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Dit Werkplan Huisvesting Creatieve Sector gaat over de 

acties die nodig zijn om in de stad ruimte te behouden en 

extra ruimte te bieden voor de creatieve sector. Geen 

woorden maar daden & kansen optimaal benutten; daar 

gaat het om. Aan de hand van de ervaringen met de 

beschreven projecten brengen we vervolgens in beeld 

welke rol we als gemeente hebben en welke instrumenten 

we in handen hebben om deze rol  uit te voeren. Daarnaast  

lopen we ongetwijfeld ook aan tegen aandachtspunten die 

drempels opwerpen. Deze benoemen we werkende weg en 

in overleg met betrokken beleidsvelden/sectoren worden 

dan voorstellen gedaan voor wijzigingen/aanpassingen.   

De resultaten van de doorontwikkeling van dit werkplan  

kunnen als leidraad worden gebruikt  naar andere 

maatschappelijke ruimtevraagstukken. Daarom is dit plan 

voorloper en pilot vanuit het bredere traject Slim 

Ruimtegebruik. 
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1. Utrecht als creatieve stad 

Utrecht is een creatieve stad vol met makers en talent. We hebben in Utrecht 

topopleidingen, bekende podia en een mooie infrastructuur voor culturele 

presentaties. De werkgelegenheidsgroei van de creatieve industrie was tussen 2011 en 

2016 zelfs 11% en Utrecht scoort hoog op verschillende lijsten als het gaat om 

creativiteit, innovatie, gaming en animatie. Volgens de Europese Commissie hoort 

Utrechts zelfs tot één van de ideale creatieve steden.  

 

De basisvoorwaarde van een creatieve stad is de aanwezigheid 

van de makers en de creatieve ondernemers. Zij zorgen voor 

vernieuwing en innovatie. Zij studeren af aan de 

topopleidingen, staan op de podia, vullen de musea en 

galeries en zij zorgen voor werkgelegenheid.   

 

Op dit moment zijn er te weinig plekken voor deze 

kunstenaars en de creatieve ondernemers om te maken, te 

starten en door te groeien. Zo berekent Bureau Buiten  in haar 

rapport  dat in Utrecht voor de komende twee jaar een vraag 

is naar 15.000 m2 extra bedrijfsruimte voor de creatieve 

ondernemers. Juist het aanbod van ruimtes met een lage 

huurprijs voor starters zijn onmisbaar om als creatieve stad te 

groeien en voor de lange termijn een creatieve stad te blijven. 

Met een tekort aan ruimte aanbod voor starters loopt de stad 

het risico dat ondernemers en kunstenaars de stad verlaten.  Belangrijk om te beseffen 

is dat met name de groep autonome kunstenaars in de praktijk economisch gezien niet 

groeien en daardoor behoefte hebben aan permanent lage huurniveaus. Creatieve 

vastgoedbeheerders als SWK030 en Sophies Kunstprojecten worden financieel 

ondersteund door de gemeente Utrecht om deze groep kunstenaars te huisvesten.  Zij 

hebben wachtlijsten en dringend behoefte aan permanent en tijdelijke huisvesting. De 

groep creatieve ondernemers met economische groeipotentie hebben ook wachtlijsten 

. Dit betreft met name de huurders in het middelhoge huurniveaus (rond de €125,- 

m2) . Voor de stad is het daarom belangrijk dat de gemeente een rol speelt in het 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmysGA5b3XAhXCI1AKHbIPBycQjRwIBw&url=http://www.glasgowsculpturestudios.org/artist-facilities/nathan-coley/&psig=AOvVaw0-ug2Gje_x3j2qwce9-hDg&ust=1510739371037113
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faciliteren van een breed aanbod aan ruimtes voor creatieve ondernemers, zowel in 

kwaliteit, uitstraling en huurniveaus.  

Creativiteit draagt bij aan de aantrekkingskracht voor nieuwe bewoners, innovatie, 

werkgelegenheid, sociale cohesie en leefbaarheid in een wijk. Naast een economische 

meerwaarde biedt de sector ook een duidelijke maatschappelijke meerwaarde en biedt 

ook extra aantrekkingskracht op andere functies. Reden te meer om voor de 

huisvesting van deze sector een focus te hebben op nieuwe gebiedsontwikkelingen  in 

de stad.   

 

Het onderwerp is actueel. In november 2017 zond het programma Tegenlicht de 

documentaire ‘City for Sale’ uit. Stadscentra en omliggende wijken dreigen voor veel 

mensen te duur te worden om er nog te kunnen wonen en voor creatieven om in te 

werken.  

Uit de in november uitgebrachte Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 

2017 – 2021 blijkt dat werknemers in de culturele sector gemiddeld 10.000 euro 

minder verdienen dan andere Nederlanders. Beeldend kunstenaars moeten rondkomen 

van slechts 14.000 euro per jaar.   

