
STARTDOCUMENT  

Sloop, nieuwbouw Johan Wagenaarkade 1-10bs 
 

Deel A: gegevens 
 

1. Omschrijving van het initiatief: 

Mitros heeft zich gemeld bij de gemeente met een initiatief om 3 blokken duplexwoningen (tijdelijk 

gesplitste eengezinswoningen) aan de Johan Wagenaarkade te slopen en te vervangen door 

nieuwbouw. De bestaande bouwblokken maken onderdeel uit van een ensemble met ook de 

Mattheuskerk en twee langgerekte bouwblokken in de Petristraat en Hendrika van Tussenbroeklaan, in 

totaal 52 woningen. Bij de langgerekte bouwblokken met 32 duplexwoningen wordt groot onderhoud 

uitgevoerd met energetische verbeteringen. Voor de 3 bouwblokken aan het Amsterdamrijnkanaal met 

20 woningen, ziet Mitros de mogelijkheid om te verdichten en ongeveer 55 nieuwe sociale 

huurwoningen te realiseren. Daarmee kan Mitros haar portefeuille in de wijk niet alleen kwalitatief 

verhogen en differentiëren, maar ook uitbreiden, waardoor meer mensen die toegewezen zijn op een 

socialen huurwoning op deze bijzondere locatie kunnen wonen.  

 

Het plan gaat uit van 3 volumes met oplopende bouwlagen van 2 tot maximaal 6. De blokken worden 

in het groen geplaatst. De huidige straat die voor de bouwblokken loopt komt daarmee te vervallen. 

Asfalt maakt plaats voor groen en zorgt voor een kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte en 

tevens aansluiting op aansluiting de recreatieve route die wordt voorbereid langs de Johan 

Wagenaarkade. Het doel is om 3-kamer-appartementen van ongeveer 70m² GBO en 2-kamer 

appartementen van ongeveer 60m² te realiseren. In combinatie met een hoge ambitie op het gebied 

van duurzaamheid, zoals een BENG normering, speelt het plan in op een duurzame en gezonde 

verstedelijking. Mitros onderzoek de mogelijkheden op het gebied van circulair bouwen en geeft 

daarmee uiting aan motie 252 ‘circulair bouwen’. 

 

 
Afbeelding 1; vogelvlucht visualisatie van de mogelijk nieuwe situatie  

  



2. Aanleiding:  

Mitros ziet kansen om bij te dragen aan de verdichtingsopgave in Utrecht en haar voorraad sociale 

huurwoningen uit te breiden. Daarnaast is het een kans om het eenzijdige bezit van Mitros in de wijk te 

wijzigen. Momenteel heeft Mitros vooral naoorlogse appartementen zonder lift die niet 

levensloopbestendig bestendig zijn. Met nieuwbouw is het ook mogelijk om een kwalitatieve betere 

woningen te maken die comfortabeler en duurzamer zijn. Dit zijn ook de redenen om te kiezen voor 

nieuwbouw en niet te kiezen voor de aanpak van de woningen in de Petristraat en Hendrika van 

Tussenbroeklaan. Voorliggend startdocument is het resultaat van overleg tussen de gemeente en 

Mitros om tot gedeelde ambities en randvoorwaarden voor deze ontwikkeling te komen.    

 

3. Gegevens van het plangebied: 

In onderstaande kaart is het plangebied aangegeven. De bestaande drie bouwblokken zijn in erfpacht 

uitgegeven aan Mitros. De voorliggende weg en parkeerplaatsen zijn openbaar gebied en maken ook 

onderdeel uit van het plangebied. Het achterterrein sluit aan op de binnentuin die bij de  Mattheüskerk 

hoort. De bouwblokken in de Petristraat en Hendrika van Tussenbroeklaan maken geen onderdeel uit 

van het plangebied.   

 

 

 

Afbeelding 2; overzicht van het plangebied 

 

Bestaande situatie 

Het bestaande straatbeeld wordt gedomineerd door de drie bouwblokken met daarvoor een grote plak 

asfalt. Er is weinig ruimte voor voetgangers en juist veel ruimte voor autoverkeer, zowel doorgaand als 

in geparkeerde auto’s. Er is in beperkte mate groen aanwezig.        

 



 

Afbeelding 3; het huidige straatbeeld.  

 

Planologisch kader 

Het bestemmingsplan Actualisatie 2015, Oog in Al en Lunetten is van toepassing op de locatie. De 

huidige bouwblokken kennen een woonbestemming met een strak omkaderd bouwvlak waarbinnen 

gebouwd mag worden tot een maximale hoogte van 9 meter. Op de locatie ligt ook de 

dubbelbestemming archeologie. Dat betekent dat er een archeologische verwachting is met mogelijk 

een vergunningsplicht. Ook is een aanduiding ‘geluidszone industrie’ van toepassing en dat betekent 

dat in deze zone de geluidsbelasting van het nabij gelegen industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet 

te boven mag gaan. Op een deel van het plangebied is sprake van de aanduiding ‘vrijwaringszone 

straalpad’. Tot slot valt een gedeelte van een nieuw te bouwen bouwblok, net als een van de huidige 

blokken in een zone die bestemd is voor het in stand houden van de waterkering van het 

Amsterdamrijnkanaal.  

 

De strijdigheden voor de bouwblokken komen tot uiting in de nieuwe bouwhoogte van ongeveer 20 

meter (maximaal 6 bouwlagen) en het feit dat de blokken buiten de huidige bouwvlakken worden 

gebouwd. De nieuwe bouwblokken komen ook in de bestemming verkeer- en verblijfsgebied, waar 

bouwen volgens het bestemmingsplan niet mogelijk is. Industrielawaai speelt een rol en zal nader 

onderzocht moeten worden.  

