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Dit boekje betreft het plan voor nieuwbouw op de locatie van het huidige pand waar de 
winkels Blokker en Big Bazar zijn gevestigd in winkelcentrum Smaragdplein. De beide win-
kels op de locatie hebben hun entree aan de binnenstraat van het winkelcentrum lig-
gen en hebben aan de zijde van de W.A. Vultostraat ook geen etalage of transparantie  Het 
is kortom een dichte plint die ervoor zorgt dat de zijde aan de W.A. Vultostraat als een 
achterkant voelt. Er is weinig tot geen kwaliteit in openbare ruimte, het is geen 
verblijfsruimte en al helemaal geen gezicht van de wijk, danwel een entree van het 
winkelcentrum.

In ons plan stellen we een plint van drie lagen voor om aan te sluiten bij de rest van het 
winkelcentrum en het profiel van de straat. De bovenste twee lagen bevat woningen met 
buitenruimtes aan de straat om de levendigheid en sociale controle te versterken. Op 
straatniveau wordt deze zo open en transparant mogelijk: de bedoeling is hier retail te 
vestigen die een gezicht en dus levendigheid naar buiten heeft. Zo wordt het maaiveld 
geactiveerd. De Blokker blijft, maar wordt grotendeels ondergronds.  We willen een doorgang 
door de plint heen maken die in het verlengde ligt van de nu opgesloten binnenstraat van 
het winkelcentrum. Op deze manier ontstaat er een nieuwe entree van het winkelcentrum 
waar je die ook zou verwachten. Horeca nabij deze entree zorgt ook weer voor levendigheid. 
Het maaiveld zouden we willen opknappen, groen toevoegen en het profiel van wat nu de 
binnenstraat is wordt breder. Er ligt een visie dat op termijn de oriëntatie van alle winkels naar 
de buitenzijde van het winkelcentrum komen te liggen in plaats van naar de binnengangen zo-
als nu het geval is. Op dat moment kunnen we de onderdoorgang dichtzetten om daar bij aan 
te sluiten.

Op deze plint  maken we een accent dat terugspringt op de noordwesthoek. Dit volumes zal 
een oriëntatie- en herkenningspunt vormen voor de wijk vanuit zowel WA Vultostraat, de Bril-
jantlaan als de Diamantweg. Het vormt een ensemble met de bebouwing aan de overzijde van 
de Briljantlaan en begeleidt het verkeer naar of uit het centrum van Utrecht. Tevens vormt het 
een echte kop en daardoor entree van het achterliggende winkelcentrum. Het winkelcentrum 
Smaragdplein is met zijn schegvorm een bijzonderheid in het stedenbouwkundig weefsel dat 
aan de zuidkant van de locatie bestaat uit laagbouw en ten noorden ervan uit stroken met flat-
bebouwing. De zichtlijnen en de knik die de WA Vultolaan en de Briljantlaan maken hebben we 
doorgezet in de opzet van het accent zodat deze daardoor vrij zicht houdt in zoveel mogelijk 
appartementen.  Het verhoogde maaiveld op de plint willen we activeren als daktuin voor de 
bewoners. 

INTRODUCTIE

 in samenwerking met
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SMARAGDPLEIN
We hebben een modellenstudie gedaan voor de kop van het Smaragdplein. De locatie ligt op het scharnierpunt 
van de W.A. Vultostraat en de Briljantlaan, en er is tevens een zichtlijn vanuit de Diamantlaan/dichterswijk. De 
huidige bebouwing is een tweelaags gebouw met de entrees aan de zijde van het Smaragdplein. Momenteel 
zijn er een Blokker en Big Bazar gevestigd. 
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- door programma en ontbreken entrees is een achterkantsituatie ontstaan
- geen entree van winkelcentrum aan de WA Vultostraat
- geen duidelijke kop

BESTAANDE SITUATIE
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B I N N E N S TA D

R O T S O O R D
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S M A R A G D P L E I N

S TAT I O N
VA A R T S C H E  R I J N

Utrecht kiest voor gezonde groei

De Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) is in 2016 vastgesteld. In de RSU zijn de contouren voor de ontwikkelopgaven van 
de economische ontwikkelingsgebieden, verdichtingsgebieden en aandachtsgebieden in beeld gebracht. Utrecht 
groeit en wil die groei vooral faciliteren door inbreiding. Het streven is de openbare ruimte beter te benutten en gro-
tere betekenis te geven als plek waar de stad zich presenteert. Gezonde verstedelijking is in alle gevallen het uitgang-
spunt. Dat betekent focussen op bewegen, welbevinden, perspectief op wonen, werk en opleiding, duurzaamheid.