 

Steden spelen in op de uitdaging om de creatieve sector een plek te geven in de 

marktontwikkelingen. Amsterdam heeft al jaren een Bureau Broedplaatsen dat zich 

actief inzet voor de creatieve sector. De gemeente Rotterdam kondigde in november 

2017 aan dat het aantal ateliers en broedplaatsen ondanks de stijgende 

vastgoedprijzen de komende vijf jaar fors moet stijgen. Het Haagse college zet in om 

ruimte te geven aan creatieve makers en heeft de afgelopen collegeperiode twee 

miljoen euro uitgetrokken voor het versterken van broedplaats-initiatieven.  

 

Omdat creativiteit past binnen de visie van de gemeente Utrecht op gezonde 

verstedelijking en er een forse huisvestingsopgave ligt, bieden nieuwe plannen kansen 

voor steden van de toekomst om duurzame waarde toe te voegen in de plannen. 

Creativiteit biedt daarin oplossingen voor uitdagingen in de toekomst. Het is nu het 

moment om actie te ondernemen. De kansen die zich nu voordoen in 

gebiedsontwikkelingen, pakt de markt niet direct altijd vanzelf op. 
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De meerwaarde die de creatieve sector en ook andere (maatschappelijke) functies daar  

bieden is een extra motief om nu actie te ondernemen. Met de creatieve sector willen 

we daar aan de hand van dit werkplan een volgende stap in gaan zetten.  

 

Het werkplan 

 

Dit werkplan geeft antwoord op de vraag hoe we de creatieve sector voor Utrecht 

kunnen behouden, laten groeien en kunnen borgen in stadsinbreiding. We hebben dus 

drie doelen: behoud, uitbreiding en borging. We vervolgen met tien acties die 

bijdragen aan het behalen van de drie doelen. De acties worden ingezet om te werken 

aan de projecten die op dit moment in de stad spelen. Uitgangspunt is om te werken 

binnen de bestaande beleidskaders op het gebied van vergunningen, vastgoed en 

grondzaken. Aan de hand van de ervaringen in de praktijk worden knelpunten worden 

in kaart gebracht en zorgen voor afgewogen keuze en mogelijk voor wijziging van 

beleid. Ten slotte moet uitwerking leiden tot een formulering van de gemeentelijke rol 

ten aanzien van de huisvesting van de creatieve sector.  

 

   Aansluiting maatschappelijke initiatieven en ruimte 

 

Het werkplan geldt in dit geval voor de creatieve sector, maar andere maatschappelijke 

initiatieven kennen dezelfde uitdagingen. We sluiten daarom aan bij bestaand 

gemeentelijk beleid zoals de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU), het traject Slim 

Ruimtegebruik en gaan het gesprek aan over ruimte en maatschappelijk initiatief en de 

meerwaarde daarvan. Dit werkplan kan als voorloper dienen voor andere 

maatschappelijke initiatieven. Het staat niet los van het integrale ruimtevraagstuk.  
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2. Doelen:  

Doel 1 – Behouden van creativiteit 

Het behouden van het huidige aantal creatieve vierkante meters. 

Creatieve vierkante meters die verdwijnen worden elders 

gecompenseerd. 

  

Doel 2 – Realiseren van extra ruimte voor de creatieve sector.  

Bureau buiten geeft in haar rapport aan dat er de komende jaren 

behoefte is aan  extra ruimte voor de creatieve sector. (Onderzoek 

Bureau Buiten, 2017).  

We onderschrijven deze behoefte en zetten daarom in op het realiseren 

van extra aanbod aan bedrijfsruimte in het betaalbare segment, dat 

mede kan voorzien in de ruimtevraag van de creatieve sector, rekening 

houdend met bestaande beleidskaders en beschikbare middelen.  

 

Doel 3 – Borgen van creativiteit in gebiedsontwikkeling 

Bij het maken van plannen voor de ontwikkeling van gebieden of panden 

worden bekeken of en waar creatieve bedrijvigheid passend is. Dit zal 

vanaf de visievorming geborgd worden in de plannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting  

De rafelranden van de stad en de prioritaire gebieden geven kansen voor 

de realisatie van de drie doelen. Bureau Buiten spreekt in haar rapport 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirrLjP8r3XAhULZFAKHQudCgkQjRwIBw&url=https://hooghiemstra.com/&psig=AOvVaw05rsyLBgVx3JwxncM8eqa1&ust=1510743043740369
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over vier typen broedplaatsen: Innovate, Interact, Expose en Attract. 

Innovate broedplaatsen zijn intern gericht, hier werken creatieven en 

kunstenaars aan hun eindproduct zonder dat dit een publiek effect 

heeft. Voorbeelden in Utrecht zijn Kytopia, Dutch Game Garden en Das 

Spectrum. 

Interact broedplaatsen hebben een sociale functie voor de omliggende 

wijk. Hier vindt interactie plaats en wordt een bijdrage geleverd aan 

sociale vraagstukken. Hierbij wordt gedacht aan atelierruimtes met een 

relatie naar de bewoners in de wijk. Eiland 8 en het Krachtstation zijn 

hier voorbeelden van.  