 

De optelsom van strijdigheden maakt dat een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is om tot een 

herontwikkeling te komen. Voor het bouwen in de zone die is bestemd voor het stand houden van de 

waterkering van het Amsterdamrijnkanaal is toestemming van de waterbeheerder nodig.  

 



 
Afbeelding 4; plankaart van bestemmingsplan actualisering 2014, Oog in al en Lunetten 

 

Deel B: inhoud 
 

4. Resultaat van de quickscan: 

 

Bestaande situatie 

De woningen van Mitros vormen samen met de kerk aan de oostzijde een krachtig stedenbouwkundig 

ensemble uit de jaren '50. Het ensemble bestaat daarnaast uit een kindercentrum (in de binnentuin) en 

binnentuin met verschillende invullingen (verharde speelplaats, groene speeltuin, moestuinen, 

bergingen en tuinen van de woningen). Het geometrische ensemble is mooi gelegen aan het 

Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en op de stedenbouwkundige as (Beethovenlaan) van de wijk Oog in Al. 

De wijk rond deze as is onderdeel van het stedenbouwkundig plan van Berlage. De binnentuin vormt 

een subtiele en rijk opgezette binnenwereld waar bewoners en omwonenden elkaar informeel kunnen 

ontmoeten. De vele toegangen en consistent doorgevoerde materialisering met metselwerk maken de 

binnentuin een bijzondere ruimte die een belangrijke rol kan spelen in de nieuwe configuratie. 

 



 
Afbeelding 5; luchtfoto van de omgeving met aanduiding van het ensemble waar de drie bouwblokken onderdeel 

vanuit maken 

 

Stedenbouwkundig 

Door de ontwikkeling van Leidsche Rijn heeft de stad een beweging naar het westen gemaakt en is het 

Amsterdam-Rijnkanaal getransformeerd van een vaarroute aan de achterkant van de stad, tot een 

binnenstedelijk water. In de gemeentelijke visie zijn de oevers van het kanaal belangrijke verbindingen 

naar het buiten gebied voor langzaam (recreatief) verkeer. Bovendien wordt met ‘het rondje 

stadseiland’ een nieuw recreatief lint geïntroduceerd, vergelijkbaar met het Zocherpark rond de 

binnenstad en het lint in het Máximapark. Dit betekent dat de ligging van de locatie veel prominenter 

is geworden dan voorheen. De voorgestelde ontwikkeling speelt hier op in door zowel een steviger 

front te maken, als de kanaaloever te vergroenen. 

 

In het plan van Mitros komt er een nieuwe lay-out, waarbij de driedeling gehandhaafd blijft. De drie 

nieuwe  bouwblokken worden alzijdig, hoger en groter qua footprint en iets verder naar voren 

geplaatst om ruimte te maken en belemmeringen van de toegenomen bouwhoogte ten opzichte van de 

bestaande bebouwing te voorkomen. De weg, incl. parkeerplaatsen aan de voorzijde komt te vervallen 

en de bouwblokken komen in het groen te liggen. Parkeren wordt deels uit het zicht opgelost aan de 

achterzijde van het terrein op maaiveldniveau en indien nodig aan de Hendrika van Tussenbroeklaan. 

Looppaden ontsluiten de voor- en achterzijde met elkaar. De bouwblokken hebben een oplopende 

hoogte van twee bouwlagen aan de uiteinden tot zes in het midden. 

 



 
Afbeelding 6; vogelvlucht met zicht op de achterzijde van het plan en de aansluiting op de omgeving 

 

In de stedenbouwkundige afweging speelt het volgende een rol: 

- Vanuit de visie om het Amsterdam Rijnkanaal als een belangrijke openbare ruimte en een 

belangrijke groen- blauwe long in de stad te beschouwen, is meer stevigheid van de 

bebouwing op deze plaats mogelijk. Voor de locatie is de as vanuit het vooroorlogse deel van 

Oog in Al belangrijk, maar ook de lange lijn langs het kanaal. Deze is nog niet in beeld 

gebracht. Het gaat hierbij om bouwhoogte maar ook om schaal en ‘korrel’ van de 

bouwvolumes en om de openbare ruimte. 

- Een bouwhoogte van maximaal 6 bouwlagen is niet ondenkbaar. Vijf bouwlagen zou echter 

beter zijn omdat deze hoogte ook elders in de Halve Maan voorkomt én omdat de zesde laag 

een rol gaat spelen in het beeld van de kerk in de symmetrie-as. 

- Het initiatief maakt ruimte voor een forse verbetering van de openbare ruimte die past bij de 

ideeën voor het ‘rondje stadseiland’. Het is stedenbouwkundig echter onwenselijk om 

parkeerplaatsen aan de overzijde van de Hendrika van Tussenbroeklaan te realiseren (buiten 

de projectgrens), haaks op de straat. Dit gaat ten koste van ruimtelijke kwaliteit en van de 

toegankelijkheid van de Amsterdam-Rijnkanaalzone, doordat het trottoir moet worden 

opgeheven. 

- Het initiatief gaat uit van een respectvolle relatie met het bestaande ensemble. Hierbij wel de 

volgende kanttekening: 

o Er moet een goede ruimtelijke overgang gemaakt worden van de (te renoveren) 

duplexwoningen naar de nieuwbouw. Dit moet in het vervolgtraject verder uitgewerkt 

worden, zowel in de volume-opbouw (stedenbouwkundig) als in de architectonische 

uitwerking. 

o De gekozen insteek om het binnenterrein toegankelijk te houden en de hieruit 

voortvloeiende keuze voor compacte, alzijdige blokken, is alleen realiseerbaar als dit 

ook in het beheer goed kan worden uitgewerkt. Dit moet worden onderzocht en 

aangetoond. Ook met toepassing van de bouwbrief Amsterdam over fietsparkeren 

(waardoor er geen individuele bergingen buiten de woningen hoeven te worden 

gemaakt) blijft de inrichting van het parkeerterrein achter de blokken kwetsbaar. De 

voorgestelde vergroening door middel van het toevoegen van bomen is hierin 

belangrijk. 

