
Welkom bij de startbijeenkomst 
Vernieuwing Galgenwaard en omgeving

Nog even geduld we gaan zo beginnen.



• Introductie 
• Welkomstwoord wethouder Klaas Verschuure
• Presentatie Werner de Feijter
• Presentatie Arne Lijbers 
• Toelichting participatie en vervolgstappen 
• Reacties en vragen deelnemers

Heeft u een vraag? Stel deze dan via de chat.
Aan het eind van de presentatie beantwoorden we zo veel 
mogelijk vragen.

Agenda



• 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

Toelichting vragenronde

http://www.participatiegalgenwaard.nl/


Etienne de Jager
Projectleider gemeente Utrecht

Theo Dohle
De Wijde Blik

Casper Duchhart
Galgenwaard Onroerend 
Goed B.V.

Arne Lijbers
Mecanoo Architecten

Carlo Andreoli
Herculestoren Utrecht C.V.

Werner de Feijter
Landschapsarchitect 
gemeente Utrecht

Hendri Broekhuizen
Herculestoren Utrecht C.V.

Even voorstellen..



Galgenwaard en omgeving: 
ambities Gemeente Utrecht

Klaas Verschuure
(wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Gemeente Utrecht)



Context van vernieuwing 
Galgenwaard en omgeving

Werner de Feijter
(landschapsarchitect, Gemeente Utrecht)



Galgenwaard

• 13 december

• W. de Feijter



Utrecht groeit



Groei vraagt meer dan woningen alleen



Utrecht dichtbij: de tien-minuten stad



Nieuwe stedelijke knooppunten en landschap

Van een stad in het landschap 

met één centrum…

…naar een landschap in de stad 

met meerdere centra.

Utrecht Oost: 

Verdichting bij OV-knooppunten en 

landschapsontwikkeling

Maarschalkerweerd als parklandschap



Uitgangspunten Maarschalkerweerd

Landschap & erfgoed als basis Sportlandschap

Recreatie Gezonde mobiliteit



Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd

Lunettenpark

Kromme Rijn oeverpark

Sportcampus

Koningsweg



“De meest grootsche opgave is de aanleg van een park.
Het verschaft de stad open ruimte, 
zuivert de stadslucht en 
geeft oud en jong gelegenheid tot ontspanning”

Wethouder & Burgemeester Fockema Andreae (1907-1933)
grondlegger Sportpark Maarschalkerweerd en Galgenwaard

Voortbouwend op historie

19501900



Sportvoorzieningen in het landschap

Oospronkelijke unieke kwaliteit: ligging aan het landschap



Galgenwaard, het beste van stad en landschap



Als podium voor Gezond stedelijk leven



Kansen voor vernieuwing
Galgenwaard en omgeving

Arne Lijbers
(Mecanoo Architecten)



Stedenbouwkundige Uitwerking Galgenwaard

13 december 2021

Participatiesessie

CONCEPT



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
CONCEPT



Historie
Plek voor grote verscheidenheid aan evenementen en bijeenkomsten

1936 - Turndemonstratie

1936 - Demonstratie historische fietsen 1965 - Demonstratie volksdansen

1948 - Viering 40 jarig priesters jubileum

1998 - World Cup Hockey

CONCEPT



De landschappelijke oorsprong van Galgenwaard dient als inspiratie 
en de ligging aan de Kromme Rijn maakt het stadion en Galgenwaard 

tot nieuwe bestemming in Utrecht. Met het stadion en haar 
gebruikers rondom kan het gebied een sprong voorwaarts maken 

op zowel sportief, leef, woon en werkgebied. 

Een podium voor de stad Utrecht

Toekomst?
CONCEPT



Mix voor gezond stedelijk leven

Utrechtse Barcode voor Gezond Stedelijk Leven voor iedereen

Groene tussenruimte als katalysator voor een gezond stedelijk gebied

1 Utrecht dichtbij:  
de tien-minutenstad  
De ruimtelijke visie voor  
Utrecht in 2040

De aantrekkingskracht van Utrecht om te wonen, te werken en te ver-
blijven is enorm. De stad ligt centraal, is compact en kent een enorme 
rijkdom aan erfgoed, voorzieningen, cultuur en groen. Al deze kwaliteiten 
bij elkaar hebben er voor gezorgd dat Utrecht al eeuwen groeit en blijft 
groeien. Met de toename van ruim 100.000 inwoners tot 2040 groeit ook 
de vraag naar woningen, groen, water, voorzieningen (onderwijs, cultuur, 
sport), banen, mobiliteit, en (duurzame) energie. 

De bestaande stad en haar kwaliteiten koesteren en versterken staat op 
één bij de ontwikkeling van de stad. Denk aan de singels, landschappen, 
parken, hofjes en monumenten of aan de diverse bevolkingssamenstel-
ling en het brede onderwijsaanbod. Het maakt de stad tot de stad van 
vandaag. Met de RSU 2040 wil de gemeente deze kwaliteiten niet onder 

druk zetten, maar juist benutten en versterken als identiteitsdragers die 
de oude en de nieuwe stad met elkaar verbinden. De rol van de open-
bare en publieke ruimte wordt daarbij belangrijker dan ooit. Door de 
verdichtingsopgave zijn er in 2040 in Utrecht meer mensen op hetzelfde 
moment op dezelfde plekken. Om een gezonde woon- en werkomgeving 
te creëren is daarom voldoende openbare en publieke ruimte nodig voor 
ontmoeting, ontspanning en verplaatsing, maar ook voor de energietran-
sitie en het veranderende klimaat.
In deze RSU 2040 worden de condities vastgelegd die de ontwikkeling 
van de stad mogelijk maken.