Expose broedplaatsen hebben een effect op de identiteit van een gebied 

en hebben een publieke functie voor en uitstraling in de wijk. In Utrecht 

zijn de Snorfabriek en Vechtclub XL voorbeelden van dit soort 

broedplaatsen. 

Attract broedplaatsen hebben een stedelijke en misschien nog wel 

verder reikende uitstraling en aantrekkingskracht. RAUM en de 

Werkspoorkathedraal zijn voorbeelden die we in Utrecht kennen. 

 

Omdat elk gebied in Utrecht een eigen identiteit heeft maken we gebruik 

van de kansenkaart en de typeringen van Bureau Buiten bieden 

beleidshouvast: waar past welk type combinatie van creativiteit.  
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3. De acties 

Het bereiken van de drie doelen heeft een integrale aanpak nodig: daarom beschrijven 

we hieronder tien acties om de doelen te bereiken. De acties worden toegepast bij de 

projecten die op dit moment spelen voor de huisvesting van de creatieve sector.  

In lijn met Actie 1 is het belangrijk om de leerpunten uit het creatieve 

huisvestingswerkplan mee te nemen in de brede maatschappelijke ruimtevraag.  

We maken onderscheid tussen acties die nu al ingezet worden binnen huidig beleid en 

acties die nog nadere uitwerking behoeven. Voor beiden geldt dat dit extra inzet 

vraagt om dit optimaal te kunnen uitvoeren. 

 

3a. Acties passend binnen vigerend beleid 

1. Aansluiten integrale aanpak ruimtevraag 

Dit werkplan sluit aan bij de integrale uitdaging om ruimte voor maatschappelijke 

initiatieven. Knelpunten die uit de diverse projecten naar voren komen, kunnen ook 

toegepast worden op andere maatschappelijke initiatieven. Omdat de situatie voor de 

creatieve sector nu een ‘momentum’ heeft, kunnen we door uitvoering van dit 

werkplan ook de bredere maatschappelijke vraag ondersteunen. Elke actie uit dit 

werkplan wordt zo uitgevoerd dat het breed toegepast kan worden en niet een 

‘gekokerde’ oplossing is.  

 

2. Ruimte voor experiment 

 Door flexibel om te gaan met regelgeving op aangewezen plekken, maken 

we experimenten mogelijk. Hierdoor ontstaat ruimte om nieuwe concepten 

te ontwikkelen. Plekken waar nu nog weinig mensen wonen, bieden kans 

om invulling te geven aan de wens die in het coalitie-akkoord ‘Utrecht 

maken we samen’ is opgenomen. Experimenteren betekent dat dit tijdelijk 

is en ook mag mislukken. Bij succes wordt een volgende stap gezet waarbij 

de flexibele regelgeving uit het experiment wordt ingepast in regulier 

beleid. Experiment heeft tevens het voordeel dat vaak ook meer ruimte kan 

worden geboden voor juist de lagere huurniveaus. 
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3. In omgevingsvisies en bestemmingsplannen  creativiteit 

meenemen 

In op te stellen omgevingsvisies voor gebiedsontwikkelingen nemen we 

een ruimteclaim voor maatschappelijke functies op. De creatieve sector 

maakt daar deel van uit. Dit in navolging van de ingezette lijn bij de 

omgevingsvisies  voor de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier. 

Daarnaast is het van belang dat bij gebiedsontwikkelingen, die een 

uitvoeringstermijn van vele jaren hebben, de flexibiliteit wordt 

behouden. Dit kan door het opnemen van brede bestemmingen, voor 

bijvoorbeeld de plinten,  waar dan ook de creatieve bedrijvigheid deel 

van uitmaakt.  

Waar het past, wordt in bestemmingsplannen de bestemming ‘Creatieve 

bedrijvigheid’ opgenomen (zoals bijvoorbeeld is gebeurd in de 

bestemmingsplannen voor het Werkspoorkwartier en Rotsoord). Dit 

beïnvloedt de waarde en de huurprijs van gemeentelijk en particulier 

vastgoed waardoor het betaalbaarder wordt voor de creatieve sector.  

Passend bij de ambitie voor de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier 

kan met privaatrechtelijke afspraken een toespitsing worden gemaakt 

op specifiek creatieve en maatschappelijke functies. Dit om te 

voorkomen dat de daadwerkelijke invulling plaatsvindt op basis van 

alleen economische motieven. 