De woningbehoefte in Utrecht is veel hoger dan het aanbod. In de Actualisering woonvisie Utre-
cht (2015) worden de prioriteiten benoemd die de gemeente stelt om de enorme druk op de Utrecht-
se woningmarkt het hoofd te bieden. Naast verruiming van het aanbod door nieuwbouw in Leidsche 
Rijn, wil de gemeente ook de kwaliteit van de woningen in de bestaande stad verbeteren. Binnen dez-
elfde woonmilieus kunnen mensen met uiteenlopende leefstijlen wonen. Diversiteit in het aanbod is 
daarbij van belang, zodat het voor alle doelgroepen mogelijk is om passende huisvesting te vinden.

De verdichting van de kop van Smaragdplein lijkt kansrijk, vanwege de goede bereikbaarheid, zowel met openbaar 
vervoer (nabij station Vaartsche Rijn en in de buurt van bushaltes) en auto. Maar met name vanwege de aantrekkelijke 
ligging, naast Rotsoord, waarna de Ooster- en Westerkade al bijna in zicht zijn en vanwaar je zo op het Ledig Erf bent. De 
plek nodigt uit tot wandelen en fietsen naar de binnenstad en biedt veel ontmoetingsplekken in de directe omgeving.
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Schakel tussen Oud - en Nieuw Hoograven
De voormalige gemeente Jutfaas is begonnen met de bouw van een wijk langs de gemeentegrens met Utrecht. Deze 
wijk - Oud Hoograven - werd alleen nooit voltooid. De bebouwing bleef beperkt tot twee lange straten: de W.A. Vul-
tostraat en de Julianaweg met enkele korte dwarsverbindingen. Dit is een goed voorbeeld van een Engelse tuinwi-
jk: een wijk met een groen karakter, brede wegprofielen en voornamelijk eengezinswoningen bestaande uit twee 
lagen met kap in traditionele materialen.  Langs de Vaartsche Rijn is gedeeltelijk nog industrie zichtbaar, in de rest 
van de wijk maakte deze, na de annexatie van Jutfaas door Utrecht, in 1954 plaats voor grootschalige woningbouw 
in een stempel- en strokenverkaveling. Er werd een structuurplan opgesteld waarin de stedelijke ontwikkeling tot 
aan 1970 was vastgelegd. De wijk Nieuw Hoograven kreeg een erg functionalistisch karakter. Kenmerken van func-
tionalistische wijken die ook herkenbaar zijn in Nieuw Hoograven, zijn onder meer de combinatie van laag- en mid-
del- hoogbouwwoningen (resp. 2/3 en 5 lagen) opgezet in een stempelstructuur met veel doorgaande groenzones 
en openbare buurtvoorzieningen.  Het Smaragdplein, op een overgang van Oud- naar Nieuw-Hoograven gelegen, 
is zo’n voorzieningencluster, omgeven door een aantal stempels. In de jaren ‘90 is de meest recente toevoeging aan 
de winkelplinten gedaan, waardoor het Smaragdplein gedeeltelijk meer het karakter van een winkelpassage kreeg.  

Kop van het Smaragdplein als wijkaccent

In de Structuurvisie (2004) valt deze locatie binnen “De Binnentuinen”. Hier ligt de nadruk op rustig wonen 
in een stedelijke omgeving, openbaar groen is geclusterd in parken en plantsoenen, concentratie van voor-
zieningen en een fijnmazig netwerk van fietsverbindingen. Door in “ de binnentuinen”  forse hoogbouw juist 
te vermijden, wordt het kleinschalige karakter ervan benadrukt (Hoogbouwvisie, 2005). Het contrast met de 
andere gebieden (markt, podium) waar de stad zich door middel van hoogbouw juist wél wil laten zien, zorgt 
voor een diverser morfologie van de stad, interessanter en contrastrijker. Uitgangspunt voor hoogbouw die wel 
passend is in de binnentuinen is primair het vasthouden van de gemiddelde maat van de bebouwing van de 
betreffende wijk. Middels het verdubbelen van deze maat kunnen accenten in de wijken worden aangegeven.