 



 
Afbeelding 7; maquettestudie 

 

Openbare ruimte 

De bouwblokken staan in een parkachtige inrichting om daarmee aan te sluiten op het plan voor de 

herinrichting van de Johan Wagenaarkade als onderdeel van een groter geheel, namelijk het rondje 

Stadseiland. Dit laatste als uitwerking van het Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal dat 

recent door de gemeenteraad is vastgesteld. Door het verwijderen van de ontsluitingsweg met 

parkeerplaatsen parallel aan het kanaal, kan een groot oppervlak aan asfalt worden verwijderd. In de 

voorgestelde opzet worden in de Hendrika van Tussenbroeklaan haaks geplaatste parkeerplaatsen 

geïntroduceerd. Dit belemmert de bereikbaarheid voor voetgangers van de kanaalzone. Dit moet in het 

vervolgtraject worden onderzocht en verbeterd. 

 

 
Afbeelding 8; doorsnede van het plan die de inrichting van het binnenhof laat zien 

 

Conclusie  

Het initiatief is een kans om deze locatie aan het kanaal tot een front te transformeren. De huidige 

bebouwing mist maat en schaal wat dit betreft. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte langs het 

kanaal sterk vergroend door het weghalen van de verharding. Het initiatief sluit daarmee aan bij de 

plannen om de oevers van het kanaal veel sterker in te zetten voor (recreatief) gebruik door langzaam 



verkeer. Het plan heeft kwaliteit, met name de ruimte tussen de bouwblokken die het achterterrein 

openbaar toegankelijk maakt en de alzijdige uitstraling van de bouwvolumes. 

 

Er zijn nog zorgen met name wat betreft de parkeeroplossing (inrichting openbare ruimte) en de 

samenhang van de nieuwbouw met de bestaande bebouwing. Ook de voorgestelde bouwhoogte van 6 

lagen is fors. In het vervolgtraject moeten de genoemde punten verder worden onderzocht en 

uitgewerkt. 

 

 
Afbeelding 9: situatietekeningen van de nieuwe situatie 

 

Erfgoed 

Het betreffende ensemble van Mattheuskerk en de vijf omliggende bouwblokken met een groen 

binnengebied is onderdeel van de naoorlogse wijk De Halve Maan dat door de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed is aangemerkt als wederopbouwgebied van nationaal belang. Het betreffende 

ensemble vormt de  zuidelijke entree van de Halve Maan.   

 

Het is een karakteristiek stedenbouwkundig deelgebied, dat gebaseerd is op een groter 

stedenbouwkundig plan uit 1935 maar dat pas begin jaren vijftig is uitgevoerd. Het geheel van 

kerkgebouwen en vijf bouwblokken vormt een taartpunt met bijzondere accenten. Aan de oostzijde 

staat de Mattheuskerk, die in de zichtas van de Beethovenlaan staat, richting Oog in Al. Schuin 

gepositioneerd achter en aan weerszijden van de kerk staan twee langwerpige bouwblokken met 

duplexwoningen. Het driehoekige gebied wordt begrensd door drie korte blokjes met duplexwoningen, 

die ten opzichte van elkaar verspringen. Het middelste blok springt wat meer naar binnen en staat in 

lijn met de kerk, de twee buitenste blokken zijn wat schuin geplaatst. De flats zijn opgebouwd uit twee 

bouwlagen en een kap. Het kerkgebouw en de bouwblokken hebben zadeldaken. Kerk en bouwblokken 

omzomen een groen binnengebied met bergingen en een laag bijgebouw. Het kerkgebouw is de 

Christelijk Gereformeerde  Mattheuskerk (gebouwd 1951-1952, naar een ontwerp van architect G. en 

T. van Hoogevest). Het gebouw is op grond van de Monumentenverordening beschermd als 

gemeentelijk monument. 

 



Hoewel de drie te slopen bouwblokken niet beschermd zijn als monument hebben ze wel degelijk een 

beeldbepalende, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde als onderdeel van De Halve 

Maan dat aangemerkt is als wederopbouwgebied van nationaal belang. Op 24 november 2016 

ondertekenden minister Jet Bussemaker (OCW/RCE) en de wethouders van 30 wederopbouwgebieden 

een intentieverklaring over de omgang met deze toonbeelden van de naoorlogse periode. In de 

intentieovereenkomst staat o.a. dat de bijzondere karakteristieken van stedenbouw en landinrichting 

uit de periode van de wederopbouw worden gewaardeerd. Wederopbouwgebieden zoals de Halve Maan 

zijn vaak dynamische gebieden waar vaak substantiële ruimtelijke opgaven in de gebieden 

verwezenlijkt moeten worden. Afstemming tussen plannen en belangen is noodzakelijk om de 

ruimtelijke kwaliteit en samenhang te waarborgen en/of versterken. Ook staat er dat deze 

kernkwaliteiten als inspiratiebron kunnen dienen bij ruimtelijke ontwikkelingen als transformatie en 

revitalisatie. Sloop wordt daarom niet tegengehouden, maar het verwerken van de genoemde 

kwaliteiten vormt wel een opgave voor het plan. Zo is het belangrijk dat het zicht op de Mattheuskerk 

vanuit Oog in al niet verstoord wordt door de nieuwe bebouwing.  