 

 

 

4. Ruimte voor creatieve sector meegeven in vastgoedtenders 

De creatieve sector wordt in de tender uitvraag van gebouw- en gebiedsontwikkelingen 

meegenomen waar het past. Ontwikkelingen in Utrecht worden getenderd: een gebouw of stuk 

grond wordt de markt aangeboden en uit de ontwikkelaars wordt gekozen. De maatschappelijke 

meerwaarde en het financiële bod  zijn een pakket aan meerwaarde voor de stad en worden samen 

bekeken. Voorbeelden hiervan zijn de NPD strook en Wonderwoods. 
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5. Creatieve plintenstrategie 

Wij adviseren in gebiedsontwikkelingen hoe de creatieve 

sector betrokken kan worden bij de plintenactivatie. In de 

nieuw te ontwikkelen gebieden en in bestaande  gebieden 

ziet de creatieve sector namelijk kansen. Een gevarieerde 

en aantrekkelijke plint zorgt ervoor dat de stad op 

ooghoogte leefbaar is en leefbaar blijft. Dat kan ook in de 

vorm van ateliers in leegstaande winkel- en/of 

kantoorpanden. Deze strategie wordt al toegepast bij de 

ontwikkelgebieden Beurskwartier en Merwedekanaalzone 

en sluit aan bij het project Slim Ruimtegebruik. Bieden 

van flexibiliteit in bestemming, vormgeving en 

huurniveaus is essentieel om dit te laten slagen. 

Daarnaast kijken we ook naar de leegstaande ruimtes  in 

bestaande winkel- en voorzieningenstrips in de hele stad 

en de mogelijkheden die daar kunnen worden geboden 

voor (tijdelijke) huisvesting van creatieve ondernemers.  

Dit aspect wordt meegenomen in de retailvisie die we dit 

jaar voor de stad gaan maken.  

 

6. Inzet financieringsmogelijkheden 

We zetten, daar waar nodig, in op (tijdelijke) financiering van 

broedplaatsen. Het investeringsbudget van Cultuur zal gebruikt 

worden om ruimte te creëren voor talentvolle makers. We gaan de 

mogelijkheden die het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO),  het Borgstellingsfonds, de Cultuurlening, 

Stimuleringsfonds en het Ondernemersfonds bieden beter 

inzichtelijk maken en de communicatie hierover versterken.  

We zien dat een deel van de broedplaatsontwikkeling niet 

afhankelijk is van financiële ondersteuning. Zo zijn bijvoorbeeld 

De Werkspoorkathedraal, Stadstuin en de campus ontwikkeling 

van Lingotto in Werkspoorkwartier niet afhankelijk van 

(gemeentelijke) subsidies.    

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6sTQ873XAhULfFAKHSYnDSIQjRwIBw&url=http://kwp.nl/cases/wonderwoods/&psig=AOvVaw2pbQWaECyCYufqo5RmwvWo&ust=1510743332948932
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3b. Acties die nader onderzoek behoeven 

 

1. Het stimuleren van doorstroming  

Wij stimuleren actief de doorstroming van creatieven in hun huisvesting om daarmee 

juist meer ruimte te bieden aan de onderkant van de markt. De creatieve sector is 

divers: er zijn autonome kunstenaars die voor een lage huur (ongeveer 50 euro per 

m2 op jaarbasis) op rauwe onafgewerkte plekken zitten en er zijn creatieve startups 

die op een interessante, meer afgewerkte locatie meer huur (135 euro per  m2) 

kunnen opbrengen, zoals in de Werkspoorkathedraal en Vechtclub XL.  

De aanwezigheid van een breed aanbod van huurniveaus en doorgroei  stimuleren, 

zorgen voor een gezonde basis voor de creatieve sector in Utrecht.    

De huisvestingsvraag van een creatieveling kan veranderen. Bij een groeiend inkomen  

zal er doorgegroeid moeten worden naar duurdere ruimte, zodat plaats gemaakt 

wordt voor kunstenaars en ondernemers die het financieel minder breed hebben.  

 

 

2. Tijdelijk gebruik van gemeentelijk en particulier 

leegstaand vastgoed 

Wij stimuleren creativiteit en maatschappelijk gebruik bij 

het tijdelijke gebruik van gemeentelijk en particulier 

vastgoed. Dit wordt in het project rondom de 

aanbesteding leegstandsbeheer meegenomen. Dit gaat 

samen met de projectgroep Slim Ruimtegebruik voor een 

integrale aanpak van leegstand en maatschappelijke 

invulling.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV3Nz38r3XAhVSL1AKHcfYCWcQjRwIBw&url=https://onlymotors.com/cant-afford-bugatti-veyron-get-wooden-one/&psig=AOvVaw1iyJMz1hwktqkz5R127yyt&ust=1510743143344817
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3. Experimenteren met een innovatief gebiedsfonds 

In de Merwedekanaalzone experimenteren we met een innovatief gebiedsfonds. Het 

uitgangspunt: functies in het gebied met maatschappelijke meerwaarde kosten in eerste 

instantie geld maar leveren voor het hele gebied iets op in de zin van werkgelegenheid, 

reuring, aantrekkelijke woonomgeving etc. We onderzoeken de constructie waarbij met 

verschillende eigenaren kan worden bijgedragen aan deze kosten en ook die opbrengsten 

worden verdeeld. Mogelijk biedt dit ook kansen op andere plekken.  