De stad ontwikkelen is meer dan alleen het stapelen van stenen en het 
toevoegen	van	wegen.	Het	richt	zich	op	alles	wat	inwoners	aantreffen	

De Utrechtse Barcode voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

25

CONCEPT



“Willen we hier ruimte om te wonen, 
recreëren, werken of een combinatie?” 

CONCEPT



Schildersbuurt

Rubenslaan

L. Napoleon-
plantsoen

Kromhout

Stadion
Galgenwaard

Sportcampus
Lunetten

Kro
mme R

ijn

W
at

er
lin

ie
w

eg

Visieschets
CONCEPT



Galgenwaard
Kansenkaart

Mogelijkheden in bufferruimte 
Kromhoutkazerne

Kansen in versmallen 
wegprofiel Herculeslaan

Vergroenen Galgenwaard

Tankstation laten 
vervallen

Potentie tot sloop / 
nieuwbouw

Verbeteren entree 
sporthal

Onderzoeken verbeteren 
hoeken stadion

Verbeteren verbindingen tussen 
Galgenwaard & Zoudenbalch

Nieuwe fietsverbinding 
parallel aan Waterlinieweg

Verbeteren verbinding 
stad & Galgenwaard

Doortrekken 
Kromme Rijnpark 

Barriere door Waterlinieweg

Optimaliseren complexe 
afrit Waterlinieweg

CONCEPT



Thematische zonering buitenruimte

Groene as 

Weg naar de wetenschap

1

2

3

35
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Stadion
Galgenwaard

1. Plein, hoofdentree stadion
2. Kennis en wetenschap
3. Sport en gezondheid
4. Groen en water
5. Wonen en recreatie

CONCEPT



Poort naar Galgenwaard Living on the edge Stadion city

Stedenbouwkundige schetsen
CONCEPT



KAJAKKEN

URBAN ART

BADMINTON

BEACH VOLLEYBALL

MOUNTAIN BIKE TRACK

TRAIL ROUTE

SKATE PARK

PARKOUR PANNAVELD GYMNASTIEK

PETANQUE

OPEN LUCHT THEATER

ZWEMSTEIGER

TUINEREN 

PIC NIC

INTERACTIEVE DANSVLOER

YOGA

BOOT CAMPKLIMMUUR

BASKETBAL

HANDBAL

SCHAATSEN

KLIMNET

COMBAT AREA

VAST FLEXIBEL

Divers programma en actieve buitenruime

Feyenoord City Masterplan   |  59
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Sport in de openbare ruimte
CONCEPT



Overgang tussen stad en landschap

Stad
Hoogstedelijk
Levendigheid

Natuur 
Groen en blauw

Rust

CONCEPT



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

CONCEPT



“Ligt de focus op sport in het gebied, 
of ook op recreëren of ontspannen?”

CONCEPT



“Wat voor bestemming in de stad?”

CONCEPT



“Willen we het gebied vullen met bebouwing,
of juist een natuurlijke uitstraling geven?”

CONCEPT



“De plek om te sporten 
waar mensen samenkomen”

CONCEPT



Bewegen en mobiliteit

Loop #2 langs 
sportvelden FC Utrecht

Sportas Maarschalkerweerd

Vergroten van oevers 
Kromme Rijn?

Verbinding met Lu-
netten

Actieve loop rond 
het stadion

Tramhalte

Bushalte

Bushalte
Verbinding met 
Schildersbuurt

Parkeerinrit
verplaatsen?

Doortrekken
fietsroute?

Verbinding met 
Kromme Rijnpark

Sportas

G
roene as

Hoofdplein

Zoudenbalch

Voetbalvereniging Odin

P

P

CONCEPT



Moet het gebied autovrij worden?  
Welke ideeën heeft u voor het gebied  
qua bereikbaarheid en mobiliteit?

CONCEPT



“Het stadion als bestemming in de stad. 
Een publieke plek met sterke relatie met 

het groene landschap er omheen.”

CONCEPT



Een divers programma en een flexibele invulling?
Bestemming om te sporten maar ook bestemming 

voor bijvoorbeeld events, concerten, ....?

CONCEPT



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
CONCEPT



Participatietraject

Theo Dohle (De Wijde Blik)



Participatie: we beginnen niet bij 0

•Ontwikkelperspectief 

Maarschalkerweerd

•Ruimtelijke Strategie Utrecht 

2040

•Participatieleidraad Utrecht

•Processtappen Mecanoo

•Haalbaar plan initiatiefnemers



Participatieniveau 

Leidraad gemeente Utrecht: we gaan uit van de niveau’s

raadplegen en advies vragen



Aftrap 
13 december

Thema 1

Voorkeurs-

scenario

Scenario 1

Thema 2 Thema 3 Thema 4

Scenario 1 Scenario 1
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Scenari

o 1

Procesaanpak
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Scenari
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Aftrap

Thema 2Thema 1

Scenario 3Scenario 2Scenario 1

13 december

Februari/
maart

April/mei

Zomer 2022

Procesaanpak



www.participatiegalgenwaard.nl

Meldt u aan voor de nieuwsbrief!



Participatie tijdens corona

•Participatie website

•Online bijeenkomsten

• Ideeënpagina

•Online peilingen



Vervolgstappen en gemeentelijk 
besluitvormingsproces

Etienne de Jager
(projectleider, Gemeente Utrecht)



Geef uw mening!

• Ga naar www.menti.com

• Vul de code in: 3267 6627

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

http://www.menti.com/


Vragenronde



• 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

Vragenronde



Meldt u aan voor de nieuwsbrief!



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

