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Ik woon in de buurt van Galgenwaard
35%

Ik ben algemeen geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom Galgenwaard
24%

Ik bezoek regelmatig FC Utrecht
15%

Ik werk in of nabij Galgenwaard
13%Ik sport regelmatig bij Galgenwaard

13%

Van 24 januari tot 14 april hebben omwonenden, ondernemers, stakeholders en 
overige geïnteresseerden en betrokkenen de enquête ‘Vernieuwing Galgenwaard 
en omgeving’ kunnen invullen. De enquête is in totaal 115 keer ingevuld.



Hoe zou u Galgenwaard en omgeving in drie 
kernwoorden omschrijven?



Veiligheid

Meer groen
34%

Meer mensen op straat en meer levendigheid
28%

Goede verlichting
24%

Bewegwijzering in het gebied
8%

Kunst in de openbare ruimte
6%

 

Wat maakt dat u zich veilig(er) en vertrouwd(er) voelt in het gebied Galgenwaard? 



Zorg voor een betere 
verbinding tussen 
verschillende 
groengebieden, met 
meer paden en 
doorgangen. Denk aan 
een halfopen landschap 
en veel bomen.

Vergroening  

Heeft u suggesties om Galgenwaard e.o. groener te maken?

Realiseer een
ondergrondse
parkeergarage zodat
er bovengronds
meer ruimte is voor
groen.

Zorg voor minder
steen en meer
bomen en planten,
ook op de daken
van de gebouwen

Zorg voor
verticale
beplanting.

Plant meer
bomen om
luchtkwaliteit en
verkoeling te
bevorderen. 



Verbinding Galgenwaard en de Lunetten 

Heeft u suggesties om de verbinding tussen Galgenwaard en de Lunetten te vergroten?

Verbeter de
aanblik van het
stadion aan het
jaagpad.

Verbeter het
(jaag)pad langs
het water, het is
hier nu vaak een
modderpoel.

Realiseer hier
een fiets- en
loopbrug over
de Kromme Rijn. Maak een

directe
verbinding met
het aanstaande
Lunettenpark.

Realiseer een
fietsverbinding
langs de forten.

De verbinding is
goed zoals hij nu
is, verbetering is
niet nodig.



Informatiebordjes op verschillende plekken over de historie
33%

Naamgeving van gebouwen en straten
22%

Via kunst
20%

Historische audiowandelroute
13%

Anders, namelijk:
12%

Historie  

Op welke manier kan de historie van Galgenwaard terugkomen in het gebied?

Educatieve wandelroute voor kinderen
Voetbal gerelateerde beelden 
Terugplaatsing van vee in het groen



Activiteiten in de openbare ruimte 

Welke activiteiten zou u graag doen in de openbare ruimte van het gebied?

Recreatief wandelen
32%

Recreatief fietsen
22%

Hardlopen (loopparcours)
17%

Sportieve activiteiten, o.a. basketbal- en trapveldje
12%

Intensieve beweegactiviteiten, o.a. bootcamp
8%

Wielrennen
5%

Lichte activiteit
4%



Aandachtspunten voor plannenmakers 

Op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en invulling openbare ruimte

Leg de focus op de
voetganger i.p.v. de
automobilist of fietser,
en zorg voor veilige
oversteekplaatsen.

Realiseer niet teveel
woningbouw, houd
ook ruimte voor groen
en voorzieningen.

Vermijd 
hoogbouw.Zorg voor meer

verbinding via een
wandelroute over
de sportcampus. 

Zorg voor ondergrondse
parkeerplaatsen voor
zowel auto's als fietsen,
zo blijft er meer ruimte
voor groen.

Denk na over een serieus OV-
knooppunt, waardoor
autoverkeer verminderd kan
worden. Zo komt er meer
ruimte voor de mens en het
groen, en kunnen omliggende
cultuurhistorische waardes
beter ervaren worden.

Behoud het 
margrieten 
veldje.



 

Met welk vervoersmiddel bereikt u op dit moment Galgenwaard?

Fiets
41%

Te voet
24%

Auto
22%

Openbaar vervoer
11%

Scooter of brommer
2%

Huidige vervoersmiddelen



 

Met welk vervoersmiddel zou u liever Galgenwaard willen bereiken?

Ik ben tevreden met de manier waarop ik Galgenwaard bereik
73%

Openbaar vervoer
14%

Auto
5%

Fiets
5%

Deelauto
3%

Gewenste vervoersmiddelen



 

Welke vormen van mobiliteit moeten extra gestimuleerd worden?