 

4. Onderzoek mogelijkheden omgevingswet  

We onderzoeken de mogelijkheden en beperkingen 

die de nieuwe Omgevingswet biedt. Inzicht in de 

mogelijkheden en aansluiting bij de kansen die de 

nieuwe Omgevingswet biedt voor de creatieve 

sector is nodig om de sector goed te kunnen 

adviseren en faciliteren in de toekomst.  
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15 

 

4. Kansenkaart en concrete projecten 

Kansenkaart 

De Kansenkaart geeft aan wat er speelt in de stad en is een kaart die continu in ontwikkeling is: wat 

speelt waar in de stad en waar liggen kansen voor de creatieve sector? 
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Projecten 

Er zijn verschillende projecten voor huisvesting van de creatieve sector waar de gemeente een 

duidelijke rol in heeft. Bij de uitvoering van de projecten komt naar voren of dit past binnen het 

bestaande beleid op verschillende gebieden, of dat hierin keuzes gemaakt moeten worden. In het 

laatste geval, worden deze keuzes integraal voorbereid en voorgelegd ter besluitvorming. 

 

Doelen projecten en vierkante meters 

Tijdens de uitvoering van de projecten gebruiken wij de acties uit het werkplan om de drie doelen te 

bereiken: behoud, groei en borging. Achter de projecten staat welk doel ze ondersteunen. Wij hebben 

de geschatte vierkante meters toegevoegd.  

 

Verdeling projecten 

De projecten zijn verdeeld in  

a) projecten waar onze focus op ligt 

b) projecten die met bestaande capaciteit en budget niet gerealiseerd kunnen worden 

 

Deze onderverdeling heeft te maken met de huidig beschikbare capaciteit en middelen. Keuzes zijn 

gemaakt op basis van de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente, de mogelijke waarde van de 

projecten en de kansen van realisatie.  

Vanuit Cultuur wordt met name ingezet op de projecten gericht op werkruimte voor kunstenaars, 

waarbij  een onrendabele top in de huurprijs zit.  

Vanuit Ruimte (opgave Werk en Economie) ligt de focus op het overige deel van de creatieve sector, het  

deel van de markt dat over het algemeen in het midden- en iets hogere huursegment zit. De rol van 

de gemeente zit hier meer in vraag en aanbod bij elkaar brengen en facilitairen, creëren van optimale 

werklocaties. Dit overlapt uiteraard op sommige locaties, maar vormt het uitgangspunt in de verdeling 

van het accountmanagement. 

 



17 

 

4a. Projecten waar onze focus ligt 

De Vlampijpateliers – behouden van vierkante meters 

Geschatte aantal vierkante meters  Behouden: 2480 m2 

Fase In onderzoek 

Type broedplaats Innovate 

Stand van zaken Er is een integrale projectgroep opgestart met als doel 

betaalbare werkruimte voor kunstenaars te behouden op 

de locatie waar nu de Vlampijpateliers zijn gevestigd. 

Het pand is op dit moment in slechte staat. Deze 

projectgroep zorgt voor een kostenindicatie voor het 

behoud, zodat daarover een keuze gemaakt kan worden.  

Betrokken partijen Sophies Kunstprojecten, Ruimte, UVO, CZ, Gebiedsteam 

West 

Rol(len) gemeente Eigenaar, verhuurder, subsidiegever, projectmanager 

Risico’s en bedreigingen Te hoge vierkante meterprijs voor de 

kunstenaars/makers. 

Overdracht eigendom van Ruimte  UVO zorgt voor 

financieel vraagstuk vanwege de boekwaarde. 

Aandacht voor doorstroming binnen dit pand is 

belangrijk 

Kytopia – behouden en uitbreiden van creatieve vierkante meters 

Geschatte aantal vierkante meters  Behouden: 1.625 m2 

Uitbreiden: 3.250 m2  

Type broedplaats Innovate (mogelijk Expose in de toekomst) 

Fase In opstart 

Stand van zaken Kytopia verhuist in 2018 van Oudegracht 245 naar een 

nieuwe locatie. Kytopia is in gesprek met diverse partijen 

en richt zich momenteel op het Werkspoorkwartier. Dit 

past in de creatieve visie van het gebied, waar muziek 

een welkome toevoeging is. 

Betrokken partijen UVO, particuliere gebouw/grondeigenaren, ruimtelijk 

regisseur West, samenwerkingspartners extern. 

Rol(len) gemeente Verhuurder huidige locatie, vastgestelde gebiedsvisie, 

bestemmingsplan, vergunningen, beleidsadvies, advies 

verschillende financieringsvormen, mogelijke 

subsidieverlener (vanuit beleid Cultuur) 

Wat is er nodig om dit verder te brengen Huur of koopcontract, verbinder tussen alle 

gemeentelijke rollen, inhoudelijk & financieel plan met 

bijbehorende dekking 

Risico’s en bedreigingen Kytopia kan geen betaalbaar huurpand vinden. 

Kytopia kan geen grond om te kopen en te bouwen 

vinden.  
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 Cartesiusdriehoek – behouden en uitbreiden van creatieve vierkante 

meters  

Geschatte aantal vierkante meters Behoud van 1750m2 van dB’s en uitbreiding naar 4500 

m2 

Type broedplaats Expose 

Fase Voorbereiding tenderprocedure 

Stand van zaken De NS heeft een koersdocument uitgegeven waarin 

creativiteit wordt beschreven als een van de voorwaarden 

bij het gebruik CAB gebouw in het nieuwe woongebied. 

