
Klik hier om een titel te maken 

Informatie bijeenkomst 
Ambitiedocument Rijnsweerd en Archimedeslaan 16 
 

14 november 
2018 



Programma 

19.30   Welkom 
19.40   Ambitiedocument Rijnsweerd 
20.00   Archimedeslaan 16 – presentatie plan  
20.45   Gesprek in groepen 
21.30   Plenaire terugkoppeling 
21.45   Einde 
 
 



Ambitiedocument Rijnsweerd 
van kantorenpark naar wonen- 
en werken 



Aanleiding 

• Kantorenpark is verouderd: monofunctioneel, 
vooral grote kantoren, van elkaar af gericht, op 
auto gericht 
 

• Extensief bebouwd, ruimte voor verdichting. 
Sluit aan bij wens college om groei Utrechtse 
economie op USP en Rijnsweerd te faciliteren 
 



‘Eilandjes’, veel ruimte voor wegen, 
dun bebouwd 



Maar ook: groene parels en 
cultuurhistorie 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV87O6t5LZAhWGKFAKHZDCB9gQjRwIBw&url=https://www.booking.com/hotel/nl/mitland.nl.html&psig=AOvVaw0UYohNrgZmyuXkjYXtwlFt&ust=1518045784000348


Proces tot nu toe 

•  2e helft 2017: opstellen ambitiedocument 
•  Januari 2018: ondertekening gebiedspartijen 
•  Begin Februari 2018: informatieavond bewoners 
•  Februari – maart: consultatie 
•  April – aug: verwerken reacties / reactienota 
•  16 oktober: college stelt Ambitiedocument vast 



De belangrijkste reacties? 
• Duidelijkere begrenzing gebied 
• Actievere betrokkenheid bewoners 
• Aandacht voor waardevolle groen gebieden 
• Aandacht voor groei mobiliteit, bereikbaarheid 
en effecten hiervan op omgeving 

• Zorgen over extra parkeeroverlast 
• Positief: kansen voor betere recreatieve 
verbindingen, sociale veiligheid, voorzieningen, 
wooncarrière en levendigheid gebied 



Aanpassingen Ambitiedocument 

• Maatregelen infrastructuur abstracter – 
meerdere opties denkbaar 

• Meer aandacht voor benodigde schaalsprong OV 
• Cultureel erfgoed NHW 
• Quick-scan milieu: aandachtspunten benoemd 
voor vervolg 

• Titel aangepast in: ‘Ambitiedocument Rijnsweerd 
– van kantorenpark naar woon- en werkgebied’ 
 
 
 
 



Hoe nu verder – korte termijn 

• Komende maanden werken we de aanpak voor 
het vervolg uit – ruimtelijk, financieel, rol 
gemeente 
 

• SKR en eigenaren belangrijke rol bij 
transformatie 
 

• Graag horen we vanavond van jullie hoe jullie 
betrokken willen worden. 



Op weg naar 2040 



Ambities 2040 

Werkgebied van de toekomst 

• Mix 
• Netwerk 
• Ontmoeten 
• Verbinden 



Mix: wonen, werken en 
voorzieningen 
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Netwerk 



Ontmoeten 



Verbinden: mobiliteit 

Nu Wenselijke nieuwe structuur 



Utrecht.nl 

Verbinden: groen en bebouwing 





Plangebied Archimedeslaan 16 



Plannen Rijkswaterstaat: knooppunt 
Rijnsweerd 



Verbinden Voorkanten 

Verbinden 



Uitgangspunten uit Ambitiedocument 
voor Archimedeslaan 16 

Verbinden 
• Doortrekken van groene 

singel. 
• Routes door het gebied. 
• Verbinden met 

Daltonlaan. 
• Mix van programma 

(wonen, winkelen, 
voorzieningen). 

• Bebouwing (en 
voorkanten) aan 
Archimedeslaan en 
snelweg. 

 
 



















































Utrecht.nl 

SPVE en proces 
 

• Randvoorwaarden o.a. stedenbouwkundig, verkeer/parkeren, 
openbare ruimte 
Onderzoek o.a. geluid, lucht, bodem, water, flora en fauna, bomen, 
gezondheid 
 

• Concept SPVE : eerste kwartaal 2019  
 

• Consultatie: informatiebijeenkomst en daarna verzamelen/verwerken 
reacties 
 

• Vaststelling in de Raad medio 2019 



Utrecht.nl 

Bestemmingsplan 

• Nieuw bestemmingsplan: opstellen en vaststellen kost ca. 6 
maanden (eind 2019) 
 

• Formele procedure met zienswijzen en vaststelling door Raad,  
daarna bezwaar en beroepsmogelijkheid 
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