 

Wonen 

De uitbreiding betreft ongeveer 35 sociale huurwoningen met een oppervlakte van ongeveer 60m² tot 

70m². Dit draagt bij aan het terugbrengen van het tekort aan sociale huurwoningen. De Halve Maan 

Noord kent veel sociale huurwoningen, maar het percentage sociale huur in Halve Maan Zuid en ook de 

wijk West is beperkt. Ondanks het feit dat West geen prioritair gebied is, zijn er locaties die kansrijk 

zijn voor de verdichtingsopgave. Dit project maakt onderdeel uit van de groslijst sociale huur waarmee 

geïnventariseerd is waar noodzakelijke uitbreiding kan plaatsvinden.   

 

Gezonde en duurzame verstedelijking 

Het coalitieakkoord van de gemeente Utrecht 2014-2018 vraagt nadrukkelijk aandacht voor 

duurzaamheid en gezonde leefomgeving. De leefbaarheid moet in verhouding staan tot de gewenste 

groei. Er moet gezocht worden naar een balans tussen verdichting, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 

duurzaamheid en gezondheid.  

 

 
Afbeelding 10; perspectief op ooghoogte vanuit de Johan Wagenaarkade.  

 

Het plan draagt met de volgende punten bij aan gezonde verstedelijking. De openbare ruimte wordt op 

een positieve manier aangepast. De bouwblokken komen in het groen te staan en zorgen voor een 

kwaliteitsimpuls. Aansluiting wordt gezocht bij de recreatieve route langs het ARK, het rondje 

stadseiland. De nieuw te bouwen blokken zullen voldoen aan huidige eisen wat betreft duurzaamheid. 

Mitros zal nader onderzoeken welke extra maatregelen genomen kunnen worden op dit gebied. 

 

 



Gezondheid 

Halve Maan-Noord is een gebied waar bewoners wonen met gezondheidsachterstanden. Dit gebied aan 

de Petristraat en Hendrika van Tussenbroeklaan ligt in Halve Maan-Zuid, maar is gezien de 

woningvoorraad (sociale huurwoningen) goed vergelijkbaar met Halve Maan-Noord. De nieuwe 

duurzame woningen en het aanpassen van de openbare ruimte zorgt voor een betere uitstraling van 

het gebied en voor gezondere woningen. Het toekomstige Rondje Stadseiland loopt voor het 

plangebied langs. Op dit moment ligt er een groot stuk asfalt op de Johan Wagenaarkade aan het 

plangebied. Een vernieuwde, minder versteende inrichting zal van meerwaarde zijn om zo het gebruik 

te vergroten. Er moet echter wel genoeg ruimte beschikbaar blijven om het rondje te kunnen 

realiseren. 

 

Vanuit Halve Maan-Noord komen weleens klachten over geluidsoverlast van boten op het 

Amsterdamrijnkanaal en over de mogelijke vervuilde lucht die deze schepen uitstoten. De lucht- en 

geluidsonderzoeken zullen uitwijzen of dit binnen de normen blijft. Bij ontwikkelingen in de nabijheid 

van het Amsterdam-Rijnkanaal is het transport van gevaarlijke stoffen van belang. In de randzone 

moet rekening gehouden worden met het veiligheidsaspect van dit transport. 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (in werking getreden 1-4 2015) geeft aan dat bij 

bebouwing in een gebied op kleinere afstand dan 25 meter van de oever een zorgvuldige afweging 

dient plaats te vinden vanwege het effect van een eventueel ongeluk op het kanaal met brandbare 

vloeistoffen ("plasbrand") . Ook geeft het Besluit externe veiligheid transportroutes aan dat een 

beperkte verantwoording van het groepsrisico moet worden gedaan. Dat houdt in dat moet 

worden ingegaan op thema's als de mogelijkheden voor hulpdiensten om de gevolgen van een ongeval 

met gevaarlijke stoffen te beperken en te bestrijden, en de mogelijkheden voor personen om zich in 

veiligheid te brengen bij zo'n ongeval. 

 

Duurzaamheid en energie 

Utrecht wil een duurzame stad zijn. Duurzame ontwikkeling betekent dat de keuzes die nu gemaakt 

worden, ervoor zorgen dat Utrecht ook in de toekomst aantrekkelijk is voor haar bewoners en 

bedrijven. Dit uit zich bij nieuwbouw en renovatie projecten in drie aspecten: energie, duurzaamheid 

en circulair bouwen. 

 

BENG 

De ambitie van de gemeente is Klimaatneutraal te zijn in 2030. Concreet betekent dat geen gas en 

energieneutraal gebouwd. In de loop van 2020 zal naar verwachting het bouwbesluit worden aangepast 

en zal de eis ten aanzien van een te realiseren EPC worden vervangen door de zgn. BENG-eisen. 

Vooruitlopend op deze wetgeving wordt de huidige methodiek van BENG toegepast op het project. Dit 

houdt in dat er maximaal 25kWh/m².j aan energiebehoefte is, 25kWh/m².j aan primaire fossiele 

energie wordt verbruikt en 50% aandeel duurzame energie is. Betere prestatie dan hierboven staand is 

zeer fraai, met name op het gebied van aandeel duurzame energie. Verder kan er gekeken worden naar 

een zo’n laag mogelijke CO2 uitstoot, uitgaande van de laatste publicatie van NEN 7120 (NEN 

7120+C2_2012_A1_2017 nl). Deze heeft actuele emissiefactoren en opwekkingsrendementen. 

 

 

Gebruiksfunctie 

 

BENG 1 

(kWh/m².jaar 

energiebehoefte) 

BENG 2 

(KWh/m².jaar 

fossiele energie) 

BENG 3 (% 

hernieuwbare 

opwekking) 

 

Woonfunctie en woongebouwen 25 0 100 

 

De gemeente biedt financieringsmogelijkheden vanuit het Energiefonds Utrecht: 

http://www.energiefondsutrecht.nl/, en biedt korting op de leges voor de omgevingsvergunning bij 

woningen met EPC 0,0 (50% korting) en -0,2 (100% korting). 