Db’s staat erin beschreven als mogelijk te behouden. Een 

consortium met Db’s zal meedoen aan de tender. 

Betrokken partijen NS 

Rol(len) gemeente Aansluiting en betrokken blijven bij tender , partijen 

wijzen op tender 

Wat is er nodig om dit verder te brengen - 

Risico’s en bedreigingen dB’s verliest tender  

Cartesiusgebouw verliest creatieve ruimte 

Tractieweg 50 - realiseren van nieuwe creatieve vierkante meters 

Geschatte aantal vierkante meters Realiseren van 2400 m2 nieuwe vierkante meters tbv 

creatieve sector. Daarnaast ook ruimte voor de 

bierbrouwerij De Leckere. 

Type broedplaats Expose 

Fase In voorbereiding, start uitvoering in 2018 

Stand van zaken In deze voormalige fabrieksloods wordt samen met de 

Stadstuin naast de bierbrouwerij De Leckere  ruimte 

gecreëerd voor maakbedrijven en worden kleinere 

inpandige units gerealiseerd voor  creatieve 

ondernemers.  

Betrokken partijen Bob Scherrenberg (Overvecht Vastgoed), Stadstuinen 

Rol(len) gemeente Vergunningverlener, betrekken van creatieve partijen die 

ruimte zoeken, afstemming tussen partijen onderling in 

het gebied , aanpak openbare ruimte (oa 

voetgangersverbindingen) 

Wat is er nodig om dit verder te brengen -afstemming gemeente en Overvecht vastgoed  

Risico’s en bedreigingen - 
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 Hof van Cartesius - realiseren van nieuwe creatieve vierkante meters 

Geschatte aantal vierkante meters Realiseren van 2140 m2 nieuwe vierkante meters (eerst 

én tweede fase) 

Type broedplaats Expose 

Fase Eerste fase (1115 m2 )  is jan 2018 opgeleverd , tweede 

fase gaat in uitvoering in 2018 

Stand van zaken Momenteel wordt er circulair gebouwd aan Het Hof van 

Cartesius in het Werkspoorkwartier in Utrecht: een 

nieuwe, groene werkplek waar creatieve, duurzame 

ondernemers zélf hun eigen werkruimte bouwen rondom 

een publieke binnentuin. Daarnaast zijn er al meer dan 

40 studenten actief in het gebied, van Hogeschool 

Utrecht, HKU en Universiteit Utrecht.  

Betrokken partijen Charlotte en Bianca Ernst,  Bob Scherrenberg, 

Grondzaken, gebiedsmanager West 

Rol(len) gemeente Partijen aandragen, verbinden met initiatieven elders 

(circulair ), vergunningverlener 

Wat is er nodig om dit verder te brengen -bijdrage uit EFRO voor uitvoering tweede fase is 

toegezegd.  

Risico’s en bedreigingen -projecten voor tweede fase moeten in EFRO kader 

passen .  

Lingotto/ voormalige Bol.com locatie - realiseren van nieuwe creatieve 

vierkante meters 

Geschatte aantal vierkante meters Het hoofkantoor aan de Keulsekade  is breder ingevuld 

dan creatieve ondernemers . In de bedrijfsruimte aan de 

Nijverheidsweg circa 2000 m2 ten behoeve van de 

creatieve sector  

Type broedplaats Expose 

Fase Uitvoering en visieontwikkeling voor openbare ruimte en 

verbindingen ism ander partijen in het gebied en 

gemeente 

Stand van zaken Lingotto is de nieuwe eigenaar van het kantoorpand aan 

de Keulsekade en de bedrijfsruimtes aan de 

Nijverheidsweg. De Nijverheidsweg biedt kansen voor de 

creatieve sector. Sinds 3 oktober is SWK030 met Lingotto 

in gesprek over de creatieve invulling van de panden en 

de openbare ruimte. 

Huub Kloosterman (stedenbouwkundige) is in opdracht 

van Lingotto  een visie aan het ontwikkeling op de 

openbare ruimte en verbindingen met directe omgeving.  

Betrokken partijen Lingotto en partners,  gemeente 

Rol(len) gemeente Netwerker 

Wat is er nodig om dit verder te brengen Netwerker blijven en advies geven 

Risico’s en bedreigingen -het pand keulsekade heeft een kantoorbestemming en 

een hoger huurniveau dus vraag is hoeveel ruimte hier 

ingevuld kan /gaat worden tbv crea sector 
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Lou Oudenoord – (tijdelijk) realiseren van creatieve vierkante meters 

Geschatte aantal vierkante meters Tijdelijk realiseren in 2018 van: 3.000 m2 

Type broedplaats Expose 

Fase In uitvoering 

Stand van zaken Lou Oudenoord gaat tijdelijk het oude Hogeschool 

Utrecht pand vullen met creatieven, sociale ondernemers 

en horeca aan de Oudenoord. BPD heeft als ontwikkelaar 

de ruimte gegeven aan Lou Oudenoord. 

