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Inleiding 
 
Afgelopen maart hebben we een inloop bijeenkomst georganiseerd waarin 
gereageerd kon worden op twee ontwerpen voor cultuurcluster Berlijnplein. 
Inmiddels zijn De Pleinmakers gestart met het ontwerp van de gebouwen en 
buitenruimte op Berlijnplein, waarin zij deze feedback meenemen in het 
ontwerp. In deze bijeenkomst hebben we de stand van zaken hiervan 
voorgelegd en hebben jullie wederom gevraagd hierop te reageren. In dit 
verslag lezen jullie de stand van zaken in het ontwerp en een samenvatting van 
het gesprek dat we hierover hebben gevoerd. Met dank voor jullie bijdrage!
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Introductie en mijlpalen ontwerp 

Trudie Timmerman, projectleider van de gemeente, licht toe hoe selectie consortium is gegaan: 

Processtappen die we doorlopen 

● 1e kwartaal 2022 Selectie architect/aannemer: bewoners geven hun reactie op de drie  
 ontwerpen als advies mee aan de selectiecommissie 

● 2e kwartaal 2022 Start ontwerptraject: vorm en frequentie inbreng nader te bepalen 

● Eind 2023 Start bouw
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Criteria voor keuze consortium 
Er zijn meerder criteria geweest waar de keuze van het geselecteerde consortium op gebaseerd is. Dat zijn criteria 
die vooraf vastgesteld zijn. Bij het criteria ‘schetsontwerp’ heeft de buurt nadrukkelijk inbreng gegeven, op basis 
van eerdere input van de buurt over de punten die belangrijk zijn voor de buren. De onderstaande drie groepen van 
criteria waren alle drie goed voor een derde van de score. Uit de totaalscore is het team waarvan Wilco van Oosten, 
Rogier Joosten, Angelique Bellemakers en Ruben Lentz vanavond aanwezig zijn als beste naar voren gekomen. 

1 Team, samenstelling en onderlinge samenwerking 

 Co-creatie 

2  Schetsontwerp 

 Circulariteit en duurzaamheid 

3  Plan van aanpak en planning 

 Kansen en risico’s 

 Financiële beheersing
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Stand van zaken ontwerp   
  
Wilco van Oosten geeft toelichting op het ontwerp zoals het is ingediend en de feedback die zijn team 
heeft ontvangen om opnieuw aan de slag te gaan, samen met pleingenoten en buurtbewoners.
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AANDACHTSPUNTEN  

• Logistiek 
• Lange zijden te gesloten 
• Route van noord naar zuid te 

weinig open 
• Bezonning voorplein 

RAUM a.g.v. gekozen 
positie 

• Bezonning binnenplein 
a.g.v. positionering fase 2 

• Koppeling Open en RAUM 
niet nodig

I NDIENING
Kantoren 
Ateliers 
Werkplaatsen 
Buurtkamer

Drager

Raum
Open 
HKUHoreca 2 Horeca 1

NUT 
Danshuis 
Studio’s

Fase 2



EXPOCLUSTER 

PODIUMCLUSTER 

MAAKCLUSTER 

INDIENING 



N a d e r  t e  b e s t u d e r e n :  

V I E R  H O O F D P U N T E N   

1  -  A A N S L U I T I N G  O M G E V I N G  -  R O O I L I J N   

2  -  M A S S A  E N  G E S L O T E N  G E V E L B E E L D   

3  -  N O O R D -  Z U I D  V E R B I N D I N G   

4  -   L O G I S T I E K  V A N  L A D E N  E N   L O S S E N   

T O E G E V O E G D  T I J D E N S  S E S S I E :   

5  -   H O O G T E  –  P O S I T I E  T O V  O M G E V I N G

INDIENING 



Vragen en opmerkingen over ontwerp 

Hoeveel architecten bureaus zitten in het consortium? 
Een van de criteria was dat een consortium minimaal 2 architectenbureaus in het team moest hebben. Het gekozen 
consortium heeft een ontwerpteam met 4 architectenbureaus en 1 bureau voor landschapsarchitectuur.  

Toegankelijkheid vraagstuk vanuit het publiek  
Het gekozen consortium heeft een voorstel gedaan voor een gelijkvloers plein waar geen hoogte verschil in zit.  

Bewoners vragen zich af waar en welke gebouwen er precies de hoogte in gaan 
Dat hangt af van het ontwerp, hier zijn verschillende mogelijkheden nog voor. Precies dat wordt ook vandaag met de 
buren besproken.  

Komt er een fietsenstalling? 
Ja er komt een aparte fietsenstallingen, we denken nu aan de Vaduzdijk. Het fietspad loopt daar naar beneden 
(verder richting west) en daarom kan er heel goed onder een van de gebouwen een fietsenstalling komen. 

In het ontwerp staan werkplaatsen omschreven, wat bedoelen jullie hier precies mee? 
In de werkplaatsen en ateliers komen kunstenaars / ontwerpers die werken met materialen van grof tot fijn.  