 

GPR 

De initiatiefnemer wordt gevraagd bij het ontwerp van het gebouw het  instrument GPR Gebouw, 

BREEAM of gelijkwaardig, toe te passen. De minimale gemiddelde GPR score is 7,5, met ambitie op 8,0 

of beter. Bij bepaling van de gemiddelde GPR score wordt geen gebruik gemaakt van de DPG 

methodiek. De beoordeling vindt plaats bij het opstellen van de bouwenvelop. 

 

Circulair bouwen 

Circulair bouwen staat nog in de kinderschoenen maar wordt gestimuleerd. Om de mate van circulair 

bouwen inzichtelijk te maken kunnen Life Cycle Assessments van materialen, of een 

materialenpaspoort gebruikt worden. Doel is een zo laag mogelijke milieubelasting van het gebouw te 

bereiken, in bouw en gebruik. Daarbij kan worden gekeken naar zoveel mogelijk hergebruik materialen 

vanuit de sloop huidige bouw, of zoveel mogelijk toepassing FSC gekeurd hout, maar ook opvang en 

gebruik regenwater, riothermie, etc. In de fase van de bouwenvelop wordt onderzocht in hoeverre 

circulair bouwen voor dit project mogelijk is om daarmee uiting te geven aan motie 252 “Circulair 

bouwen”.  

 

Diervriendelijk en natuurinclusief bouwen en inrichten 

Utrecht wil dat haar gebouwen diervriendelijk zijn. Gebouwen, huizen, kantoren zijn belangrijk voor 

dieren, ze maken bijvoorbeeld een nest onder daken. Door eenvoudige bouwmaatregelen kan er ruimte 

voor de gierzwaluw, de huismus en de gewone dwergvleermuis in de stad gemaakt worden. 

Natuurinclusieve bouw geeft ruimte aan ecologie, een gevarieerde beplanting creëert ecologische 

robuustheid en een gevarieerde groenbeleving. 

 

Klimaatadaptie 

De gemeente doet mee aan de coalitie ruimtelijke adaptatie Utrecht. Acht Utrechtse overheden en de 

Veiligheidsregio Utrecht hebben de intentie uitgesproken om samen te werken aan oplossingen voor 

de gevolgen van de klimaatverandering. Bouwplannen in de gemeente Utrecht kunnen daaraan 

bijdragen door o.a. een goede waterberging te realiseren, percentage verharding terug te brengen, 

groen in project op te nemen en regenwater af te koppelen. 

 

Mobiliteit  

Voorgesteld wordt om de weg voor de huidige bouwblokken langs, incl. de parkeerplaatsen te 

vervangen voor openbaar groen. Dat zorgt voor een kwalitatief goede aansluiting van de openbare 

ruimte op de nieuwe bouwblokken. Door het vervangen van de bestaande weg (voor de nieuwe 

bouwblokken langs) dient de verkeerscirculatie in dit deel van Oog in Al opnieuw bekeken te worden.  

 

Afbeelding 11; berekening van de nieuwe parkeerbehoefte 

 

Door de initiatiefnemer is een parkeerbalans opgesteld op basis van de nota Stallen en Parkeren. De 

ontwikkeling ligt buiten betaald parkeergebied (zone B2). Omdat het hier gaat om sloop/nieuwbouw is 

rekening gehouden met van rechtens verkregen niveau. De berekening laat een nieuwe 

parkeerbehoefte van 46 parkeerplaatsen zien. Mitros stelt modellen voor waarbij 75% en 50% van de 

minimum parkeereis wordt gerealiseerd. Echter, buiten betaald parkeergebied zijn de mogelijkheden 

om af te wijken van de minimum norm beperkt. De bewijslast om eventueel af te wijken van de 



parkeernormen ligt bij de initiatiefnemer. Deze bewijslast zal grondig onderbouwd moeten zijn. Ook 

richting omwonenden zal een gedegen onderbouwing nodig zijn waarom eventueel afgeweken wordt 

van de parkeernormen om bezwaren over parkeerdruk in omliggende straten te voorkomen. De 

definitieve parkeerbalans en de onderbouwing van een eventuele afwijking wordt als onderzoeksvraag 

opgenomen.   

 

Milieu 

Aandachtspunten voor deze locatie zijn de milieuzonering van Nedal en misschien ook KWS (beide 

specifieke bestemd, dus andere bedrijven in die milieucategorie zijn niet toegestaan). De woningen 

liggen tevens in  de Geluidszone industrie van Nedal. In de zone kunnen alleen nieuwe woningen of 

andere geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd indien hiervoor hogere grenswaarden op grond 

van de Wet geluidhinder worden vastgesteld. 

  

Nedal 

De hoofdactiviteit van Nedal Aluminium B.V. is de productie van aluminiumprofielen. Daarnaast worden 

lichtmasten en vlaggenmasten geproduceerd. De gebouwen op het terrein, met een gezamenlijke 

oppervlakte van circa 53.000 m2, dateren uit verschillende periodes. Ze bieden plaats aan de 

uiteenlopende onderdelen van het productieproces. De kern daarvan wordt gevormd door hallen voor 

het persen van profielen en ruimtes voor de productie van lichtmasten. Ondersteunende functies zijn 

ondergebracht in delen van de hallen of in aparte gebouwen (personeelsvoorzieningen, kantoor, 

weegbrug, portier). 