Ik vind het niet nodig om nieuwe vormen van mobiliteit te stimuleren
40%

Deelfietsen
27%

Deelauto's
17%

Elektrische laadpunten voor auto's
16%

Nieuwe vormen van mobiliteit



 

Wat vindt u ervan om het gebied autovrij te maken?

Ik sta hier positief tegenover
46%

Ik sta hier negatief tegenover
38%

Neutraal
16%

Autovrij gebied



 

Op het gebied van mobiliteit, waaronder bereikbaarheid en parkeren

Laat de tram rijden
op wedstrijddagen
van FC Utrecht, zo
kan de druk op het
wegennet ontlast
worden.

Verbeter
onoverzichtelijke
kruisingen die
verwarrende situaties
veroorzaken tussen
automobilist en
fietser.

Verander de gehele
kruising vanaf de
Waterlinieweg om
de veiligheid voor
automobilist én
fietser te verbeteren.

Stel de
autobereikbaarheid voor
omwonenden voorop,
woningen moeten in de
toekomst ook goed
bereikbaar blijven via elk
vervoersmiddel.

Denk eerst aan de
verkeersveiligheid
voordat je van
Galgenwaard een
recreatiegebied
maakt.

Zorg voor minder
asfalt, hierdoor
wordt Galgenwaard
als parkeerterrein
gezien. Creëer in
plaats daarvan meer
groen.

Realiseer
ondergrondse
parkeerplaatsen om
auto's minder
dominant in het
straatbeeld te
maken.

Haal het tankstation 
weg om de 
verkeerssituatie 
overzichtelijker te 
maken en te 
verbeteren.

Aandachtspunten voor plannenmakers



 

Welke voorzieningen zou u graag zien in Galgenwaard?

Koffietentje of lunchroom
31%

Restaurant
19%

Supermarkt
17%

Café
8%

Fysiotherapie
8%

Hotel
6%

Huisarts
6%

Opvang
5%

Gewenste voorzieningen



Meer ruimte voor voetganger en fietser
21%

Het creëren van een topsport campus
16%

Ruimte maken voor ongeorganiseerde sporten (bijv. hardlooproutes)
16%

De aanwezigheid van FC Utrecht nog meer benadrukken
10%

Sporttoestellen neerzetten
10%

Anders namelijk
9%

Meer sport gerelateerde faciliteiten realiseren
9%

Een combinatie van horeca en groen
9%

 

Hoe kan sport als thema gewaarborgd blijven in het gebied?

Een extra zwembad
Ruimte voor scouting
Realiseren van sport- en beweegprogramma voor ouderen

 

Sport als thema in het gebied



Ik sta hier positief tegenover
55%

Neutraal
24%

Ik sta hier negatief tegenover
21%

 

Hoe staat u tegenover wonen nabij een stadion?

Het biedt een oplossing voor woningtekort
Het zorgt voor meer levendigheid
Het is fijn om te wonen nabij het groen

Positief, want:
Dit kan niet veilig gerealiseerd worden
Er is teveel geluid- en verkeeroverlast
Niet alles moet volgebouwd worden

Negatief, want:

Wonen nabij een stadion



De locatie
33%

De bereikbaarheid
31%

Identiteit van het gebied
17%

Anders namelijk
11%

Type bedrijvigheid
8%

 

Wat maakt Galgenwaard aantrekkelijk voor bedrijven?

De aanwezigheid van verschillende
instituten maakt Galgenwaard ook een
aantrekkelijke plek

Galgenwaard als aantrekkelijke plek voor bedrijven



 

Op het gebied van wonen, werken, sport en voorzieningen

Geef ruimte aan
watersport en
koppel sport aan
de natuur.

Zorg voor een
centrale rol van
FC Utrecht.

Bescherm de
Kromme Rijn en
aanschouw het als
natuurmonument.

Het is belangrijk dat het
groene karakter van het
gebied zo blijft bestaan.
Het toevoegen van
nieuwe woningen is
prima, maar het groen
moet wel beschermd
blijven.

Realiseer meer
gemeenschappelijke
ruimtes zoals
buurthuizen waar
mensen elkaar
kunnen ontmoeten.

Realiseer veel
woningen en
speel in op de
grote
woningnood.

Aandachtspunten voor plannenmakers



Meer informatie over de herontwikkeling van

Galgenwaard en omgeving is te vinden op

www.participatiegalgenwaard.nl. Hier kunt u

zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Heeft u een vraag of opmerking? E-mail deze

naar info@participatiegalgenwaard.nl.


