zij veelal een relatie leggen tussen 
het landschap en het Centrumcluster en daarmee het landschap en de
biodiversiteit het USP intrekken.

Waarde van Parkzone Zuid:
 [ Verbindende structuren met het landschap: verkaveling- en 

slotenpatroon, Zandlaan, Hogebospad. 
 [ Panoramisch zicht op Landgoederen van Amelisweerd en vice 

versa.
 [ Zandlaan als vliegroute vleermuis.

 
Ambities voor het landschap / Parkzone Zuid:

 [ Het behouden en versterken van het landschap in en om het USP.
 [ Het meer toegankelijk maken van het landschap, zowel voor 

gebruikers van het USP als voor bewoners omliggende buurten en 
gemeenten. De groene ruimte heeft verblijfs- en 
ontmoetingskwaliteit, zonder ‘tuin-achtig’ te zijn.

 [ Het behouden en versterken van de biodiversiteit in en om het USP.
 [ Parkachtige overgangszone tussen groen campusterrein (binnen 

rode contour) en het landschap (buiten rode contour). 
 [ Vergroten van de recreatieve waarde van het groen/landschap 

tussen de bebouwing voor alle gebruikers.
 [ Gebouwen staan als losse eenheden ín het groene landschap.

Opzet van het bouwvlak
Het wooncomplex High Five wordt een individueel gebouw in het groen. In 
het verleden is ingezet op grote wooncomplexen langs de Cambridgelaan. 
De trend wordt doorgezet met het wooncomplex van de High Five. Het 
gebouw staat aan de zijde van de Cambridgelaan in de rooilijn van de 
Johanna en de International School Utrecht en staat precies tussen de 
Johanna en het Cambridgelaan wooncomplex is. Het bouwvlak is bepaald 
aan de hand van belangrijke zichtlijnen. De zichtlijnen tonen vanaf de 
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Cambridgelaan de relatie met het open landschap van Amelisweerd. Het 
bouwvlak voor de High Five zorgt voor een compacte, maar intensieve 
bebouwing. De afstand van het bouwvlak tot de naastgelegen 
wooncomplexen zorgt ervoor dat de individualiteit wordt benadrukt.

Bouwhoogte
Voor toekomstige ontwikkelingen geldt dat de bebouwde ruimte optimaal 
benut wordt en zodoende het landschap gespaard wordt. Dit betekent dat 
een hoge bebouwingsdichtheid wordt nagestreefd terwijl voor 
voetgangers en fietsers een comfortabele buitenruimte wordt geambieerd. 
Het USP wordt gekenmerkt door een afwisseling van hoge en lage 
bebouwing in het landschap. Deze aanpak betekent dat ook in de 
toekomst contrasten blijven bestaan van hoge bebouwing in het 
landschap 
Voor de bouwhoogte zijn er drie zones belangrijk: 

 [ De plint. De plint speelt een belangrijke rol bij de overgang tussen 
binnen en buiten en in de beleving en het gebruik van bezoekers en 
bewoners. Om te zorgen dat de bebouwing in het USP optimaal in 
het landschap is ingepast en bijdraagt aan de levendigheid van het 
gebied worden speciale aandacht besteed aan de plinten van 
gebouwen.

Zichtlijnen

 [ Het laagbouw gedeelte. Dit is de onderste laag van de bebouwing. 
Het laagbouw gedeelte is max 35m. Deze basishoogte sluit aan bij 
bebouwing in de omgeving zoals de lagere delen van de bebouwing 
van het Centrum cluster (zoals bijvoorbeeld de Bisschoppen).

 [ Hoogteaccenten. De maximale bouwhoogte in het USP is 105m. 
Hoogteaccenten dienen zorgvuldig ingepast te worden, waarbij: 
• de omgeving een verblijfskwaliteit behoudt/krijgt; hoogteaccenten 

alleen mogelijk zijn op plekken waar de effecten op bezonning, 
privacy, wind en uitzicht voor de omgeving niet te groot zijn;

• hoogbouw bestaat uit torens in plaats van lange schijven,  
vanwege het effect op de omgeving (uitzicht en bezonning); bij 
voorkeur wordt een hoogte accent terug liggend geplaatst ten 
opzichte van de rooilijn. 

• grenzend aan het buitengebied de hoogte geleidelijk oploopt, 
zodat geen harde confrontaties ontstaan.

Voor de High Five is besloten om de hoogteaccenten maximaal 74m te 
bouwen, inclusief ondergeschikte elementen zoals een pergola en 
installaties. De hoogte van maximaal 74m voor de hoogteaccenten is op 
basis van volumestudies het meest geschikt bevonden voor deze locatie.

4.4. Verkeer en parkeren
Bereikbaarheid
De Cambridgelaan is een doorgaande 50 km/uur weg met, op dit deel, 
aan weerszijden vrijliggende fietspaden en een voetpad aan de 
noordzijde. Er ligt een wens om de weg op termijn af te waarderen naar 
een verblijfsstraat met 30 km/uur. De nieuwe ontwikkeling mag deze wens 
niet in de weg staan. Integendeel, de functies in de nieuwe ontwikkeling 
kan de gewenste verblijfskwaliteit juist versterken. Bij de nadere 
uitwerking van het initiatief moet worden aangegeven hoe de diverse in- 
en uitgangen in de plint aansluiten op de omgeving. Dit geldt voor zowel 
laad- en losvoorzieningen als voor de (fiets)parkeervoorzieningen. Hierbij 
moet ook rekening gehouden worden met de vereiste inritvergunning(en) 
om aan te sluiten op de openbare weg.

Op een loopafstand van circa 300 meter van het plangebied ligt de 
hoogwaardige een hoogfrequente HOV-as. De dichtstbijzijnde haltes 
liggen op de Heidelberglaan en zijn te bereiken via de doorsteken 
Coïmbrapad en Salamancapad. Om het gebruik van OV te stimuleren 
moet een veilige oversteek worden gemaakt van de Cambridgelaan om 
deze doorsteken richting de OV-haltes aan de Heidelberglaan te bereiken.
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Parkeren
Auto
Het parkeren binnen het plan wordt getoetst aan het huidig geldende 
parkeerbeleid. Op het moment van schrijven is dat de ‘Nota Stallen en 
Parkeren’, vastgesteld op 22 maart 2013 door de gemeenteraad, inclusief 
het addendum Nota parkeernota fiets en auto dat door de gemeenteraad 
op 28 maart 2019. Het parkeerbeleid in de gemeente Utrecht wordt naar 
verwachting in 2021 geactualiseerd. Zoals het er nu naar uitziet zullen 
voor geoormerkte studenteneenheden geen wijzigingen optreden in de 
parkeernormen. 

Voor geoormerkte studentenwoningen is in het beleid een parkeernorm 
van 0,1 parkeerplaats per eenheid opgenomen. Deze norm omvat zowel 
de parkeervraag voor de studenten zelf als die van hun bezoek. De norm 
is zo laag, omdat het voor studenten aannemelijk is dat zij geen auto 
bezitten. Zij hebben (doorgaans) weinig geld, geen kinderen, geen gezin, 
geen werk, wel een OV-kaart en wonen en studeren in het Utrecht 
Science Park. Een lage norm is daarmee logisch. 

In het beleid zijn tevens maatwerkgebieden opgenomen, waarin het 
mogelijk is om af te wijken van de normen en de parkeervraag op andere 
wijze in te vullen. Het Utrecht Science Park is een van die 
maatwerkgebieden. Dit betekent dat de parkeerbehoefte (of eigenlijk 
mobiliteitsbehoefte) op andere wijze ingevuld mag worden, in dit geval 
moet worden. Bijvoorbeeld met deelauto’s en extra fietsenrekken zoals 
eerder al is toegepast bij het naastgelegen studentencomplex Johanna.

De mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse 
reductiemogelijkheden (fietsvoorzieningen, deelauto’s) en de wens van de 
gemeente om geen extra parkeerplaatsen op het Utrecht Science Park 
aan te leggen, passen goed binnen het mobiliteitsbeleid van de stad om 
het autogebruik/-bezit te beperken. Waar het om gaat is hoe aan de 
parkeer-/mobiliteitsbehoefte invulling wordt gegeven. Het is aan de 
ontwikkelaar om met een plan te komen, waarin wordt uitgelegd op welke 
wijze de parkeer/ mobiliteitsbehoefte wordt ingevuld, zonder dat er extra 
parkeerplaatsen aan het USP worden toegevoegd. De gemeente toetst 
vervolgens het plan op haalbaarheid en realiteit.