De kop van het Smaragdplein ligt in een wijk met een diversiteit aan bouwhoogtes, de gemiddelde maat is zowel 
laag als hoog (9m en 15m). Daarnaast zijn er al een aantal accenten van 8 lagen te vinden op en rondom het Smar-
agdplein. Wij denken dat deze locatie een logische plek is voor het aanbrengen van een wijkaccent, er is sprake van 
een bijzondere functie, het winkelcentrum en de plek ligt op een schakelpunt waar de  W.A. Vultostraat samenkomt 
met de Briljantlaan en de Diamantweg, wat versterkt wordt door de open, groene, ruimte aan de Aquamarijnlaan.
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NIEUWE SITUATIE

In de nieuwe situatie zal er op de begane grond commerciele 
ruimte komen die aan alle zijden ontsloten is. Daardoor is er 
meer levendigheid en ook sociale controle / veiligheid rondom. 
We maken een onderdoorgang op de kop naar de binnenstraat 
toe om een nieuwe entree te markeren en meer zicht en lucht 
in het winkelcentrum te krijgen.

Op deze plint komen woningen. Dit deel wordt gesplitst in twee 
hoogtes om het volume te breken in schaal. Het hoogteaccent 
op de kruising Smaragdplein / W.A. Vultostraat is een landmark 
en herkenningspunt vanuit de verschillende omringende wijken  
van het nieuwe Smaragdplein.
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sfeer nieuwe entree Smaragdplein met terras
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referentiebeelden winkelstraat en horeca
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- 9 bouwlagen
- commercieel op de begane grond
- wonen op de verdiepingen
- parkeren onder de grond
- 88 appartementen
- appartementen varierend van ca. 40-110 m2

Dit is een opzet die in de rest van het traject verder 
uitgewerkt wordt.

PROGRAMMA EN OPBOUW
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Laag begane grond Laag 01 en 02
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Laag 03 t/m 06 Laag 07 Laag 08 t/m 10
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referentiebeelden daktuinen

entree naar terras geintegreerd in groen
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Laag - 02 Laag - 01

fietsen
Op de eerste laag onder de grond komt ruimte voor ca. 300 fietsen. Dat zijn 3 fietsen per wo-
ning, plus een overcapaciteit van ca. 30 fietsen. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden
door werknemers van de commerciele ruimtes. De fietsenstalling wordt ontsloten aan het Sma-
ragdplein aan de noordzijde van het plan.

voetgangers
De bestaande looproutes worden gehandhaafd en door de toevoeging van de onderdoorgang
wordt het winkelcentrum beter bereikbaar. De bestaande doorgang aan de Aquamarijnlaan
blijft gehandhaafd.

entrees
De entrees van de woningen bevindt zich aan de binnenzijde van het plan zodat daar meer
sociale controle ontstaat. In de toekomst kan deze eventueel verlegd worden naar de kan van
Smaragdplein wanneer de orientatie naar de buitenzijde komt te liggen.

auto’s
Om aan de gestelde parkeernorm te voldoen wordt er een ondergrondse parkeerkelder ge-
maakt voor in totaal 24 parkeerplaatsen. Omdat het plan een voorlopig ontwerp betreft en 
de omvang van de woningen nog kan afwijken, is het nog niet mogelijk de parkeerbereke-
ning definitief te maken. Er zal echter voor gezorgd worden dat er aan de geldende normen 
wordt voldaan. De gemeente Utrecht zal de parkeernorm toetsen bij de vergunningaanvraag.

De ontsluiting van de parkeerkelder bevindt zich aan de Aquamarijnlaan. Dit gebeurt middels 
een parkeerlift. Hiervan zijn talloze goed werkende voorbeelden in stedelijke omgevingen.

bevoorrading winkels
In de huidige situatie worden de Blokker en Big Bazar bevoorraad aan de Aquamarijnlaan.
Dit zorgt voor opstoppingsproblemen omdat de vrachtwagen op de straat opgesteld staat.
Ons voorstel is deze grote winkels (indien die huurder blijven) te bevoorraden vanaf de kant
Smaragdplein. Door het vervallen van de diepte van de luifel van het huidige plan komt daar
ruimte vrij op de stoep waardoor er een opstelmogelijkheid ontstaat voor een vrachtwagen.
Deze bevoorrading is incidenteel. Voor de kleinere commerciële ruimten kan er indien
gewenst ook gebruik gemaakt worden van de garage en de autolift daarnaartoe.