 

Het onbebouwde deel van het terrein (19.500 m2) wordt grotendeels gebruikt voor de opslag, intern 

transport en parkeren. Een klein deel voor het kantoor aan de noordzijde heeft een representatieve 

inrichting. 

 

Nedal Aluminium B.V. is een Non-ferro metaalwalserij-trekkerij en heeft SBI code 244.B2. Gelet op de 

productiecapaciteit is het een categorie 5.3 bedrijf, met een richtafstand van 1000 meter tot gevoelige 

functies. Naar aanleiding van een beroep heeft de Raad van State bij uitspraak van 27 februari 2002, 

zaaknr. 200003809/1gezien de milieuvergunning en huidige bedrijfsvoering een afstand van 700 m 

voor gevoelige functies geaccepteerd, waarbij geluid de bepalende factor is. Het is een gemeentelijke 

inrichting op grond van de milieuregelgeving onder de Wabo. Het is een zogenaamde grote 

lawaaimaker. Vanwege dat feit is het bedrijventerrein Hooggelegen geluidgezoneerd op grond van de 

Wet geluidhinder. 

 

Ontwikkelingen 

Nedal Aluminium B.V. heeft de intentie om de productie te vergroten, zowel van de fabricage van 

profielen als van de productie van lichtmasten. De verwerking van productieafval tot persmateriaal in 

de eigen smelterij is inmiddels vervallen. Als gevolg daarvan worden terreinen en gebouwen 

heringericht. 

 

Inmiddels is een deel van de bebouwing aan de zijde van de A2 gesloopt. Dit is een deel wat in de tijd 

langzaam is aangegroeid. De lange hallen welke de kern van het bedrijf vormen liggen aan de oostzijde 

langs het Amsterdam Rijnkanaal. De vergunning voor deze sloop en nieuwbouw werkzaamheden is 

verleend in 2010. 

 

Op basis van een op 29 november 2007 namens de gemeente ondertekende ruilovereenkomst kon het 

terrein van Nedal onlangs aan de zuidzijde worden uitgebreid met een opslagterrein. Daarom is in dit 

bestemmingsplan de bestemming Bedrijventerrein naar dat perceel uitgebreid. De omvang van het 

gezôneerde bedrijventerrein is navenant uitgebreid.  

 



De provinciale milieuvergunning is aangepast aan de nieuwe situatie. Bij de ruiling is tevens tevens 

overeengekomen dat Nedal duurzaam ingepast wordt, waarbij de geluidsruimte die is geboden in de 

door de provincie Utrecht afgegeven milieuvergunning geldt als uitgangspunt.  

 

Tevens is overeengekomen dat het alsdan vigerende bestemmingsplan zodanig zal worden aangepast 

dat de toekomstige redelijke uitbreidingsmogelijkheden voor Nedal geëffectueerd kunnen worden 

binnen de in 2006 vergunde geluidsruimte. Aan deze overeenkomst is een ruimtelijke studie 

voorafgegaan die parallel aan de overeenkomst door het College is vastgesteld.  

 

KWS 

Bij KWS Infra B.V. en Asfalt Centrale Utrecht (ACU) (waarvan KWS eigenaar is) worden verschillende 

soorten Asfalt gemaakt en verwerkt. Asfalt wordt geproduceerd in de asfaltcentrale door minerale 

aggregaten (zand, grind en steenslag) en optioneel oud asfaltgranulaat te mengen met bitumen en 

vulstoffen. Bitumen is het bindmiddel dat zorgt dat alle grondstoffen bij elkaar worden gehouden. 

 

Om de verwerkbaarheid en de hechtingseigenschappen van het bitumen te verhogen wordt het 

verwarmd toegevoegd in de menger. Ook de minerale aggregaten worden gedroogd en verwarmd om 

een mengtemperatuur van ongeveer 170 graden Celsius te waarborgen. 

 

Het warme asfalt wordt opgeslagen in voorraadsilo’s zodat het geladen kan worden in geïsoleerde 

vrachtauto’s die het naar een wegenbouwproject brengen. 

 

De Asfalt Centrale Utrecht is een volcontinu bedrijf met een gemaximeerde jaarproductie (550.000 ton 

per jaar) en heeft SBI code 2399 D1. Gelet op de productiecapaciteit is het een categorie 4.2 bedrijf 

met een richtafstand van 300 meter tot een gevoelige functie. Het bedrijf produceert asfaltmengsels en 

heeft daarvoor asfaltmenginstallaties in gebruik. Het bedrijf is eveneens een grote lawaaimaker, en is 

een provinciale inrichting op grond van de milieuregelgeving onder de Wabo.  

 

Ontwikkelingen 

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben eind 2010 op grond van de Wet milieubeheer 

een vergunning aan KWS Infra B.V. verleend. KWS Infra B.V. vroeg deze aan voor Asfaltcentrale Utrecht 

(ACU). Deze vergunning maakt het mogelijk de productiecapaciteit te verhogen van 300.000 naar 

550.000 ton asfalt per jaar en dat het aantal asfaltproductie uren te verhogen van 1.450 naar 3000 per 

jaar. 

 

ACU wil in de toekomst op een bedrijfszekere en een kwalitatief goede wijze asfalt produceren. Door 

modernere technieken toe te passen kan de nieuwe installatie meer produceren en tegelijkertijd binnen 

de wettelijke normen blijven. Hiervoor is het bouwen van een nieuwe asfaltinstallatie nodig. Dat zal niet 

op deze locatie gebeuren aangezien KWS samen met de gemeente een intentieovereenkomst heeft 

gesloten om de huidige asfaltcentrale te verplaatsen. Die verplaatsing zal ook woningbouw mogelijk 

maken op de huidige locatie die aangeduid wordt als ‘Groenewoud’. In mei 2017 is voor die 

ontwikkeling een startdocument vastgesteld door het college. 