Fiets
De ontwikkeling moet voldoen aan de kwaliteit- en kwantiteitseisen zoals 
gesteld in het vigerende gemeentelijk fietsparkeerbeleid. Op het moment 
van schrijven is dat voor de gemeente Utrecht de ‘Nota Parkeernormen 
Fiets en Auto’ (2013) inclusief het addendum ‘Fietsparkeren bij 
Woningbouw’. De wooneenheden krijgen een collectieve fietsvoorziening 
op eigen terrein en moeten, om het gebruik van de fiets te stimuleren, in 
kwantiteit en kwaliteit (locatie, toegankelijkheid, helling etc.) voldoen aan 
de uitgangspunten zoals beschreven in het geldende parkeerbeleid. Het 
parkeerbeleid schrijft voor woningen kleiner dan 50m2 een 
gemeenschappelijke bergruimte voor van 1,5m2 per eenheid. Omgerekend 
naar fietsparkeerplaats kom je dan ongeveer uit op 1 fietsparkeerplaats 
per studenteneenheid. Daarnaast moet voorzien worden in de 
parkeerbehoefte van bezoekers per fiets. Daarvoor zijn binnen de 
gemeente Utrecht geen richtlijnen. Op basis van ervaringscijfers schrijven 
we 0,2 fietsparkeerplaats voor bezoekers voor.

Verkeersgeneratie
Het is van belang dat de bestaande wegen de extra verkeersgeneratie die 
de nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen, kunnen blijven 
afwikkelen. Omdat als gevolg van het plan geen nieuwe 
autoparkeerplaatsen worden gerealiseerd, is de verkeersgeneratie en 
daarmee de druk op de bestaande auto-infrastructuur verwaarloosbaar. 
Doordat mensen dichter bij studie en werk wonen draagt het initiatief zelfs 
positief bij aan het beperken van de dagelijkse pendel van studenten en 
werknemers tussen het Utrecht Science Park en de stad/regio.

4.5  Openbare ruimte
Cambridgelaan
De Cambridgelaan wordt in de toekomst heringericht naar een fietsstraat. 
De auto is hier te gast. De Cambridgelaan krijgt een smaller profiel en een 
informeel groene inrichting. Bij het nieuwe profiel wordt een functiestrook 
gerealiseerd. In de functiestrook is ruimte om ondergronds 
afvalcontainers te plaatsen en MIVA parkeren op te lossen. De 
functiestrook is niet volledig aanwezig over de gehele lengte van het 
profiel, maar op bepaalde plekken. De aansluiting van het wooncomplex 
High Five is via de Cambridgelaan. Het huidig profiel gaat in de toekomst 
veranderen, maar het ontwerp daarvan is nog niet bekend. Laden en 
lossen van goederen (verhuisbusjes en bezorgdiensten) kunnen dichter bij 
de voordeur komen, tot op het bouwvlak..
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Bestaand fietspad
Momenteel ligt binnen het plangebied een geasfalteerd fietspad, wat na 
de bouw mag verdwijnen. Tijdens de bouw kan het als bouwterrein 
worden ingezet waarbij de aannemer wordt opgedragen dit bij het 
opruimen van het bouwterrein te verwijderen. Deze zuidelijke berm kan 
daarna worden heringericht als een onderdeel van het campuspark met 
ruimte voor recreatie (wandelpad) en biodiversiteit. Het weghalen van 
deze verharding zal worden ingezet als (gedeeltelijke) compensatie voor 
de bouw in het weiland. Deze berm is eigendom van de gemeente 
Utrecht.

Weiland
Momenteel is het weiland, waar het wooncomplex komt te staan, in 
gebruik door Diergeneeskunde en grazen hier schapen. Het eigendom 
van het weiland is in handen van de Universiteit Utrecht. Dit weiland valt 
in de zone Campuspark Zuid van de concept-omgevingsvisie USP: 

“Buiten de bebouwingsclusters ligt het accent op landbouw (t.b.v. 
Diergeneeskunde), cultuurhistorie, biodiversiteit en recreatie”

“Ambities voor dit deelgebied (Campuspark Zuid):
 [ Parkachtige overgangszone tussen groen campusterrein (binnen 

rode contour) en het open landschap (buiten rode contour). 
Vergroten van de recreatieve waarde van het groen/landschap 
tussen de bebouwing, zowel voor bewoners uit de complexen als 
voor gebruikers/bewoners van het Centrum cluster en het Zuidwest 
cluster.

 [ Gebouwen staan als losse eenheden ín het groene landschap.
 [ De groene ruimte heeft verblijfs- en ontmoetingskwaliteit, zonder 

‘tuin-achtig’ te zijn.”

Het groene gebied rond het bouwvlak krijgt een functie voor recreatie 
(publiekelijk toegankelijk t.b.v. bewoners van het complex en gebruikers 
van het USP) en agrarisch, in de verhouding 50-50. Voor het gehele 
gebied wordt een integraal ontwerp gemaakt. Bij de inrichting wordt 
rekening met de waarden en ambities voor dit gebied uit de 
Omgevingsvisie USP.

4.6 Gezonde leefomgeving
Gezondheid is van grote waarde. Voor mensen persoonlijk en voor de 
stad als geheel. Gezondheid benaderen we breed en positief. Dat 
betekent dat we gezondheid niet enkel zien als de aan- of afwezigheid van 
ziekte. Maar gezondheid zien we als het vermogen om te gaan met de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het behalen van 
gezondheidswinst (het verbeteren van de gezondheid) vraagt om een 
gezamenlijke inspanning van iedereen in de stad. Gezond stedelijk leven 
voor iedereen is daarin de ambitie (Nota Volksgezondheidbeleid 2019-
2022 ‘Gezondheid voor iedereen’). In een gezonde leefomgeving is de 
milieukwaliteit goed, voelen mensen zich prettig en is het gemakkelijk om 
te kiezen voor gezond gedrag.

Daarom stellen we hoge eisen aan de geluidsniveaus en zal extra 
aandacht moeten gaan naar een gezond binnenklimaat. Daarnaast moet 
er extra aandacht gaan naar de overige speerpunten van een gezonde 
leefomgeving (prettig voelen en gemakkelijk kiezen voor gezond gedrag). 
Hier staat concreet beschreven wat dat betekent voor de High Five.

Ontmoeting als thema voor High Five
Net als in andere steden is in Utrecht (ernstige) eenzaamheid onder 
inwoners van 19 jaar en ouder de afgelopen jaren toegenomen. De 
sociale omgeving van mensen is veranderd in de loop der tijd. 
Individualisering speelt een grotere rol in de keuzes die mensen maken en 
de rol van de kerkgemeenschap is afgenomen. Verder is de invloed van 
digitale media op sociale contacten groot. Ook onder studenten is 
eenzaamheid toegenomen. In 2012 rapporteerde 5% van de 19-39 jarige 
in Utrecht dat zij zicht ernstig eenzaam voelen, in 2018 steeg dat naar 9%. 
Minder mensen geven aan zich verbonden te voelen, ze hebben minder 
contact met anderen dan ze wensen of missen een hechte band. Daarom 
vinden we het belangrijk om bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de High 
Five, extra aandacht te besteden aan ontmoeting.  

Je voelt je prettig
In de High Five is een evenwichtige balans tussen wonen, studeren en 
recreëren. Studenten die in onzelfstandige kamers wonen, komen elkaar 
tegen in de gezamenlijke keuken en woonkamer. Studenten die een 
zelfstandige studio hebben, komen elkaar tegen in de gang. Daarnaast 
wordt de plint van het gebouw DE plek waar studenten elkaar ontmoeten. 
Bij het inrichten van de plint zijn de behoeftes van studenten onderzocht 
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en meegenomen in het plan. Er is horeca waar studenten koffie kunnen 
drinken en een goedkope maaltijd kunnen halen. Er worden ruimtes 
gereserveerd voor sport, maar ook voor het organiseren van 
muziekconcerten, debatavonden, toneel etc. Ook praktische zaken 
worden hier gerealiseerd zoals een gezamenlijke wasruimte, printer, en 
een plek om pakketjes op te halen of weg te brengen. Er is een duidelijk 
onderscheid is rust en reusing. Bewoners van de High Five kunnen zich 
terug trekken naar de rustigere studeerruimtes. Ook zit hier een ruimte die 
de sfeer van een woonkamer heeft. Ook de buitenruimtes van het plan 
zijn een plek waar ontmoeting plaats kan vinden. De buitenruimte zal dan 
ook mede zijn ingericht als ontmoetingsplek.

Gezond leven is gemakkelijk
Lopen en fietsen zijn de norm. Studenten worden gestimuleerd om te 
lopen omdat voorzieningen op loopafstand zijn, en doordat het plan 
aansluit op looproutes. Voor locaties verder weg wordt de fiets gepakt. De 
fietsenstalling is gemakkelijk bereikbaar zonder zware deuren. Via de 
fietsenstalling kun je de trap nemen waarbij je terecht komt in de 
levendige plint. Studenten kunnen gemakkelijk sporten omdat in de plint 
van het gebouw sportfaciliteiten zijn gerealiseerd. De horeca die in de 
plint gerealiseerd wordt, biedt betaalbaar, maar ook gezond voedsel aan.

4.7 Duurzaamheid
Bewoners worden bij voorkeur bewust gemaakt van de 
duurzaamheidsaspecten van het gebouw. Uitgangspunt van het ontwerp 
moet dan ook zijn dat duurzaam en gezond gedrag loont.

