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Programma
De gemeente Utrecht organiseerde in samenwerking met de 
pleingenoten op Berlijnplein een informatie avond om omwonenden 
bij te praten over de ontwikkeling van het circulaire cultuurcluster. 
En om het gesprek aan te met elkaar over samenwerken: elkaar buren 
zijn en meedenken in de ontwikkeling. 

Ruim 50 deelnemers namen online via Zoom deel aan de bijeenkomst. 
Het programma bestond uit presentaties en werksessies en een 
‘spoken words’ afsluiting.

19:00 inleiding 
19:15 presentatie update Berlijnplein
19:45 ‘break-out rooms’ werksessies
20:!5 terugkoppeling en vragen
20:25 gezamenlijke afsluiting: zou ik mijn eigen buren willen zijn?



Veel gebeurd, veel voor de boeg
In het afgelopen jaar is het nodige veranderd op Berlijnplein. Naast RAUM 
en Venster zijn in 2020 ook Nieuw Utrechts Toneel, Jonge Honden, Goede 
Vrijdag en de BuurtWerkKamer op het plein neergestreken. Het 
cultuurplein krijgt met de tijdelijke gebouwen en nieuwe activiteiten 
steeds meer vorm. Door corona zijn de activiteiten wel aangepast, maar 
met Camping RAUM, de voorstelling Graven en het eerste Berlijnplein 
Festival hebben we deze zomer een aangepast maar toch mooi programma 
kunnen draaien.

De komende jaren gaat op het cultuurplein nog veel veranderen. De 
tijdelijke gebouwen zullen over een paar jaar plaatsmaken voor 
nieuwbouw. Uitgangspunt is een duurzame ontwikkeling van de gebouwen 
en de buitenruimte.



Brand op Berlijnplein
In nacht van vrijdag op zaterdag 6-7 november heeft een grote 
brand het tijdelijke paviljoen op het Berlijnplein in de as 
gelegd: het verzamelgebouw van DePlaatsmaker waar Het 
NUT, De BuurtWerkKamer, Jonge Honden en het kantoor van 
RAUM gevestigd zijn. 

De eerste prioriteit ligt nu bij het zo snel mogelijk weer 
operationeel kunnen zijn vanaf Berlijnplein. De bedoeling is 
daarom om het afgebrande paviljoen weer terug te gaan 
bouwen. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel 
onderzocht.
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Update 
circulair cultuurcluster 
Berlijnplein

Presentatie door Trudie Timmerman, gemeente Utrecht





Makers in 2020

Pleingenoten: RAUM, Nieuw Utrechts Toneel, Buurtwerkkamer, Jonge 
Honden, Goede Vrijdag, IRC, 155, SHIFFT

HKU studenten

Passende horeca: Venster



Op naar… publieksprogramma 2025

Continue festival van presenteren en maken, op zoek naar ontmoeting, 
verrijking en verdieping, variërend van:

● Hiphop workshops voor tieners

● Belevingsinstallaties internationale kunstenaars 

● Expositie van jonge makers met discussie programma

● Horeca met culturele inrichting

● Theatervoorstelling van Nieuw Utrechts Toneel (NUT)

● Voorstelling van van HKU Theater, gemaakt samen met bewoners

Met passende publieke buitenruimte, waar je lekker kunt zitten



Ruimtes: flexibel 

Globaal PvE m2 bvo
RAUM 2200 + 2000 expositieruimte buiten
Plek voor Dans / Theater 1250 (DePlaatsmaker)
Presentatieruimte 500 (DePlaatsmaker)
Ateliers 2000 (DePlaatsmaker)
Muziekstudio's / werkplaats 250 (DePlaatsmaker)
Innovatie / startups 1500 (derden)
Onderwijs 1000 (oa Hogeschool Kunsten Utr)
Sociaal 500 (oa BuurtWwerkKame)

9200

Hofstede ter Weide 1145 (De Vrijstaat)
Zomerhuis 300 (invulling na renovatie)



Inpassingsstudie

Gevoel van maat en schaal

Geen ontwerp, maar massastudie



● Stedenbouwkundige opbouw

● Onderdeel van de cultuuras

● Centrale ontmoetingsplekken

● Plint en maaiveld

● Netwerk en kwaliteit openbare ruimtes

● Groen en natuur-inclusiviteit

● Herkenbare architectuur, publiek karakter

● Interieur beleving

● Innovatie, ontwerp, kwaliteit

Ruimtelijk referenties



Planning nieuwbouw

● Collegebesluit – start tender 1e kwartaal 2021

● Raadsbesluit – start dialoogfase 2e kwartaal 2021

● Gunning consortium 1e kwartaal 2022

● Voorlopig ontwerp 3e kwartaal 2022

● Definitief ontwerp 1e kwartaal 2023

● Start bouw (vergunningen) 4e kwartaal 2023

● Start exploitatie (gefaseerd) 1e kwartaal 2025

● Herbouw tijdelijk gebouw 2021



Van nu naar straks naar …

● Grote groei aantal pleingenoten

● Met en voor Leidsche Rijn

● Aantrekkingskracht vergroten van buiten

● Continue verandering

● Hogere dichtheid gebouw(blokken) mét veel ruimte en prioriteit voor 
kwaliteit van de publieke ruimte 

● Bestaande groep makers en programma gaat door tijdens bouw
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Deel-sessies
1.
Meedenken over de toekomst, wie wil? 