 



 
Afbeelding 13; luchtfoto met de milieu inrichtingen van Nedal en KWS (rood omkaderd) en het plangebied (blauw 

omkaderd). 

 

Bodem 

Er zijn geen bodemgegevens beschikbaar en dat betekent dat de locatie onderzocht moet worden. 

Bodemonderzoek moet inzicht geven in de verontreinigingsgraad en geschiktheid voor het 

toekomstige gebruik en de eventuele noodzaak tot bodem saneren. In 1992 is het Woningbedrijf 

Utrecht geprivatiseerd en omgevormd tot de Stichting Woningbedrijf Utrecht (WBU). Later is uit de fusie 

van WBU en K ’77 de stichting Mitros ontstaan. In het kader van de privatisering is door de gemeente 

een verklaring afgegeven dat de over te dragen percelen grond met opstallen geschikt moeten worden 

geacht voor het beoogde gebruik (woningbouw). In de uitgifteovereenkomst (artikel 8.4) is vervolgens 

een clausule opgenomen dat, als er na de vestiging van het erfpachtrecht toch mocht blijken van een 

bezwaarlijke verontreiniging, zodanig dat sanering noodzakelijk is wegens ernstig gevaar voor het 

milieu en/of de volksgezondheid of wegens een noodzakelijke bodengeschiktheidsverklaring bij 

nieuwbouw, en indien de verontreiniging niet is veroorzaakt door activiteiten van WBU, de kosten van 

sanering voor rekening van de gemeente komen. 

 

Het is aan Mitros om onderzoek te doen naar de bodemgesteldheid en als blijkt dat sanering 

noodzakelijk is in het kader van de herontwikkeling, dan zijn de kosten voor de sanering voor rekening 

van de gemeente, tenzij dus sprake is van een verontreiniging die terug te herleiden is tot (de 

rechtsvoorganger van) Mitros.  

  

Overige milieuaspecten 

Er dient een quick scan flora en fauna te worden uitgevoerd. Om te bepalen of er maatregelen moeten 

worden genomen in verband met potentieel aanwezige beschermde diersoorten. Ook moet onderzoek 

worden gedaan naar de aspecten geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. 

 



5. Formulering van de onderzoeksvragen: 

De volgende onderzoeksvragen zullen beantwoord moeten worden in de fase van de bouwenvelop om 

te komen tot een definitief plan:  

 

 Is er een model zonder zesde bouwlaag mogelijk? 

 Hoe kan een samenhangend bebouwingsbeeld worden gerealiseerd? Het gaat hierbij om 

samenhang binnen het ensemble maar ook langs het kanaal. 

 De bebouwing in de Halve Maan kenmerkt zich door daken met kappen terwijl de massastudie 

uitgaat van platte daken. Is het mogelijk om de voor de Halve Maan kenmerkende kappen in de 

nieuwbouw te integreren? 

 Hoe kan de doorwaadbare opzet ook in het toekomstige beheer goed worden uitgewerkt? 

 In hoeverre kan het aantal te realiseren parkeerplaatsen beperkt worden ten faveure van de 

ruimtelijke kwaliteit? En waar kunnen deze parkeerplaatsen het beste gesitueerd worden? 

 Het opstellen van een kloppende parkeerbalans, incl. eventuele onderbouwing van een 

afwijking van de nota stallen en parkeren; 

 Onderzoek naar de verkeerscirculatie door het opheffen van een stukje straat voor het 

plangebied langs; 

 Onderzoek naar de bodemgesteldheid; 

 Onderzoeken naar overige milieukundige aspecten zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit, 

geluid en ecologie.  

 Onderzoek naar de realisatie van de energie- en overige duurzaamheidsdoelstellingen en het 

geven van een onderbouwing daarvan. 

 

  



Deel C: proces 
 

6. Rol gemeente: 

In eerste instantie is de gemeente kaderstellend om deze ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 

Daarnaast zijn de bestaande woonblokken in erfpacht uitgegeven waardoor er sprake is van 

economische meerwaarde. Met Mitros zullen afspraken hierover gemaakt worden. De gemeente zal ook 

actief betrokken zijn bij de participatie. Het verder begeleiden van de planologische procedures  maakt 

ook onderdeel uit van de rol van de gemeente. 

 

7. UPP proces: 

Het plan behelst een gebouwencombinatie op één perceel van dezelfde eigenaar waardoor het Utrechts 

Plan Proces 2 van toepassing is. Dit is de zogenaamde bouwvlekontwikkeling en dat betekent dat na 

vaststelling van het startdocument wordt gestart met het maken van een bouwenvelop. De 

bouwenvelop stelt randvoorwaarden voor deze ontwikkeling en er zal een verdiepingsslag gemaakt 

worden. Onderzoeksvragen worden beantwoord en het plan wordt dusdanig concreet dat naar een 

uitwerking op VO-niveau toegewerkt wordt. De bouwenvelop wordt vastgesteld door het college. Na de 

bouwenvelop zal er een bestemmingsplan worden gemaakt, met als sluitstuk van het planologische 

proces een aanvraag omgevingsvergunning.     

 

8. Participatieaanpak: 

Naast de participatieaanpak heeft Mitros ook te maken met een draagvlaktraject i.v.m. de 

sloopplannen. Bij het draagvlaktraject voor de sloop zullen de protocollen uit de sociale plannen 

worden gevolgd. 