Energie
De gemeente Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. De 
beleidskaders van de warmtevisie  ‘Visie op de warmtevoorziening in 
Utrecht’, vastgesteld in 2017, geven verdere invulling aan deze ambitie. 

In 2020 heeft de gemeente Utrecht tevens het Utrechts Energie Protocol 
gepubliceerd. Hiermee wordt een handvat geboden aan ontwikkelaars en 
initiatiefnemers over hoe zij om kunnen gaan met het streven naar 
energieneutraliteit en met het benutten van kansen op eigen kavel en in 
de omgeving.

Het gemeentelijk beleid gaat verder en stelt energieneutraal als 
uitgangspunt / streefpunt voor nieuwbouw. Per bouwopgave zal in overleg 

met de gemeente onderzocht moeten worden hoe of dit haalbaar is of het 
initiatief zich leent voor maatwerk ambities.

In december 2020 hebben de gemeente Utrecht, SSH en 
Huurdersvereniging BoKs prestatieafspraken gemaakt voor de periode 
2021-2025, waarin ook afspraken zijn gemaakt over duurzaamheid. Hierin 
heeft de SSH aangegeven de BENG normering (bouwbesluit) en 
aardgasvrij te hanteren. Bij nieuwbouw zet de SSH zich, indien haalbaar, 
verder in om haar nieuwbouw energie neutraal (EPC 0,0) te realiseren. De 
gemeente is zich er van bewust dat een te grote stapeling van wensen, in 
combinatie met lage huren, invloed hebben op de financiële haalbaarheid 
van het project. Daarbij is bij de prestatieafspraken aangegeven dat het 
op tempo realiseren van voldoende betaalbare en goede 
studentenhuisvesting (conform bouwbesluit) prioriteit nummer één heeft.

De financiële haalbaarheid van het project heeft al vrij vroeg in het 
planvormingstraject onder druk gestaan. De hoogbouw, relatief kleine plot 
en het opnemen van 200 onzelfstandige studentenkamers heeft de 
financiële uitdaging verder bemoeilijkt.

Het wettelijk vertrekpunt voor de energieprestatie van de bebouwing is te 
voldoen aan de geldende Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) 
eisen, zoals geformuleerd in het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden 
in artikel 5.2 eisen gesteld aan BENG-gebouwen. Voor de woonfuncties 
in dit project worden de volgende bouwbesluiteisen gesteld:

 [ BENG 1: ten hoogste 65 kWh/m2 (schil).
 [ BENG 2: ten hoogste 50 kWh/m2 (installaties binnen gebouw).
 [ BENG 3: ten minste 40%. (mate van duurzame energie opwekking).

De initiatiefnemer heeft voor deze ontwikkeling een uitgebreide BENG 
studie gedaan, waarin tal van systemen en installatie concepten zijn 
onderzocht. De resultaten zijn gedeeld en besproken met de gemeente. 
De uitkomsten tonen aan dat, conform de reguliere kaders voor investeren 
en uitbaten, energieneutraal financieel niet haalbaar is binnen het 
bouwvlak. In deze fase van het project blijkt het behalen van de BENG 
criteria in het bouwbesluit vooralsnog net haalbaar. Dit is conform de 
prestatieafspraken die zijn gemaakt. Echter met het doel van de SSH voor 
ogen om in 2050 klimaatneutraal te zijn, is het verstandig om waar 
mogelijk maatregelen te nemen ten aanzien van BENG die verder gaan 
dan de minimale eisen uit het Bouwbesluit.
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Circulair bouwen
Op 8 december 2016 is door de gemeenteraad de motie 2016/252 
aangenomen, waarin circulair bouwen als de norm wordt verklaard en de 
gemeente zich committeert aan het streven naar een circulaire stad in 
2050. In 2020 is dit streven voor de komende jaren verder 
geconcretiseerd in het plan ‘Utrecht Circulair 2020-2023’. 

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken 
van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke 
hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en 
ecosystemen aan te tasten. Daarnaast is het een wijze die economisch 
verantwoord is en die bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. 

Toetsingsmethode
De duurzaamheidsprestatie wordt op verzoek van de ontwikkelaar 
integraal beoordeeld met de BREEAM-NL Nieuwbouw methode. De SSH 
heeft zich bereid getoond om een certificaat BREEAM-NL Nieuwbouw te 
behalen, waarmee een ondergrens ten aanzien van de integrale 
duurzaamheid van het project is geborgd en waarmee de SSH inzet op 
een verduurzaming van de bedrijfsvoering van contractpartijen. Dit wordt 
daarom ook als eis gesteld voor deze ontwikkeling. Als blijkt dat maatwerk 
rond locatie-specifieke belangen niet adequaat gewaardeerd dan wel 
geborgd wordt in de scoringsmethodiek, kan met wederzijds goedvinden 
maatwerkdoelen worden geformuleerd.

Voor de thematische opgave van energie en circulair bouwen geldt dat de 
BREEAM methodiek punten geeft voor maatregelen die bijdragen aan 
deze opgave (energie, circulariteit, groen, gezondheid e.d.). In combinatie 
met de afwijkingsmogelijkheid voor maatwerk, is hiermee het belang van 
de opgave afdoende geborgd.

4.8 Groen en ecologie
Actualisatie Groenstructuurplan Utrecht 2017-2030 (2018)
De ‘Actualisatie van Groenstructuurplan Utrecht’ maakt inzichtelijk hoe we 
met de stedelijke groenstructuur bijdragen aan de nieuwe opgaven die 
afkomen op de stad Utrecht. Daarbij bouwen we voort op de 
oorspronkelijke ambities uit het Groenstructuurplan 2007. Het 
geactualiseerde Groenstructuurplan 2017 kent vijf hoofdopgaven:

1. Vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke 
kwaliteit van het bestaande stedelijk groen van Utrecht voor mensen, 
planten en dieren.

2. Verbeteren van de bereikbaarheid van de groengebieden rond 
Utrecht door recreatieve en ecologische verbindingen aan te leggen.

3. Uitbreiden van de groene buitenruimte door grootschalige 
groengebieden om de stad aan te leggen.

4. Gezonde verstedelijking.
5. Klimaatadaptie.

Diervriendelijk Bouwen en de Utrechtse Soortenlijst zijn uitwerkingen van 
het beleid van het groenstructuurplan. Ze hebben tot doel dat in 
nieuwbouw standaard voorzieningen worden getroffen voor 
gebouwbewonende soorten als huismus, gierzwaluw en vleermuizen. 
Door diervriendelijk te bouwen komt er een overcapaciteit aan verblijf- en 
nestplaatsen voor flora en fauna in de stad. Daarmee wordt verwacht dat 
een bijdrage geleverd wordt aan het tegengaan van het verdwijnen van 
beschermde flora en fauna uit de stad en een verhoging van de 
biodiversiteit voor gebouwbewonende soorten. Het doel van de Utrechtse 
Soortenlijst is behoud en ontwikkeling van voorheen beschermde en 
bijzondere planten en dieren in de stad. Samen staan ze voor 
natuurinclusief ontwerpen: plannen maken waarin in een vroeg stadium 
rekening wordt gehouden met planten en dieren zodanig dat de 
biodiversiteit wordt versterkt. Wij vragen ontwikkelaars om dit ook te doen 
en bovenwettelijke maatregelen te nemen om de flora en fauna in de stad 
beter te beschermen.

In het plan voor het gebouw kunnen op relatief eenvoudige wijze nieuwe 
nest- en verblijfplaatsen worden meegenomen. Dit vertaalt zich in de 
ambitie voor het inbouwen van tenminste 25 nestkasten voor de 
gierzwaluw en een kraamverblijf van de gewone dwergvleermuis. 

Natuurinclusief ontwerpen vraagt verder om rekening te houden met 
biodiversiteit bij de inrichting van de buitenruimte. Bij de opgave voor 
watercompensatie kunnen maatregelen worden getroffen voor de in en 
rond het plangebied aanwezige Utrechtse Soorten en doelsoorten van 
biodiversiteitsstrategie van de Universiteit Utrecht: kleine modderkruiper 
bastaardkikker, kleine watersalamander, ringslang, gewone 
dwergvleermuis en grote kattenstaart. Deze soorten profiteren van 
natuurvriendelijke ingerichte watergangen en oevers. 
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4.9 Water
Beleid
De gemeente Utrecht is bevoegd gezag voor de inzameling en het 
transport van afvalwater, het inzamelen en verwerken van overtollig 
hemelwater en het voorkomen van structurele grondwateroverlast. Het 
actuele beleid hiervoor is vastgelegd in het Plan Gemeentelijke 
Watertaken Utrecht 2016-2019. De gemeente Utrecht stelt in 2021 de 
visies water & riolering en klimaatadaptatie vast. De eisen voor 
klimaatadaptatie hebben als doel de stad klimaatbestendig in de richten. 
Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is 
bevoegd gezag voor waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid. 
Het beleid en de regels van het waterschap zijn vastgelegd in o.a.de keur 
(www.hdsr.nl). Het beleid van het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden ligt vast in de Waterwet, Waterbeheerplan ‘Waterkoers 2016-
2021’, Beleidsregels 2010 en de Keur 2019.