Betrokken partijen BPD, Lola/Lou, VTH, CZ 

Rol(len) gemeente Vergunningen, adviseur, projectsubsidies CZ 

Wat is er nodig om dit verder te brengen - 

Risico’s en bedreigingen Vergunningen op korte termijn  

Zeer tijdelijk project 
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 4b. Projecten die met bestaande capaciteit en 

budget niet ondersteund kunnen worden 

Lumax – realiseren van nieuwe creatieve vierkante meters 

Geschatte aantal vierkante meters  Realiseren van 300m2 nieuwe vierkante meters 

Type broedplaats Kans voor Interact 

Fase In onderzoek 

Stand van zaken Er wordt gezocht naar oplossing voor de leegstand in dit 

pand in Ondiep en de behoefte aan ruimte voor 

creatievelingen. Een consortium van SWK030, 

Hooghiemstra en Sophies Kunstprojecten onderzoekt 

met pandeigenaar (gemeente Utrecht, UVO) naar een 

duurzame creatieve invulling. H 

ier is een kans voor creatieven die een bijdrage leveren 

aan de wijk. 

Betrokken partijen Gemeente, SWK, Hooghiemstra 

Rol(len) gemeente Eigenaar van het pand, vergunningverlener 

Wat is er nodig om dit verder te brengen Huidig huurniveau te hoog voor (crea) doelgroep en SWK 

als eventueel toekomstig verhuurder 

Pand meer betrekken / functie geven voor de buurt : 

mogelijkheden voor horeca , workshopruimte etc in 

beeld brengen  

Risico’s en bedreigingen Te duur voor creatieve sector vvo prijs 

Mogen niet doen omdat er al huurders in zitten 

Horeca vergunning 

Frictie huurders in pand 

Das Spectrum in het Werkspoorkwartier – behouden en uitbreiden van 

creatieve vierkante meters 

Geschatte aantal vierkante meters  Behouden: 300m2 

Uitbreiden: 800m2 

Type broedplaats Innovate 

Fase In onderzoek 

Stand van zaken Kunstenaarscollectief zoekt actief naar een permanente 

vestigingsplek met ruimte voor de toekomst. We zijn in 

gesprek met hen over een plek in het 

Werkspoorkwartier.  

Betrokken partijen SWK, grondzaken, gebiedsmanager West, Rijkswaterstaat 

Rol(len) gemeente Adviseur, subsidiegever van ontwikkelaar SWK.  

Risico’s en bedreigingen Te hoge grondprijs. 

Te weinig financiering voor de kunstenaars. 

Stuk grond is een driehoek en zeer lastig rendabel te 

maken. 

Deze locatie heeft stakeholders (NS en Rijkswaterstaat) 

die ook iets te zeggen hebben over de grond. 
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De Nijverheid – realiseren van nieuwe creatieve vierkante meters 

Geschatte aantal vierkante meters Realiseren van 1.000m2 nieuwe vierkante meters 

Type broedplaats Expose 

Fase In uitvoering 

Stand van zaken Culturele ondernemers zijn in het Werkspoorkwartier aan 

het bouwen aan een vrijhaven voor kunstenaars met 

ateliers voor beeldende kunsten en werkruimtes voor 

podiumkunstenaars. Dit past in de creatieve visie van het 

gebied.  

Betrokken partijen Ruimtelijk regisseur West, grondeigenaar  

Rol(len) gemeente Gebiedsvisie Werkspoorkwartier, bestemmingsplan, 

vergunningverlener, advies t.a.v. financieringsvormen.  

Wat is er nodig om dit verder te brengen In beeld brengen van aanvullende  

subsidiemogelijkheden (Borgstellingsfonds , EFRO)  

Risico’s en bedreigingen Financiering structureel. Stijging van de huurprijs. 

Merwedekanaalzone – behouden, realiseren en borgen van creatieve 

vierkante meters  

Geschatte aantal vierkante meters Behouden: Vechtclub XL 2500 m2 aantal m2, Stadstuin 

Europalaan 20 circa 2.000 m2  

Realiseren: minstens 1.000m2 op korte termijn 

Borgen in de plannen: schatting van 4.000 m2 in de 

plinten  

Type broedplaats Expose 

Fase Omgevingsvisie 

Stand van zaken De visie van dit nieuw te ontwikkelen gebied waar op dit 

moment veel creatievelingen actief zijn zoals Vechtclub 

XL en Stadstuin, wordt nu geschreven. Wij proberen 

creativiteit te behouden en creatieve ruimte uit te 

breiden in dit gebied dat lokaal aantrekkingskracht heeft 

maar ook een buurtfunctie heeft in de nieuwe te 

ontwikkelen wijk.  

Betrokken partijen Gemeente, eigenaren collectief deelgebied 5, ruimtelijk 

regisseur. 