 

De beoogde verdichting zal een behoorlijke impact hebben op de bewoners, de directe omwonenden 

en de buurt. Verandering binnen een bestaande woonomgeving, zeker wanneer deze gepaard gaat met 

een groter bouwvolume, roept veel vragen en zorgen op. Met succesvolle participatie wordt 

verbondenheid gecreëerd en kan achterdocht worden omgezet in begrip. Mitros is van mening dat na 

het vaststellen van de startnotitie het informeren richting de omwonende/bewoners moet plaatsvinden 

en dat er een klankbordgroep, bestaande uit bewoners, omwonenden en een afvaardiging van de 

stichting Matheuskerk wordt opgezet. 

 

Het participatietraject zal ingestoken worden op het niveau van raadplegen (klankbordgroep). Hierbij 

zal Mitros het initiatief nemen. De medewerking vanuit gemeente ten aanzien van beoogde 

toekomstige bouwmassa is belangrijk. Ondersteunen van het verdichtingsvraagstuk is hierbij cruciaal. 

 

Informeren huurders 

Voor vaststelling van de startnotitie worden huurders vooraf door Mitros geïnformeerd. Hiermee 

voorkomt Mitros dat de vertrouwensband tussen Mitros en haar huurders in het geding komt. Mitros 

willen voorkomen dat huurders de uitkomst van de startnotitie publiekelijk zien, zonder dat er door 

Mitros een gedegen uitleg wordt gegeven en goed onderzoek is gedaan naar de belangen van 

huurders. 

  

Voorafgaande aan de afronding van de startnotitie heeft Mitros een groot deel van de huurders een 

bewonersportret gemaakt. Alle huurders zijn geïnformeerd. Wij onderscheiden 2 groepen huurders: 

 Johan Wagenaarkade 1 t/m 10  (sloop/nieuwbouw) 

 Petristraat en Hendrika van Tussenbroeklaan (renovatie) 

 

Mitros streeft ernaar om van beide groepen de belangen, zorgen en kansen in beeld te brengen 

voordat de startnotitie wordt afgerond. Vanuit de opgestelde bewonersportretten wordt een gepaste 

participatiestrategie opgesteld. In het geval van een bouwenvelop, worden de bewonersportretten 

gedestilleerd tot een pakket van eisen om de draagvlakmeting te behalen. 

 



9. Uitvoeringsbesluiten: 

Na vaststelling van het startdocument zijn er nog diverse besluiten nodig om tot een te realiseren plan 

te komen. In eerste instantie zal een bouwenvelop opgesteld worden, gevolg door een 

bestemmingsplan. Als sluitstuk is een omgevingsvergunning, inclusief sloopmelding noodzakelijk. 

Eventueel kan ervoor gekozen worden om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te 

coördineren.   

 

10. Samenwerkingsstrategie: 

In samenwerking met een te vormen klankbordgroep zullen de gemeente en Mitros samen de 

planontwikkeling verder uitwerken.    

 

11. Projectomgeving: 

Het plan grenst aan de herinrichting van de Johan Wagenaarkade, als onderdeel van het rondje 

stadseiland. Recent is de Daphne Schippersbrug en bijbehorende school in nabijheid van de locatie 

gerealiseerd. Verderop in de Halve Maan zal op de Dickensplaats een soortgelijke ontwikkeling, 

eveneens van Mitros gerealiseerd gaan worden. Deze planontwikkeling zal nog verder uitgewerkt 

worden.  

 

12. Planning: 

 
Activiteit Indicatie 

 
Collegebesluit B&W en besluit RvC Mitros over de nieuwbouw 

 
Februari 2018 

 
Opstellen Sociaal Plan voor en met bewoners te slopen woningen 

 
Februari – mei 2018 

 
Start traject draagvlakmeting + urgentie + start uitplaatsing 

 
Mei 2018 – juni 2018  

 
Uitwerking en vaststelling Bouwenvelop door college B&W 

 
Maart –  September 2018 

 
Selectietraject ontwikkelende bouwer voor de nieuwbouw  

 
April 2018 

 
Participatietraject met klankbordgroep (bewoners/omwonenden) 

 
April 2018 

 
Mitros werkt met de geselecteerde bouwer het nieuwbouwplan uit tot en met 
de omgevingsvergunning  

 
Mei 2018- medio 2019 

 
Bestemmingsplantraject van de gemeente Utrecht wordt gelijktijdig doorlopen.  

 
Mei 2018- medio 2019 

 
Bestemmingsplan + omgevingsvergunning  definitief (indien geen bezwaar) 

 
Medio 2019 

 
Start sloop 

 
Medio 2019 

 
Bouw van de woningen 

 
Medio 2019 – medio 2020 

 
Oplevering nieuwbouw 

 
Medio 2020 

 
Mogelijkheid om terug te verhuizen 

 
Vanaf medio 2020 

 

13. Financiën – Plankosten: 

De huidige woningen staan op erfpacht en daardoor is er sprake van economische meerwaarde gezien 

de verdichting. Verder moet Mitros een stuk grond verwerven van de gemeente omdat de footprint van 

de nieuwe bouwblokken toeneemt en verder naar voren worden geplaatst ten opzichte van de huidige 

situatie. Mitros vraagt de gemeente om het plangebied voor de herinrichting Johan Wagenaarkade te 

laten aansluiten op de openbare ruimte die zij aanleggen.    

 

Voor de planontwikkeling is een intentieovereenkomst gesloten met Mitros. Er wordt een voorschot van 

€ 30.000,- op de plankosten in rekening gebracht. Uiteindelijk zal afgerekend worden op basis van 

werkelijke kosten. De definitieve afspraken over de planontwikkeling worden gemaakt in een anterieure 



overeenkomst. Het gaat daarbij om de precieze afrekening van de economische meerwaarde en 

afspraken over de aanpassing van de openbare ruimte. De leges voor de bestemmingsplanprocedure 

en de omgevingsvergunning vallen buiten deze overeenkomst en moeten apart betaald worden 

conform de Legesverordening. 

 