Ten aanzien van waterkwaliteit zijn regionaal en door het waterschap 
doelen vastgesteld. De waterkwaliteit en ecologie van het 
oppervlaktewater mag niet achteruit gaan ten gevolge van ruimtelijke 
ingrepen.

Klimaatadaptatie
Wateroverlast
De openbare ruimte en het hemelwatersysteem zijn zo vormgeven dat bij 
buien met een intensiteit tot en met 80mm in één uur, geen schade 
optreedt in gebouwen en vitale infrastructuur.

Uitwerking: 
 [ Dit betreft geen schade aan vitale infrastructuur zoals 

nutsvoorzieningen, schade door instromend regenwater en geen 
gezond- en veiligheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld door opdrijvende 
putdeksels.

 [ Dit wordt bij voorkeur gedaan door ruimte te creëren in het 
straatprofiel waarbij we verharding vervangen door laag gelegen 
groenpartijen. Maar ook het verlagen van het straatniveau zelf, het 
verhogen van stoepranden of het realiseren van 
overloopvoorzieningen naar bodem, aangrenzende groenstroken en/
of oppervlaktewater zijn goede manieren om dit te realiseren. 

 [ Het drempelniveau wordt dusdanig hoog dat geen wateroverlast 
optreedt bij een bui van 80mm/uur.

 [ Vloerpeil van het pand moet minimaal 0,15m boven straatpeil liggen;
 [ Alleen als er geen ander alternatief is kiezen we voor vergroting van 

de hemelwaterriolering.
 [ Geen water op straat bij een bui van 20 mm/uur.

Droogte
Minimaal 90% neerslag wordt vastgehouden op de plek waar het valt en 
laten het infiltreren in de bodem. Gestreefd wordt naar het vasthouden 
van 100%. Het doel is om de sponswerking van de bodem optimaal te 
benutten en hiermee verdroging en overlast bij teveel aan neerslag tegen 
te gaan. 

Hittestress
Het stedelijk hitte-eilandeffect van de stad is beperkt tot een verschil in 
gevoelstemperatuur van
maximaal 5 graden Celsius ten opzichte van het buitengebied. 

Uitwerking:
 [ In elke straat kan men op een hete dag in de schaduw lopen, bij 

voorkeur in schaduw door bomen.
 [ Op de belangrijkste looproutes is op het heetst van de dag 40% 

schaduw; in overige loopgebieden is op het heetst van de dag 30% 
schaduw.

Aandachtspunten:
 [ Bomen die gevels beschaduwen hebben het meeste effect (denk 

ook aan gevelbomen).
 [ Koele corridors (groene routes de stad in en uit, die ook koele lucht 

aanvoeren).
 [ Een oostenwind zorgt in de zomermaanden voor verkoeling.

Watertoets HDSR
Gezien de omvang van onderhavig project is een watertoets traject met 
het waterschap HDSR op zijn plaats. Zie https://www.hdsr.nl/werk/
info-op-maat/gemeenten/watertoetsproces/watertoets/. In de watertoets 
zal onder andere de compensatieverplichting worden uitgewerkt.

Compenseren aanleg verhard oppervlak of dempen oppervlaktewater
Het waterschap HDSR is hiervoor bevoegd gezag. Bij ontwikkelingen 
binnen de bebouwde kom, waarbij de verharding met meer dan 500m2 
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toeneemt, moet de toename van snel afstromende neerslag 
gecompenseerd worden door elders verharding weg te halen of door de 
aanleg van extra waterberging. De kosten voor de extra waterberging 
komen voor rekening van de ontwikkelaar, tenzij hierover andere 
afspraken worden gemaakt. Voor voldoende waterberging moet minimaal 
15% van het verhard oppervlak worden gecompenseerd in open water of 
45mm aan berging te worden gerealiseerd, tenzij door berekeningen 
wordt aangetoond dat volstaan kan worden minder waterberging. 

Uitwerking:
 [ De watercompensatieverplichting vindt in principe plaats binnen het 

plangebied. Hoeveel en de wijze waarop de compensatie plaatsvindt 
is afhankelijk van het ontwerp. Uitwerking i.o.m. HDSR.

 [ Gestreefd wordt de watercompensatie waar mogelijk te combineren 
met groen. Dit kan door aanleg groen/blauwe daken of bijvoorbeeld 
aanleg natuurvriendelijke oevers langs bestaande watergangen. De 
aanleg van natuurvriendelijke oevers geeft invulling aan het beleid 
t.a.v waterkwaliteit, groen, versterkt de positieve beleving en is 
landschappelijk van belang. 

 [ Bij de combinatie van een groen dak met PV panelen, leidt dit over 
het algemeen tot een fractioneel hoger opwekkingsrendement van 
de PV panelen, wat de energievoorziening ten goede komt.

 [ Het dempen van watergangen is bespreekbaar, mits deze in 
hetzelfde peilgebied worden gecompenseerd. Uiteraard moet dan 
goed worden gekeken naar de lokale situatie van afvoer van de 
omliggende percelen. Tevens, als er sloten overblijven, moet wel 
een goede/ robuuste waterstructuur blijven bestaan, dus niet diverse 
losse stukjes sloot (al dan niet doodlopend).

Riolering
De gronden en delen van de riolering worden beheerd door de 
Universiteit Utrecht. Het afvalwater en regenwater moeten gescheiden 
worden ingezameld.

Een mogelijke aansluiting op de riolering op de Cambridgelaan is ter 
hoogte van het Oxfordpad of de Bolognalaan. Ten aanzien van de 
aansluiting zijn er vanuit VTH aansluiteisen (omgevingsvergunning). 
Eventuele perceeldrainage mag in dit gebied niet worden aangesloten op 
de openbare riolering. Voor het lozen van drainagewater (=grondwater) in 
het oppervlaktewater is een afzonderlijke toestemming noodzakelijk. Het 

aansluiten van drainage op de vuilwaterriolering (binnen of buiten het 
projectgebied) is niet toegestaan.

Grondwater
 [ Er geldt vanuit gemeente Utrecht een ontwateringseis van 70cm 

onder maaiveld;
 [ De drooglegging moet volgens de norm van het HDSR 1,0 m zijn
 [ De verwachting is dat zich in het plangebied dicht onder het 

maaiveld kleilagen bevinden, die voorkomen dat regenwater goed 
kan infiltreren. Het advies is de bodem nader te onderzoeken en 
waar nodig maatregelen te treffen.

 [ Doorboren van kleilagen is niet zonder risico; de realisatie of 
nabijheid van een (bestaand) open WKO-systeem in het 1e 
watervoerend pakket en de aanwezigheid van kwel zijn redenen om 
de kleilagen intact te houden.

Tekening BGT en riool (DWA en HWA)
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 [ Ten aanzien van de aanwezigheid van kwel is nader onderzoek 
nodig.Vloeren en wanden van parkeerkelders moeten vloeistofdicht 
uitgevoerd worden om (grond)wateroverlast te voorkomen.

Indicatie wateropgave:
 [ Bij de indicatie wateropgave wordt uitgegaan van de worst-case 

scenario: 100% verharding.
 [ De opgave is om circa 448 m2 aan oppervlaktewater toe te voegen. 

Een deel van deze toevoeging kan worden gevonden door 
oplossingen op het terrein en pand: zoals groen-blauwe daken en 
wadi’s. Dit heeft de voorkeur in het kader van het vasthouden van 
water, boven oppervlaktewater aanleggen waardoor het extra 
waterbezwaar direct op het oppervlaktewatersysteem afstroomt. 
Volgens nieuw beleid gemeente zal 90% van de neerslag (komt neer 
op 15mm tenzij initiatiefnemer anders aantoont) moeten worden 
vastgehouden in het plangebied. Hierbij wordt ingezet op robuuste 
oplossingen, bijvoorbeeld 1 aangesloten wadi. De overige 35mm 
kan door middel van compensatie in oppervlaktewater worden 
gerealiseerd. 

 [ Het weiland is omsloten door sloten en ligt lager dan de weg. Tijdig 
onderzoek naar bodem en grondwater nu en in de toekomstige 
situatie is van belang. Bodemonderzoek om na te gaan in welke 
mate zetting kan optreden.

 [ Wat betreft drooglegging en ontwateringsdiepte het volgende. De 
drooglegging, het verschil tussen maaiveld en oppervlaktewaterpeil, 
moet conform de norm van de gemeente en het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden minimaal 1,0m zijn. De 
ontwateringsdiepte, het hoogteverschil tussen maaiveld en de 
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), moet conform de 
norm van de gemeente Utrecht minimaal 0,7m bedragen. Ons 
advies is om de NAP hoogten uit te werken in de naastgelegen 
dwarsdoorsnede:

4.10 Cultuurhistorie
Het plangebied is gelegen in de voormalige Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(verder: NHW). De NHW is gedeeltelijk genomineerd voor plaatsing op de 
UNESCO lijst van werelderfgoed. Het plangebied is echter niet gelegen in 
het genomineerde gebied (property), noch in de attentiezone van 50 
meter buiten de property. 