VERKEER EN PARKEREN
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zicht vanaf Diamantlaan
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zicht vanaf Briljantlaan
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zicht vanaf W.A. Vultostraat



20

VEEL VOORKOMENDE VRAGEN

1) Wat is het doel van de buurtparticipatie?
Op deze manier kan de buurt op een informele manier kennisnemen van de plannen die wij beogen met het gebouw aan de Smaragdplein 249.
2) Wanneer zal de verbouwing starten?
Als het volgens planning verloopt zal de bouw in het tweede kwartaal van 2021 kunnen starten.
3) Wordt het hele gebouw gesloopt?
Het bestaande gebouw wordt in zijn geheel gesloopt.
4) Wat gebeurt er de huidige huurders in het gebouw?
We zijn in overleg met de Blokker en Big Bazar over een eventuele terug keer in de nieuwbouw. De ABN-pinautomaat zal na de herontwikkeling niet meer terugkomen.
5) Wat is het programma van het plan?
Het plan betreft een gebouw bestaande uit een ondergrondse tweelaagse stallingsgarage met plek voor 24 auto’s, circa 300 fietsen, bergingen en commerciële ruimte. Op de be-
gane grond is een commerciële plint gepland, bestaande uit verschillende units. Het programma bedraagt ca. 1000 m2 commerciële ruimte en op de verdiepingen worden circa 80 
appartementen gerealiseerd.
6) Wat zijn de afmetingen van de appartementen?
Het plan bestaat uit overwegend 2- en 3-kamer woningen, de afmetingen variëren van circa 40 m2 tot 110 m2.
7) Wat is de doelgroep?
De doelgroep is breed, de woningen zijn geschikt voor starters, alleenstaande, ouderen, gezinnen en twee verdieners.
8) Worden het koop- of huurwoningen?
De woningen in het plan worden huurwoningen.
9) Wat zijn de eventueel te verwachten huurprijzen van de woningen?
De woningen zullen in de verschillende huur categorieën worden verhuurd. De werkelijke huurprijzen zijn op moment nog niet vastgesteld omdat het nog wel even duurt voordat 
het plan zal worden opgeleverd.
10) Worden de woningen voorzien van een buitenruimte?
Er komen diverse privé en gemeenschappelijke buitenruimten.
11) Hoe wordt het parkeren opgelost?
Er wordt een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd met 24 plaatsen. Daarnaast hebben we een van rechtens verkregen niveau, dat wil zeggen parkeerplaatsen in de openbare 
ruimte die nu gebruikt worden door de gebruikers van het huidige pand. De ontsluiting van de parkeerkelder bevindt zich aan de Aquamarijnlaan. Dit gebeurt middels een parkeer-
lift.
12) Past het plan binnen het huidige bestemmingsplan?
De huidige bestemming van de locatie is Gemengd -2. De door Gemengd -2 aangewezen gronden zijn bestemd voor o.a. detailhandel, horeca uitsluitend op begane grond en 
wonen uitsluitend op verdiepingen. Binnen deze bestemming mag er een maximum van twee bouwlagen gebouwd worden, daarmee past het plan niet in het huidige 
bestemmingsplan. Er zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd met daarin op genomen de benodigde wijziging van het bestemmingsplan.
13) Is de omgevingsvergunning al ingediend?
Er is nog geen vergunning ingediend, als het voorlopig ontwerp is afgerond gaat de architect de vergunningsstukken maken. Wanneer die stukken gereed zijn zal de vergunning 
inge-diend worden.
14) Wat is de bouwtijd en wat is de planning voor de start van de bouw?
De planning om in het tweede kwartaal van 2021 te starten met de bouw, de bouwtijd zal ongeveer 1 jaar bedragen.
15) Als ik vragen heb over het plan en/of suggesties wil doen waar kan ik dan terecht?
Op de website bestaat de mogelijkheid om vragen en suggesties in te sturen via het digitale formulier. Als u nadien nog vragen en/of suggesties heeft kan er contact opgenomen 
worden met MidNed Projectontwikkeling.
16) Wat wordt er gedaan met de gestelde vragen en suggesties?
De vragen die worden gesteld zullen worden beantwoord. Alle suggesties worden bekeken en er zal een afweging worden gemaakt om deze al dan niet te verwerken in de plannen.
17) Is het mogelijk om een zienswijze in te dienen?
Nadat de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend, wordt u door gemeente Utrecht tijdens het vergunningstraject in de gelegenheid gesteld uw zienswijze(n) in te die-
nen.
18) Is het mogelijk om al in te schrijven voor een woning en/of commerciële ruimte?
De verhuur is nog niet gestart, maar mensen die eventueel interesse hebben in een woning en/of commerciële ruimte kunnen dit via een reactie op de website kenbaar maken. U 
zal dan op de hoogte worden gehouden.
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