
Welkom bij themasessie 1: 
Hoe gaat de omgeving van Galgenwaard eruit zien?

Nog even geduld, we gaan zo beginnen.



• Kennismaken
• Eerste reacties op ingestuurde ideeën 
• Presentatie Anne Marie van der Weide (Mecanoo Architecten)
• Reacties en vragen
• Peiling via Mentimeter
• Vraag & Antwoord
• Vervolgplanning en afsluiting

Heeft u een vraag? Stel deze dan via de chat.

Agenda



Geef uw mening!

• Ga naar www.menti.com

• Vul de code in: 2097 7499

• Of scan  onderstaande QR-code met de 
camera van uw telefoon

http://www.menti.com/


Eerste reacties op ingestuurde ideeën



Idee #1

Behoud de prachtige groenstrook halverwege het 
jaagpad langs de Kromme Rijn, ook wel het 

‘Margrietenveldje’.



Idee #2

Creëer een uitlaatplek voor honden.



Idee #3

Gebruik lelijke muren als schilderspaneel.



Idee #4

Blijf van de Kromme Rijn af; 
de natuur moet behouden worden.



Presentatie: 
Hoe kan de omgeving van Galgenwaard eruit 

komen te zien?

Anne Marie van der Weide (Mecanoo Architecten)
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Inhoud

1. Relatie met de omgeving
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Relatie met de 
omgeving

1



Stepping stone tussen stad en buitengebied

Binnenstad

Centraal Station

Beatrixkwartier /Jaarbeurs

Utrecht Science Park

Maarschalkerweerd
Amelisweerd & Rhijnauwen

Galgenwaard

Beatrixpark

Kansen



Groene long van de stad waar landschap, sport en recreatie centraal staat. 

Groen/blauwe as

Galgenwaard

Lunetten

Ecoduct over A27

Kromme Rijn Park

Kromme Rijn

Amelisweerd & Rhijnauwen
Koningsweg

Beatrixpark



Huidige situatie
- Gedomineerd door auto’s
- Verharde openbare ruimte
- Geen aantrekkelijke verblijfsruimte
- Kromme Rijn Oeverpark verscholen achter stadion en torens



Podium voor Utrecht

Zowel de kwaliteiten van binnenstedelijk 
gebied als dicht bij de natuur

De plek om te sporten waar 
mensen samenkomen

Sport integraal onderdeel 
van DNA van de plek

Stadionpark Galgenwaard



Ambitie: 
• Buitenruimte als podium voor de stad . 
• Buitenruimte zo groen mogelijk. 
• Ingericht op evenementen.
• Autoverkeer tot een minimum beperken.  
• Oever van de Kromme Rijn als  natuurlijke parkzone. 
• Verbinding tussen Galgenwaard en Zoudenbalch met voetgangersbrug(gen). 

Met het beste van stad en landschap



2
Ontvangst



Buitenruimte stadion

Kromme rijn
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2. Hoofdentree stadion
Duidelijke ruimtelijke begeleiding voor grote groepen
Inrichting afgestemd op gebruikers



2. Hoofdentree stadion
Duidelijke ruimtelijke begeleiding
fiets en wandelverbinding



Gemengd gebruik bv. wateropvang, evenementen of 
winterprogramma

2. Hoofdentree stadion



3
Levendige
openbare 
ruimte



Sport en gezondheid

Diverse sportactiviteiten in de buitenruimte



Sport en gezondheid

Andere mogelijke activiteiten?



Herkenbare buitenruimte - hightech sportcampus

Ruimte rond het stadion als één herkenbare ruimte
materialisatie, programma, kleuraccenten, vormentaal e.d.



Herkenbare buitenruimte - park 

Ingetogen buitenruimte, basis van groen met paden



Herkenbare buitenruimte - Groene  weide

Biodiversiteit, aansluiten Kromme Rijn Oeverpark



Stadionloop

“Rondje Galgenwaard”



4
Ecologische 
zone



Ecologische verbinding Kromme Rijn Oeverpark

Beatrixpark

Amelisweerd

Margrietenveldje



Kromme Rijn Oeverpark

- Versterken biodiversiteit, verschillende habitats
- Verbinden met sportpark Zoudenbalch



Natuur en recreatie hand in hand

Zichtbaar en toegankelijk, zonder afbreuk aan flora en fauna



Overgang Stadionterrein - Kromme Rijn Oeverpark

Balkon naar het water



De plek om te sporten 
waar mensen samenkomen



Erfgoed
5



Historische as

Nieuwe Hollandse 
Waterlinie



1979
Landschappelijk stadion aan de rand van de stad

Zichtrelatie met Lunetten



Verbinden met het landschap





Reacties en vragen



• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden verschijnen in een verslag op 
de website www.participatiegalgenwaard.nl

Reacties en vragen



Peiling via Mentimeter



Geef uw mening!

• Ga naar www.menti.com

• Vul de code in: 2097 7499

• Of scan  onderstaande QR-code met de 
camera van uw telefoon

http://www.menti.com/


Reacties en vragen



• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden verschijnen in een verslag op 
de website www.participatiegalgenwaard.nl

Reacties en vragen



Vervolgplanning en afsluiting



Scenar

io 1

Voorkeurs-

scenario

Thema 3

Scenar

io 1
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Thema 2Thema 1

Scenario 

3

Scenario 

2
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1

13 december

14 februari, 
9 maart, 
21 maart

april/mei

zomer 2022

Procesaanpak



www.participatiegalgenwaard.nl

Meldt u aan voor de nieuwsbrief en de volgende 
themasessies:

• 9 maart: Hoe bereik je Galgenwaard?
• 21 maart: Wat kom je doen in Galgenwaard?



Bedankt voor uw deelname!

Kijk voor meer informatie op 
www.participatiegalgenwaard.nl

Vragen? Mail naar 
info@participatiegalgenwaard.nl

http://www.participatiegalgenwaard.nl/
mailto:info@participatiegalgenwaard.nl