Wel ligt het in de Provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur zoals 
opgenomen in de Interim omgevingsverordening provincie Utrecht. Het 
gaat hier om het Militair Erfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie. Art. 7.7 
geeft aan hoe hiermee moet worden omgegaan:

 [ In een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties gelegen in 
de Cultuurhistorische hoofdstructuur wordt rekening gehouden met 
de waarden van de Cultuurhistorische hoofdstructuur en worden 
regels gesteld ter bescherming en benutting van deze waarden.

 [ De motivering van een bestemmingsplan bevat: een beschrijving van 
de in het plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden en een 
beschrijving en motivering van de wijze waarop rekening is 
gehouden met deze waarden.
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4.11 Archeologie
Het archeologiebeleid van de gemeente Utrecht is verwoord in de 
Verordening op de Archeologische Monumentenzorg (2009), die 
gekoppeld is aan de gemeentelijke archeologische waardenkaart. Op de 
waardenkaart is per zone vastgelegd welke archeologische verwachting 
een gebied heeft. 

Het plangebied ligt in een zone met de aanduiding ‘archeologische 
verwachting’. Voor bodemingrepen groter dan 1.000m2 en dieper dan 
50cm beneden het huidige maaiveld geldt dat een archeologisch 
vooronderzoek en/of een archeologievergunning verplicht is.

In het komende jaar zal het archeologiebeleid worden vernieuwd, 
waardoor de archeologische verwachtingswaarden waar nodig zullen 
worden bijgesteld. Archeologisch onderzoek voorafgaand aan de sloop- 
en/of graafwerkzaamheden is noodzakelijk wanneer bodemingrepen 
groter zijn dan de vrijstellingsgrens van de desbetreffende archeologische 
verwachtingswaarde. Het is nog niet bekend wat de precieze 
verwachtingswaarde zal zijn voor deze locatie. Op het moment van 
uitvoering moeten de werkzaamheden voldoen aan de regels in het 
bestemmingsplan (na inwerkingtreding Omgevingswet: omgevingsplan) 
inzake archeologie. 

Het plangebied op de 
archeologische waardekaart 
van de gemeente Utrecht 2009.

4.12 Bomen
In het bomenbeleid zet de gemeente Utrecht in op meer volwassen 
bomen en een groter belang van bomen in ruimtelijke projecten. Een 
zorgvuldige afweging voor behoud, verplanten, herplanten of kappen is 
daarbij van belang. De bomen langs het fietspad maken deel uit van de 
hoofdbomen structuur. Ten behoeve van de realisatie van het plan worden 
geen bomen gekapt.
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Afbeelding:
De Cambridgelaan
(bron: 806500 - collectie Het Utrechts Archief) 
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Hoofdstuk 5 Onderzoek en haalbaarheid

5.1 Geluidhinder 
Geluid - verkeer
Eind 2019  heeft het college een nieuwe Nota Volksgezondheid 
(‘Gezondheid voor Iedereen’ Volksgezondheidbeleid 2019-2022) 
vastgesteld. Eén van de speerpunten van deze nota is ‘Gezonde 
leefomgeving’. In een gezonde leefomgeving is de druk op de gezondheid 
zo laag mogelijk. Ook geluid heeft invloed op de gezondheid van mensen. 
We werken daarom toe naar normen die op gezondheid zijn gebaseerd. 
Concreet vertaalt zich dit in een lokale ambitiewaarde van 63 dB (zonder 
aftrek artikel 110g Wgh) voor nieuwe situaties langs gemeentelijke wegen 
en spoorwegen. Ook zorgen we dat nieuwe ontwikkelingen zoals 
woningen, niet leiden tot een hogere druk op gezondheid door 
bijvoorbeeld een slechtere geluidskwaliteit. Als dat toch zo is, dan 
compenseren we de extra druk door aanvullende maatregelen (luwe 
zijde).
 
De kaderstelling wordt naast de Nota Gezondheid voor Iedereen gevormd 
door de Wet geluidhinder; de Wet ruimtelijke ordening en de Geluidnota 
Utrecht en na 1-1-2022 door de Omgevingswet. Omdat deze planvorming 
voorzien is om voor die tijd planologisch te worden vastgelegd wordt deze 
laatste nu buiten beschouwing gelaten. Het plangebied ligt buiten de 
zones van de rijks- en spoorwegen en binnen de invloedssfeer van een 
aantal 50 km/uur wegen. Hierdoor is de Wet geluidhinder van toepassing 
op de planontwikkeling.
 
In de Wet geluidhinder en bijbehorende besluiten worden voor wegverkeer 
normen gesteld voor nieuwe woningen. Dit gebeurt middels een 
voorkeursgrenswaarde en een maximale waarde/grenswaarde Een 
geluidbelasting onder de voorkeurswaarde is zonder meer toelaatbaar; 
boven de maximale waarde is in de bestemming wonen niet mogelijk en 
tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale waarde is een afweging 
mogelijk. Om deze afweging te kunnen maken is beleid opgesteld in de 
Geluidnota Utrecht. Kort gezegd is de essentie van het beleid, dat een 
hogere waarde dan de voorkeurswaarde kan indien iedere zelfstandige 

woning >30m2 beschikt over een luwe zijde (geluidsbelasting van alle 
bronnen onder de voorkeurswaarde); 30% van de verblijfsruimten aan 
deze luwe zijde en de buitenruimte bij voorkeur aan de luwe zijde maar 
zeker niet op een plek waar de voorkeurswaarde met meer dan 5 dB 
wordt overschreden. Voor onzelfstandige woningen of zelfstandige 
woningen kleiner dan 30m2 gelden er geen eisen op woningniveau maar 
dienen temminste 50% van de woningen gelegen te zijn aan een gevel 
met een geluidbelasting van maximaal 5 dB boven de 
voorkeursgrenswaarde. Deze voorwaarden zijn een compensatie met het 
oog op de gezondheid om te bouwen op een locatie met een hogere 
geluidbelasting. 

Geldende Geluidnormen Wegverkeer (binnenstedelijk)
Voorkeursgrenswaarde 53 dB

Ambitiewaarde Nota Volksgezondheid 63 dB

Maximale Grenswaarde 68 dB

Duidelijk is te zien dat de ambitie van Utrecht met betrekking tot gezonde 
verstedelijking duidelijk hoger ligt dan de wettelijke normen (dus lager 
getallen). 
 
Verder moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening mede op 
grond van de geluidnota onderzocht worden, wat het effect van de 
planvorming (o.a. verkeersaantrekkende werking) op zijn omgeving is. Als 
dit effect significant is moeten mitigerende maatregelen worden 
afgewogen.  
 
Uit verkennend onderzoek blijkt dat voor de Cambridgelaan de 
geluidbelasting net onder de ambitiewaarde van 63 dB (zonder aftrek) ligt. 
Hiermee wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.
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Het plan behelst een combinatie van niet-zelfstandige en zelfstandige 
woningen van ten hoogste 30m2. Op basis van de eerste berekende 
geluidbelastingen wordt voldaan aan de regel in het gemeentelijk 
geluidbeleid dat 50% van de niet-zelfstandige woonruimten of zelfstandige 
woningen met een BVO van ten hoogste 30m2 gesitueerd moeten zijn aan 
een gevel van maximaal 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde. Bij de 
verdere uitwerking moet voor het bestemmingsplan en bouwplan worden 
aangetoond dat iedere woning in het plan voldoet aan de grenswaarde en 
de gestelde beleidsvoorwaarden.         

5.2 Luchtkwaliteit
De gemeente Utrecht realiseert geen gevoelige bestemmingen 
(waaronder woningen) binnen 300 meter van een snelweg of eerstelijns 
bebouwing van een drukke stadsweg (>10.000 mvt/etm). Het plangebied 
bevindt zich op meer dan 300 meter van de A27: de onderzoekszone uit 
het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen), en de 
gewenste afstand vanuit het volksgezondheidbeleid van de gemeente. Bij 
bebouwing binnen deze 300 meter moet onderzoek plaatsvinden. 

Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geeft een 
limitatieve opsomming van de bevoegdheden waarbij luchtkwaliteitseisen 
een directe rol spelen, zoals bij ruimtelijke plannen. Een ruimtelijk plan 
kan worden vastgesteld indien: 

 [ geen sprake is van feitelijk of dreigende overschrijding van een 
grenswaarde;

 [ de concentratie per saldo gelijk (of verbetert); 
 [ op voorhand te verwachten is dat de concentratie per saldo gelijk 

blijft (of verbetert); 
 [ niet in betekenende mate (NIBM) is, maar niet rechtstreeks vallend 

onder de in de Regeling NIBM genoemde lijst met categorieën van 
gevallen. 