Rol(len) gemeente Grondeigenaar deel van deelgebied 5, omgevingsvisie, 

adviseur. 

Wat is er nodig om dit verder te brengen Uitwerking van de omgevingsvisie naar definitie ontwerp, 

instellen van en gebiedsfonds om daarmee ook ruimte te 

kunnen bieden voor maatschappelijke en creatieve 

functies.   
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Beurskwartier – borgen van creatieve vierkante meters 

Geschatte aantal vierkante meters Borgen in de plannen: schatting van 5.000 m2 

Type broedplaats Innovate, Expose, Attract 

Fase In uitvoering 

Stand van zaken De omgevingsvisie is in december 2017 vastgesteld. 

In  deze omgevingsvisie wordt ruimte geboden aan de 

creatieve sector. Doelgroep: scale-ups, midden en hoger 

segment. 

Betrokken partijen Gemeente, jaarbeurs, Projectorganisatie Stationsgebied, 

ontwikkelaars. 

Rol(len) gemeente (Toekomstig) grondeigenaar, adviseur 

Wat is er nodig om dit verder te brengen Personele inzet m.b.t. projectdeelname van CZ/EZ 

binnen toekomstige tenders en placemakingprojecten. 

Risico’s en bedreigingen Te grote economische aantrekkingskracht van het 

gebied, waardoor grond en –huurprijzen te hoog 

worden. 

Wolvenplein gevangenis - behouden, realiseren en borgen van 

creatieve vierkante meters 

Geschatte aantal vierkante meters Behouden: wat er nu zit = a 

Realiseren: extra in overgebleven ruimtes = b 

Borgen in de plannen: minstens a+bm2 

Type broedplaats Expose 

Fase Voorbereiding tenderprocedure Rijksgebouwendienst 

Stand van zaken Een consortium van creatieve vastgoedontwikkelaars 

heeft interesse in de tender voor de Wolvenplein 

gevangenis.  

Betrokken partijen SWK, Hooghiemstra, Sophies, Boei, CZ, een PMB-er die 

geen gesprek met ons wil 

Rol(len) gemeente Adviseur creatieve visie van de gevangenis 

Wat is er nodig om dit verder te brengen - 

Risico’s en bedreigingen Bij tender wordt de Wolvenpleingevangenis verkocht aan 

de hoogste bieder zonder creativiteit 

Creativiteit wordt opgenomen in de tender maar is 

beleidsmatig geen kunst/cultuur of createve industrie 
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Nutrecht Overvecht – behouden en realiseren van creatieve vierkante 

meters 

Geschatte aantal vierkante meters Behouden: 1.000m2 

Realiseren: 500m2 

Type broedplaats Interact 

Fase Nutrecht verhuist waarschijnlijk per 2018 naar Overvecht 

Mississippidreef 

Stand van zaken NUtrecht wil een creatieve broedplaats, Nutrecht 2.0, 

starten in Overvecht. De broedplaats ondersteunt sociaal 

maatschappelijke projecten waarbij jonge 

afgestudeerden, schoolverlaters en anderen die niet 

passen in het reguliere systeem worden geholpen een 

creatieve toekomst te krijgen (breakdance, zang etc.). 

Doel is om creatieve huurders louter toe te laten als ze 

toevoegen aan de sociale projecten.  Er komt wellicht 

een klein podium en horeca.  

Betrokken partijen NUtrecht, Onderwijs, W&I, wijkbureau en gebiedsteam 

Overvecht,  

Rol(len) gemeente Adviseur, financier, vergunningen 

Wat is er nodig om dit verder te brengen - 

Risico’s en bedreigingen Ze vallen niet binnen één beleidskader en daarmee 

wellicht tussen wal en schip 
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5. Planning vervolgstappen 
 

De acties genoemd in hoofdstuk 3a zetten we op dit moment al in om de huisvesting van creatieve 

sector te faciliteren en te stimuleren. In hoofdstuk 3b hebben we de acties aangegeven die nog 

aanvullend onderzoek en overleg vergen.  

 

Extra capaciteit is essentieel voor het realiseren van alle ambities dit werkplan en daarmee ook het 

faciliteren van de creatieve sector. Daarmee kunnen alle acties en alle projecten de aandacht krijgen 

die nodig is. Het is wenselijk om dit als één aanspreekpunt voor de sector te organiseren, van waaruit 

binnen de gemeentelijke organisatie de nodige lijnen worden uitgezet.  

Dit aanspreekpunt onderhoudt contacten met de creatieve sector, marktpartijen en overziet tevens de 

ontwikkelingen in het vastgoed in de stad. SWK030 heeft inmiddels een plan gemaakt om een rol te 

spelen tussen vastgoedpartijen en creatieven, als kenniscentrum en in voorkomende gevallen om 

concrete projecten (mede) op te pakken. Dit wordt incidenteel vanuit het programma Cultuur 

ondersteund. 

Voor dit moment wordt de capaciteit niet uitgebreid en wordt de huidige capaciteit vooral ingezet in 

de lopende acties en de prioritaire projecten. 

 