2.
Een goede buur is belangrijker dan een verre vriend 

3.
Vertel me meer (geschiedenis Berlijnplein)



Meedenken over de toekomst, wie wil?
Er is actief meegedacht over het plan. Genoemde aandachtspunten zijn:

- aandacht voor zichtlijnen: wat doet bebouwing met omgeving?
- verkeer: rekening houden met verkeer bij publiekstrekkers, let op voldoende 
fietsparkeerplaatsen, aandacht voor bevoorrading
- architectuur: nog onduidelijk wat het gaat worden. Het zou 
monumentaalachtig worden, beelden lijken nu meer op woonbebouwing. 
Antwoord: er is nog geen ontwerp, afbeelding geeft alleen richtlijnen voor 
architect mee. Belangrijk punt hierbij is dat ook het dak invulling gaat 
krijgen
- openheid: het lijkt meer gesloten te worden, nu is het heel toegankelijk. 
Antwoord: toegankelijkheid is belangrijke randvoorwaarde voor ontwerp
- huidige gebouw: wordt dit hergebruikt? Antwoord: zoveel mogelijk, circulair 
bouwen is uitgangspunt



Een goede buur is belangrijker dan een 
verre vriend
Meerdere ideeën komen voorbij, een beknopte opsomming:

- ongedwongen ontmoeten met elkaar, zoals zondag eten met elkaar en borrels 
bij Venster. Contact mag intensiever. 2x per jaar iets organiseren voor de 
buurt.
- ook online contact, een website waar staat wat er te doen is. Antwoord: op 
www.berlijnpleinutrecht.nl staat het programma van alle pleingenoten en 
meer informatie, ook over de nieuwbouw
- creatief, ontmoeten d.m.v. workshops. Bijvoorbeeld een theaterworkshop
- toegankelijk zijn voor bredere doelgroep: hoe kan mijn dochter van 16 
worden bereikt? Kanalen en taal gebruiken die passen bij deze groep. De 
skatebaan wordt als voorbeeld voor deze groep gezien, maar hierover is binnen 
de groep wel discussie of iets dergelijks wenselijk is
- Idee: restaurant bij de bogen?

http://www.berlijnpleinutrecht.nl/


Vertel me meer (geschiedenis Berlijnplein)
Een beknopte samenvatting van de geschiedenis (en toekomst) van Berlijnplein:

- Berlijnplein als onderdeel van de cultuuras, met onder andere ook de Vrijstaat en Pathé.
- Thematisch: programma vanuit overkoepelend thema ‘Toekomst van de Stad’
- Circulair: duurzaam, circulair gebouw en gebied, in ontwikkeling, bouw en beheer
- Samenwerking met publiek, buurt en (culturele) partners
- Innovatie: cultuur verbinden met andere sectoren
- 2016: start Berlijnplein
- 2017: ‘vorm volgt ambitie’: het programma is leidend, het gebouw past zich hieraan aan. 
RAUM pioniert vanuit het Makershuis
- 2018: 25.000ste bezoeker bij RAUM, DePlaatsmaker sluit aan
- 2019: 40.000 bezoekers bij RAUM. Bouw tijdelijk paviljoen 
- 2020: Het NUT, Goede Vrijdag, Jonge Honden en BuurtWerkKamer sluiten aan
- 2021: HKU, IRC, 155 en Shifft sluiten aan (in Stadstuin)
- >2021: grote groei pleingenoten, met en voor Leidsche Rijn, aantrekkingkracht vergroten 
van buiten, continu verandering, programma gaat door tijdens de bouw
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Wil je meedenken?
Er is voor omwonenden nadrukkelijk de ruimte betrokken te zijn bij Berlijnplein. In 
2021 zullen we een sessie organiseren waarin deelnemers verder over de invulling 
van het plan kunnen meedenken. Op een andere manier betrokken zijn? Wij zijn 
benieuwd.

Als je mee wil denken over anders betrokken wil zijn? Stuur dan een e-mail naar 
berlijnplein@utrecht.nl

mailto:berlijnplein@utrecht.nl


Dank

Voor het enthousiasme
Voor het meedenken en meedoen

Graag tot een volgende keer!



Berlijnplein
www.berlijnpleinutrecht.nl