Er moet worden aangetoond of een van de genoemde aspecten aan de 
orde is en luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de uitvoering van 
het initiatief. Gelet op de omvang van de ontwikkeling, de locatie (> 300 
meter van de Rijksweg A27), alsmede de netto verkeersaantrekkende 
werking, kan worden aangenomen dat de ontwikkeling aanvaardbaar is uit 
het oogpunt van luchtkwaliteit. Dit zal in de ruimtelijke procedure 
inzichtelijk worden gemaakt. 

5.3 Externe veiligheid
Naast de landelijke wetgeving voor externe veiligheid heeft de gemeente 
Utrecht in 2007 lokaal beleid vastgesteld. Dit beleid is opgenomen in de 
‘Nota Externe veiligheid’. De beleidskeuzes in die nota zijn niet relevant 
voor het plangebied, aangezien het plaatsgebonden risico geen overlap 
heeft met het plangebied, en het plangebied niet bijdraagt aan het 
groepsrisico. 

Het invloedsgebied reikt tot 355 meter vanaf de A27 en valt niet over het 
plangebied. Vanuit het oogpunt van externe veiligheid is het transport van 
gevaarlijke stoffen daarom niet relevant voor het plangebied. In de directe 
omgeving bevinden zich geen buisleidingen of inrichtingen met gevaarlijke 
stoffen die vanuit het oogpunt van externe veiligheid relevant zijn.

Het is wel mogelijk dat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zal adviseren 
om maatregelen te nemen om de veiligheid te vergroten, zoals een 
centraal afsluitbaar ventilatiesysteem waarmee kan worden voorkomen 
dat, in geval van een incident, toetreding van schadelijke of giftige stoffen 
kan worden voorkomen of beperkt.

5.4 Bedrijven en milieuzonering 
In de directe omgeving van het plangebied zijn gebouwen van de 
Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het RIVM aanwezig. Er zijn 
vanuit deze bedrijven geen belemmeringen voor deze locatie.

5.5 Geurhinder
Het RIVM is het enige bedrijf in de omgeving van het plangebied. Er zijn 
vanuit het RIVM geen belemmeringen voor deze locatie.

5.6 Bodemkwaliteit
Om inzicht te krijgen of de bodemkwaliteit geschikt is voor de 
herontwikkeling is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het doel 
van een vooronderzoek is het verzamelen van inzichten over de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Uit het 
verkennend bodemonderzoek is gebleken dat de boven- en ondergrond 
van de onderzoekslocatie licht verontreinigd zijn met zware metalen. Op 
basis van de analyseresultaten voor grond en grondwater kan de 
hypothese ‘verdacht’ worden aangenomen. De resultaten komen echter 
overeen met de verwachte bodemkwaliteit in dit gebied. 
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Er is geen aanleiding om nader onderzoek uit te voeren. De 
milieuhygiënische bodemkwaliteit heeft geen consequenties voor wat 
betreft de voorgenomen nieuwbouw.

De ondergrond biedt kansen voor de opgave energieneutraal in 2030 
door gebruik te maken van bodemenergiesystemen, de opgave 
klimaatbestendig (waterberging), ruimte voor groen (boomwortels) en 
regie op ondergrondse infrastructuur (parkeerkelders, kabels en leidingen, 
riolering, funderingen, bodemenergiesystemen). Bij plannen voor 
benutting van de ondergrond wordt geadviseerd te bepalen in hoeverre 
ondergronds gebruik van invloed kan zijn op ander gebruik van de 
ondergrond. Bijvoorbeeld door de ondergrondse ruimteclaims op en nabij 
het plangebied inzichtelijk te maken. Als er gebruik gemaakt wordt van 
bodemenergie kan gekeken worden naar eventuele aansluiting op het 
bestaande bodemenergiesysteem in het USP. Deze open bodem biedt 
kansen voor maatregelen ten gunste van de waterbergingsopgave en 
klimaatadaptatie.

5.7 Duurzaamheid
De ontwikkeling betreft een nieuwbouwontwikkeling in relatief hoge 
dichtheid, in open veld en met een gunstig bezonningsprofiel. Op 
voorhand is er geen beperking bekend die het gebruik van 
bodemenergiesystemen in de weg staat. Op basis van bovenstaande 
factoren is het aannemelijk dat met deze ontwikkeling een duurzaam 
bouwresultaat behaald kan worden. 

BENG studie
De initiatiefnemer heeft voor deze ontwikkeling een uitgebreide BENG 
studie gedaan, waarin tal van systemen en installatie concepten zijn 
onderzocht. De uitkomsten tonen aan dat, conform de reguliere kaders 
voor investeren en uitbaten, energieneutraal financieel niet haalbaar is 
binnen het bouwvlak. Dit mede vanwege de hoge bouwdichtheid en het 
beperkte dakoppervlak voor PV panelen. Uit deze studie bleek dat het 
gebouw in de meeste constellaties wél (ruim) kan voldoen aan de eisen 
van het Bouwbesluit wat betreft BENG-1 en BENG-3, maar dat de 
bottleneck zit bij BENG-2. Vervolgens is onderzocht met welke 
aanvullende maatregelen, of combinaties van maatregelen, tot een 
verbeterde BENG gekomen kan worden. Enkele maatregelen zijn 
afgevallen, omdat de benodigde investering voor deze technieken niet in 
verhouding staat tot het effect in de BENG score.  De studie heeft geleid 

tot een pakket van maatregelen waarmee de BENG-2 net haalbaar lijkt. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van lokale hernieuwbare warmte- en 
koudebronnen voor de warmte en koudelevering.

Vanuit het onderzoek denkt de initiatiefnemer nu aan een maatregelen 
pakket wat o.a. bestaat uit:

 [ Het maximaal toepassen van PV panelen op de twee torens, dit 
wordt mogelijk gemaakt doordat de dakrand één verdieping wordt 
doorgetrokken zodat voldoende ruimte ontstaat voor de installaties 
met daarboven een dakvlak (pergola idee) dat volledig beschikbaar 
is voor PV panelen. 

 [ Toepassing van Triple glas.
 [ Systeem van balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) per 2 

woningen.
 [ Gasloos door middel van een bodem WKO en een apart systeem 

voor warm tapwater: CO2 lucht/water warmtepompen op het dak. 

Voor het lager gelegen dakvlak tussen de torens in is de pergola 
constructie niet mogelijk, omdat dit het zicht en de lichtinval van de 
aangrenzende woningen in de kopgevels van de torens belemmert. Los 
daarvan is het minder effectief omdat hier meer schaduw is. Uitgangspunt 
is dat op dit dakvlak wel panelen komen, maar alleen op het gedeelte 
waar de schaduw het minst is. Ook bestaat hier de wens om het dak waar 
mogelijk groen te maken.

In dit stadium zijn de berekeningen alleen uitgevoerd voor de 
woonfuncties en nog niet voor de utiliteitsfuncties op de begane grond, 
daarom beschouwt initiatiefnemer de resultaten in deze fase van het 
project als richtinggevend. 

5.8 Archeologie en cultuurhistorie
Archeologie
Om de omgang met archeologische waarden in de bodem goed te 
regelen heeft de gemeente Utrecht in 2009 de Verordening op de 
Archeologische Monumentenzorg vastgesteld. Bij deze verordening hoort 
een Archeologische Waardenkaart, waarop staat aangegeven in welke 
gebieden in de gemeente archeologische resten verwacht worden en/of 
aanwezig zijn. Op basis van de archeologische waardenkaart geldt een 
archeologische verwachting. Begin 2021 is er een verkennend 
archeologisch onderzoek (bureauonderzoek) uitgevoerd. 
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Het bureauonderzoek toont aan dat zich in het plangebied mogelijk 
archeologische waarden kunnen bevinden. Er geldt een hoge verwachting 
op het voorkomen van archeologische resten/sporen uit de perioden 
(Laat-)Paleolithicum t/m Laat-Neolithicum. Op grond van de in dit 
bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting is binnen het 
plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk om deze te toetsen. 
Geadviseerd wordt een aanvullend inventariserend veldonderzoek door 
middel van verkennende boringen te laten uitvoeren. Verspreid in het 
plangebied dienen boringen te worden gezet om inzicht te krijgen in de 
toestand van het bodemprofiel. Tevens moet worden gekeken naar de 
aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuurlagen
die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Door middel van het 
verkennend booronderzoek moet worden vastgesteld of binnen het 
plangebied archeologische resten in situ te verwachten zijn.

