
Welkom bij themasessie 3: 
Hoe maken we van Galgenwaard een aantrekkelijke 
bestemming?



• Kennismaken
• Presentatie Arne Lijbers (Mecanoo Architecten)
• Werksessies
• Plenaire terugkoppeling werksessie
• Vraag & Antwoord
• Vervolgplanning en afsluiting
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Presentatie: 
Buitenruimte Galgenwaard

Arne Lijbers (Mecanoo Architecten)



Galgenwaard 
Themasessie 3: 
“programma en beleving”

21-03-2022



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



Wat is de betekenis van sport in de 
ontwikkeling van de plek?



Willen we enkel sport in het gebied, 
of vooral leisure, of eerder een mix?



Wat is de gewenste dichtheid van het gebied?
Moet het gebied vooral hoogstedelijk worden,
of juist een natuurlijke uitstraling krijgen?



Willen we overwegend wonen, 
of vooral werken?



Moet het gebied autovrij worden?  
Hoe voegen we programma toe in een 

gebied dat nu al een mobiliteitsprobleem heeft?



Stepping stone tussen stad en buitengebied

Binnenstad

Centraal Station

Beatrixkwartier /Jaarbeurs

Utrecht Science Park

Maarschalkerweerd
Amelisweerd & Rhijnauwen

Galgenwaard

Beatrixpark



Sport in de omgeving
Breedtesport

Sport in buitenruimte

Kampong
FC Utrecht

ROC

Trajectum



Kennis en gezondheid

Fitness
Science campus

Fysio

Yoga

Gezond eten

Vitaminewinkel

Bewegen



Utrecht groeit

+ 60.000 woningen
+ 85.000 arbeidsplaatsen

2040



Ambities Galgenwaard

Kromhoutkazerne
74.000 m2 kantoren

wonen
+ 500 - 1.000 woningen

werken
+ 40.000 - 70.000 m2

Toevoegen van:

Apollotoren
woningen

Kantoren
70.000 m2

Stadion

Sporthal



Apollotoren

Wat past in een 
vergelijkbaar gebouw?

100 woningen
van ca. 120 m2

200 woningen
van ca. 60 m2

150 woningen
mix ca. 60 - 120 m2

of

of

Hoeveel is dat precies,
500 - 1000 woningen?



Huidige bewoners en bezoekers

studenten

supporters
bezoekers
en passanten

sportievelingen

bewoners werknemers

Kromhout
kazerne



Toekomstige bewoners en bezoekers?

++

+

+

+

+

+

Jonge 
gezinnen

Senioren-
woningen?

Buitensport

Forenzen?

Recreatie en 
dagjestoeristen

Nieuwe 
bewoners

Studenten
woningen?



Huidige verdeling

recreatie groen

werken

mobiliteit
en infrastructuur

sport
en spel

wonen
winkels,

horeca, ...

Veel infrastructuur en 
versnipperde functies



recreatie

groenwerken mobiliteit
en infrastructuur

sport
en spel wonenwinkels,

horeca, ...

Nieuwe verdeling?
Veel wonen en groen



recreatie

groen
werken

mobiliteit
en infrastructuur

sport
en spel

wonenwinkels,
horeca, ...

Nieuwe verdeling?
Vooral werken en groen



recreatie

groen
werken

mobiliteit
en infrastructuur

sport
en spel wonen

winkels,
horeca, ...

Nieuwe verdeling?
Balans tussen wonen en werken



Reacties en vragen



Vervolgplanning en afsluiting
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www.participatiegalgenwaard.nl

Meldt u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.



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