Cultuurhistorie
Het plangebied is gelegen in het gebied van de voormalige Nationale 
verdedigingslinie Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie is door het Rijk genomineerd voor plaatsing op de 
Werelderfgoedlijst van de Unesco. Dit initiatief is vastgelegd in de BARRO 
en doorvertaald in de PRS/PRV. In deze documenten valt ook het USP in 
het aangeduide gebied van de waterlinie. De inmiddels door de minister 
bij UNESCO ingediende nominatie bevat ook de op 16 oktober 2018 door 
GS vastgestelde begrenzing van de werelderfgoedsite en een 
attentiegebied. Het USP en daarmee ook het plangebied ligt niet binnen 
de werelderfgoedsite, maar wel gedeeltelijk binnen het attentiegebied dat 
een breedte kent van 50 meter buiten de begrenzing van de “site”. In dat 
gebied moet rekening worden gehouden met het effect van een activiteit 
op de erfgoedwaarden van de site. Deze cultuurhistorische waarden zijn 
onderzocht  in het waardenonderzoek (Waardenstelling High Five), dat 
voor deze locatie is uitgevoerd door Land-id. 

De kansen en risico’s liggen vooral op de rand (Oxfordpad) en buiten het 
plangebied. De diffuse overgang naar het landschap aan de zuidzijde van 
het USP en de relatie van het bouwplan met het landschap hangt niet 
zozeer af van het bouwplan zelf als wel van het gebruik van het gebied 
aan de andere kant van het Oxfordpad. Reeds bij aanvang is bij het 
bepalen van de bebouwingcontouren rekening gehouden met behoud van 
belangrijke zichtlijnen naar het landschap. Verder is het belangrijk om de 

diagonale landschappelijke structuur van de Zandlaan grenzend aan het 
plangebied te behouden, en waar mogelijk te versterken. Als kans wordt 
meegegeven om de waterlinie als inspiratiebron voor de inrichting van 
gebouw en buitenruimte te gebruiken. Dit is geen eis, maar vooral een 
oproep aan opdrachtgever en gebiedseigenaar om zich te verhouden tot 
de omgeving waarin ze zich bevinden.

5.9 Water
Het gemeentelijke beleidskader voor water en riolering is vastgelegd in 
het Plan Gemeentelijke Watertaken 2016-2019. Het beleid van het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt vast in de Waterwet, 
Waterbeheerplan “Waterkoers 2016-2021”, Beleidsregels 2010 en de Keur 
2009. De belangrijkste eisen en ambities voor deze ontwikkeling zijn:

Hittestress
 [ In elke straat kan je op een hete dag in de schaduw lopen, bij 

voorkeur in schaduw door bomen.
 [ Bij de energievoorziening van het pand wordt rekening gehouden 

met de koelvraag van de gebruikers.

Aandachtspunten:
 [ Bomen die gevels beschaduwen hebben het meeste effect (denk 

ook aan gevelbomen).
 [ Koele corridors (groene routes de stad in en uit, die ook koele lucht 

aanvoeren).
 [ Een oostenwind zorgt in de zomermaanden voor verkoeling.

Klimaatadaptatie
Wateroverlast

 [ Dit betreft geen schade aan vitale infrastructuur zoals 
nutsvoorzieningen, schade door instromend regenwater en geen 
gezond- en veiligheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld door opdrijvende 
putdeksels.

 [ Dit doen we bij voorkeur door ruimte te creëren in het straatprofiel 
waarbij we verharding vervangen door laag gelegen groenpartijen. 
Maar ook het verlagen van het straatniveau zelf, het verhogen van 
stoepranden of het realiseren van overloopvoorzieningen naar 
bodem, aangrenzende groenstroken en/of oppervlaktewater zijn 
goede manieren om dit te realiseren.
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 [ Het drempelniveau wordt dusdanig hoog dat er geen wateroverlast 
optreedt bij een bui van 80mm/uur.

 [ Vloerpeil van het pand moet minimaal 0,15m boven straatpeil liggen.
 [ Alleen als er geen ander alternatief is kiezen we voor vergroting van 

de hemelwaterriolering.
 [ Bij de combinatie van een groen dak met PV panelen, leidt dit over 

het algemeen tot een fractioneel hoger opwekkingsrendement van 
de PV panelen, wat de energievoorziening ten goede komt.

Riolering
 [ De gronden en delen van de riolering worden beheerd door de 

Universiteit.
 [ Afvalwater en regenwater moeten gescheiden worden ingezameld.
 [ Er loopt een riolering op de Cambridgelaan, nl diagonaal. Van ZO 

naar NW. Het meest logische aansluiting is het Oxfordpad of 
Bolognalaan.

 [ T.a.v. aansluiting zijn er vanuit VTH aansluiteisen 
(omgevingsvergunning).

 [ Eventuele perceeldrainage mag in dit gebied niet worden 
aangesloten op de openbare riolering. Voor lozen van drainagewater 
(=grondwater) in het oppervlaktewater is een afzonderlijke 
toestemming noodzakelijk. Het aansluiten van drainage op de 
vuilwaterriolering (binnen of buiten het projectgebied) is niet 
toegestaan. 

Grondwater
 [ Vloeren en wanden van parkeerkelders moeten vloeistofdicht 

uitgevoerd worden om (grond)wateroverlast te voorkomen.
 [ De verwachting is dat zich in het plangebied dicht onder het 

maaiveld kleilagen bevinden, die voorkomen dat regenwater goed 
kan infiltreren. Het advies is de bodem nader te onderzoeken en 
waar nodig maatregelen te treffen.

 [ Doorboren van kleilagen is niet zonder risico; de realisatie of 
nabijheid van een (bestaand) open WKO-systeem in het 1e 
watervoerend pakket en de aanwezigheid van kwel zijn redenen om 
de kleilagen intact te houden.

 [ Ten aanzien van de aanwezigheid van kwel is nader onderzoek 
nodig.

5.10 Natuur
Op grond van de Wet natuurbescherming moeten initiatiefnemers 
onderzoek doen naar de effecten van hun activiteiten op beschermde 
dier- en plantensoorten en beschermde gebieden. De uitvoering van het 
project mag niet in strijd zijn met de internationale richtlijnen of de Wet 
natuurbescherming. Daarnaast moet worden gekeken naar de regels in 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht en de 
Provinciale Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017. 
Ook moet het gemeentelijk beleid op het gebied van groen en ecologie: 
het groenstructuurplan (2007 en voorliggende actualisatie 2018) en het 
Utrechtse soortenbeleid (2018) in acht worden genomen.

Beschermde dier- en plantensoorten
Voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan moet worden 
onderzocht:

 [ of beschermde soorten voorkomen in het plangebied;
 [ of verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden 

overtreden;
 [ of vrijstellingen gelden of dat een ontheffing nodig is.

In 2019 is onderzoek uitgevoerd naar de in het gebied aanwezige 
beschermde natuurwaarden. Daaruit is gebleken dat de geplande 
ontwikkeling niet leidt tot overtreding van verbodsbepalingen van strikt 
beschermde soorten. Wel dienen vanuit de zorgplicht bij de uitvoering van 
werkzaamheden maatregelen getroffen te worden om het onnodig doden 
en verwonden van dieren te voorkomen. Het gaat daarbij specifiek om 
werkzaamheden aan water en oever in verband met de daarin aanwezige 
amfibieën en vissen.

Beschermde natuurgebieden
Gebieden kunnen fysiek, planologisch zijn beschermde middels de Wet 
natuurbescherming, Nationaal Natuurnetwerk Nederland en Groene 
contour (PRV) en de Actualisatie groenstructuurplan 2018-2030. Het 
plangebied is niet als zodanig beschermd en grenst evenmin aan een 
beschermd natuurgebied. Ongeveer 100 meter ten zuiden van het 
plangebied ligt een weiland dat door provincie is aangewezen als Groene 
Contour. De ambitie voor dit gebied is omvorming naar natuur en 
toevoeging aan het NNN. Het plan staat deze ontwikkeling niet in de weg.
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5.11 Kwaliteit van de leefomgeving
Uitgangspunt is dat de komst van het studentencomplex een verbetering 
moet zijn voor de leefomgeving op het USP. Het realiseren van een 
levendige plint, wandelpaden en een groene openbare ruimte draagt bij 
aan het leefklimaat op het USP. Bij het ontwerp van het studentencomplex 
moet rekening worden gehouden met de bezonning (en voldoende 
schaduw) op het direct omliggende terrein, zodat enerzijds een prettig 
verblijfsklimaat wordt gerealiseerd voor de studenten, maar ook geen 
overlast wordt veroorzaakt naar de omgeving. 

Agenda 22
Op 21 september 2010 heeft het college besloten dat alle gebouwen die 
de gemeente bouwt voor iedereen toegankelijk zijn. Bij het ontwerp van 
het studentencomplex (en de buitenruimte), moet hier zoveel als mogelijk 
rekening mee worden gehouden. 

5.12 Gezondheid
Gezonde verstedelijking is één van de speerpunten van de gemeente 
Utrecht. Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen de bescherming en 
bevordering van de gezondheid van bewoners en het creëren van een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat een belangrijke rol spelen. In een 
gezonde leefomgeving is de milieukwaliteit goed, voelen mensen zich 
prettig en is het gemakkelijk om te kiezen voor gezond gedrag.

Gezondheidsbescherming
Bij gezondheidsbescherming gaat het vooral om geluidsniveau en 
luchtkwaliteit. Binnen de gemeente Utrecht hebben we de afspraak in 
principe geen nieuwe woningen te bouwen binnen 100 meter van de 
snelweg. Bij nieuwe woonontwikkelingen die langs een drukke 
binnenstedelijke wegen liggen (>10,000mve/24h), dagen we de markt uit 
om met (innovatieve) maatregelen te komen die de gezondheidseffecten 
door luchtverontreiniging en geluidbelasting minimaliseren. 

Het plangebied ligt op ruime afstand van de A27 (>500m), ook ligt het niet 
aan een drukke binnenstedelijke weg. Door de toekomstige verbreding 
van de A27 schuift de 300 meter grens naar het oosten op. Ook dan zijn 
er geen belemmeringen te verwachten. Een en ander in lijn met de nota 
“Volksgezondheid: gezondheid voor iedereen 2019-2023”. Wegverkeer 
heeft zowel invloed op de lucht- als geluidskwaliteit. In Utrecht hanteren 

we een ambitiewaarde van 63 dB voor nieuwe situaties langs wegen en 
spoorwegen.

Gezondheidsbevordering
Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot bewegen en sporten. Ontwerp 
de (openbare) ruimte rond het studentencomplex zodanig dat dit beweging 
van de studenten stimuleert. Ook in de plint van het gebouw worden 
sportfaciliteiten gerealiseerd.  Voorzie in de recreatieve behoefte van 
studenten. Lopen en fietsen zijn de norm. Maak het mogelijk om vanuit 
het studentencomplex aan te sluiten op belangrijke voet- en fietsroutes 
door de stad. Zorg voor goede fietsvoorzieningen in het complex, die 
gemakkelijk bereikbaar is zonder zware deuren, dit maakt dat de fiets de 
gemakkelijke keuze wordt. Studenten worden gestimuleerd om te lopen 
omdat voorzieningen op loopafstand zijn. De horeca die in de plint 
gerealiseerd wordt biedt betaalbaar maar ook gezond voedsel aan. 

Ook de buitenruimtes van het plan zijn een plek waar ontmoeting plaats 
kan vinden. De buitenruimtes en met name het binnenterrein is ingericht 
volgens het principe “groen, tenzij”. Dat betekent dat binnenterreinen, 
daken en gevels zo groen mogelijk ingericht zijn. 

Prettige leefomgeving
Ontmoeting speelt een grote rol in het plan. Bij het inrichten van de plint 
zijn de behoeftes van studenten onderzocht en meegenomen in het plan. 
Ook de buitenruimtes van het plan zijn een plek waar ontmoeting plaats 
kan vinden. De buitenruimtes en met name het binnenterrein is ingericht 
volgens het principe “groen, tenzij”. Dat betekent dat binnenterreinen, 
daken en gevels zo groen mogelijk worden ingericht.

Bij het inrichten van gebieden is er oog voor biodiversiteit van planten, 
bomen, dieren en insecten. Hiermee wordt bijgedragen aan de 
bescherming van soorten. Het versterkt ook de natuurbeleving, en 
daarmee indirect de gezondheid.

5.13 Kabels en leidingen
In het plangebied zijn meerdere kabels en leidingen aanwezig (zie bijlage 
1). De meeste kabels en leidingen liggen langs de wegen rondom het 
plangebied en vormen geen belemmering voor de ontwikkeling van de 
nieuwbouw. 
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Op basis van de ontvangen informatie van het kadaster kan worden 
gesteld dat ter plaatse van het toekomstig voorplein een kabel/leiding 
aanwezig is. Het betreft hier een vrij verval riolering. Omdat hier een 
duiker met dam wordt aangelegd of de sloot ter plaatse wordt gedempt, 
moet worden afgestemd met de leidingbeheerder. 

Voor het aanbrengen van de puinfundering zijn waarschijnlijk ten aanzien 
van aanwezige kabels en leidingen geen beperkingen. Slechts alleen in 
de westelijke punt liggen 2 leidingen, te weten een datakabel en een 
kabelbed. 

5.14 Milieueffectrapportage
Voor deze ontwikkeling is een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig. Voor de 
vormvrije m.e.r.-beoordeling moet de initiatiefnemer een aanmeldnotitie 
opstellen. Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt 
gebracht moet een m.e.r.- beoordelingsbesluit worden genomen.
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Hoofdstuk 6 Proces en uitvoering

6.1 Economische uitvoerbaarheid
De grond waarop de High Five wordt gerealiseerd is in eigendom van de 
Universiteit en zal in erfpacht worden uitgegeven aan Jebber/SSH. De 
kosten voor het project worden geheel gedragen door initiatiefnemer. Met 
de initiatiefnemer is een intentieovereenkomst gesloten waarin een 
voorschot op de plankosten overeen is gekomen. Met dit voorschot zijn de 
gemeentelijke plankosten tot en met de vaststelling van de bouwenvelop 
gedekt. Verdere afspraken (zoals planschade, overige plankosten, 
noodzakelijke voorzieningen e.d.) worden na vaststelling van de 
bouwenvelop in een anterieure overeenkomst vastgelegd. De ambtelijke 
kosten voor de begeleiding en toetsing van het bouwplan worden gedekt 
door middel van leges.

6.2 Samenwerkingsproces
De Stichting Studentenhuisvesting en de gemeente Utrecht hebben een 
intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van een 
studentencomplex aan de Cambridgelaan in het USP te onderzoeken. De 
betrokken partijen zijn deze samenwerking aangegaan omdat het USP 
een kansrijke locatie is voor de vestiging van een vijfde 
studentenwooncomplex.
Bij de totstandkoming van de bouwenvelop heeft de gemeente intensief 
afgestemd met de SSH, Jebber en de UU. Partijen hebben vervolgens 
ingestemd met de eindversie van de bouwenvelop. 

6.3 Participatieproces
De gemeente wil bewoners en andere partijen zorgvuldig informeren en 
betrekken bij de voortgang van de planontwikkeling. Uiteindelijk doel van 
de participatie is kwaliteitsverbetering en aansluiting vinden bij wat er leeft 
in de omgeving. Het participatieniveau in de fase richting bouwenvelop is 
voor omwonenden en belanghebbenden ingezet op informeren. 
De belanghebbenden in de directe omgeving zijn actief betrokken 
(geïnformeerd) gedurende het afronden van de bouwenvelop. Hierbij gaat 
het om de verschillende woonbesturen van de omliggende 
studentencomplexen en de Hoge School Utrecht. Zij zijn geïnformeerd 

over de toekomstige studentencomplex High Five en de mogelijke 
inpassing ervan aan de Cambridgelaan en hebben aandachtspunten 
kunnen meegeven. Tevens zijn zij geïnformeerd over het vervolg van het 
planproces. De conclusie uit dit overleg is dat men positief aankijkt tegen 
het initiatief High Five en de wijze waarop de initiatiefnemer de ervaring 
en inzichten van studenten gebruikt bij ontwikkelconcepten en het 
nadenken over de gezamenlijke ruimtes en voorzieningen in de plint. Ook 
werd de aandacht voor ruimte voor ontmoeting en ontspanning zowel 
binnen als buiten onderstreept. Verder hebben de woonbesturen een 
aantal handige tips en ervaringen meegegeven die meegenomen kunnen 
worden in het ontwerp van het gebouw.    

De concept-bouwenvelop wordt vrijgegeven voor inspraak en wordt 
vervolgens 3 weken ter inzage gelegd voor ingezetenen gemeente 
Utrecht en belanghebbenden. Zij kunnen in hun inspraakreactie reageren 
op de concept-bouwenvelop. De bouwenvelop wordt vervolgens samen 
met de reactienota, een weergave van de ingekomen inspraakreacties 
met gemeentelijke reactie, vastgesteld.

6.4 Planproces
Deze bouwenvelop is de basis voor het ontwerp van het gebouw en de 
buitenruimte. Na vaststelling van deze bouwenvelop wordt gestart met het 
uitwerken van het bouwplan voor het studentenhuisvesting, en zal de 
bestemmingsplanprocedure worden gestart. De start van de realisatie is 
4e kwartaal 2022 gepland. De oplevering van het studentencomplex is 
gepland uiterlijk Q1 van 2025.

Na het vaststellen van de bouwenvelop volgt het reguliere 
zienswijzetraject horende bij de bestemmingsplanwijziging en de 
omgevingsvergunning voor de bouw. 
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6.5 Planning
Planning op hoofdlijnen:

Mei 2021:     Consultatieperiode bouwenvelop
Juni/Juli 2021:   Vaststelling bouwenvelop door het College
Mei-oktober 2021:  Opstellen ontwerpbestemmingsplan
December 2021:   Vrijgave ontwerpbestemmingsplan en indienen aanvraag omgevingsvergunning
2e - 3e  kwartaal 2022: Bouwrijp maken
Zomer 2022:    Vaststelling bestemmingsplan
4e kwartaal 2022:  Start bouw High Five
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Bijlage 1. Overzicht kabels en leidingen plangebied
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