Worden de werfkelders betrokken in dit plan?  
De werfkelders zijn van de gemeente Utrecht. Deze worden binnenkort verhuurd en met de partijen die er gaan huren 
gaan we samenwerken.
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Samen aan de slag 

Wilco van Oosten geeft aan 
dat er vier alternatieven zijn 
bedacht en dat we die 
gebruiken om met elkaar de 
eerder genoemde hoofdpunten 
te bespreken. 
De buurtbewoners bekeken in 

vier groepen met elkaar naar 
deze alternatieven aan de 
hand van de belangrijkste 
hoofdpunten.



ALTERNATIEF 1 VOORDELEN  
• Mogelijk slimme 

combinatie van 
binnenplein en RAUM 

• Meer interactie door 
spreiding functies 

• Lange zijden en route van 
noord naar zuid opener 

• Horeca nog steeds op 
strategische posities 

AANDACHTSPUNTEN  
• Bezonning binnenplein 

a.g.v. positionering fase 2 
• Logistiek nog steeds niet 

alles opgelost

RAUM & OPEN OMGEDRAAID 

RAUM ALS “PLEIN” 

Kantoren 
Ateliers 
Werkplaatsen 
Buurtkamer

Horeca 1

Open 
HKUHoreca 2 Raum

NUT 
Danshuis 
Studio’s

Fase 2



VOORDELEN  
• Ruimte in het midden 

verder vergroot. 
Dwarsdoorloop nog 
luchtiger 

• RAUM en open kunnen 
desgewenst nog steeds hun 
ruimtes koppelen 

• Lange zijden nog opener. 
• Route van noord naar zuid 

nog opener 
• Horeca nog steeds op 

strategische posities 

AANDACHTSPUNTEN  
• Bezonning binnenplein 

a.g.v. positionering fase 2 
• Logistiek nog steeds niet 

alles opgelost

ALTERNATIEF 2
RAUM + OPEN NAAR WESTHOEK 

GELUIDSCLUSTER 
NAAR OOSTHOEK 

RAUM ALS “PLEIN” 

Kantoren 
Ateliers 
Werkplaatsen 
Buurtkamer

Raum

Open 
HKU

Horeca 1 Horeca 2
NUT 
Danshuis 
Studio’s

Fase 2



VOORDELEN  
• Geen schaduw van Fase 2 
• Fase 2, bereikbaar voor 

latere bouwfase 
• Open terug bij 

geluidscluster 
(oorspronkelijke 
vlekkenplan) 

• Horeca nog steeds op 
strategische posities 

• Ateliers en werkplaatsen 
zichtbaar aan het fietspad. 

• Te openen deur nut heeft 
relatie tot het middenplein 

AANDACHTSPUNTEN  
• Route noordzijde nog krap 
• “Expoplein” aan bioszijde 

krapper 
• Lange zijde zuidkant, 

misschien nog iets 
inspringen 

• Logistiek niet opgelost

ALTERNATIEF 3
FASE 2 NAAR OOSTHOEK 

MAAKCLUSTER  
NAAR WESTHOEK 

RAUM ALS  
“ENTREEPLEIN” 

Kantoren 
Ateliers 
Werkplaatsen 
Buurtkamer

Raum

Fase 2
Open 
HKU

Horeca 2

Horeca 1
NUT 
Studio’s

Danshuis



VOORDELEN  
• Geen schaduw van Fase 2 
• Fase 2, bereikbaar voor 

latere bouwfase 
• Open terug bij 

geluidscluster 
(oorspronkelijke 
vlekkenplan) 

• Horeca nog steeds op 
strategische posities 

• Ateliers en werkplaatsen 
zichtbaar aan het fietspad. 

• Te openen deur nut heeft 
relatie tot het middenplein 

AANDACHTSPUNTEN  
• Route noordzijde nog krap 
• “Expoplein” aan bioszijde 

krapper 
• Lange zijde zuidkant, 

misschien nog iets 
inspringen

ALTERNATIEF 4
FASE 2 NAAR WESTHOEK 

GELUIDSCLUSTER 
NAAR OOSTHOEK 

RAUM ALS “PLEIN” 

Kantoren 
Ateliers 
Werkplaatsen 
Buurtkamer

Raum

Open 
HKU

Horeca 1

Horeca2
NUT 
Danshuis

Fase 2
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Algemene vragen en opmerkingen over ontwerp 

Horeca 
Toegang van de horeca voor publiek? 
De twee horecaplekken zullen bereikbaar zijn via het (binnen)plein. De horeca is verbonden aan het programma op 
het plein. De positie van de horeca (wel zichtbaar maar proberen zonder te veel overlast. 

Wat voor soort horeca? 
Dit is nog niet bekend, dit zal stapsgewijs ontwikkeld worden. Het moet open, toegankelijk en een breed publiek 
aanspreken. Verschillende openingstijden zodat er bijna altijd wel iets open is. Er is nu geen nachthoreca mogelijk op 
Berlijnplein volgens het bestemmingsplan. De discussie over nachthoreca in Utrecht wordt breed gevoerd op dit 
moment in de politiek.  

Fase 2 
Naar aanleiding van de 4 alternatieven op schetsontwerp kwam de vraag waarom ‘fase 2’ apart als met een grijze 
kleur, zonder bestemming staat weergegeven?  
Hier is nog geen plan voor. We zijn sinds 2016 stapsgewijs aan het ontwikkelen en de huidige plannen kunnen we 
financieel ook aan. Er zal waarschijnlijk een privaat initiatief worden gezocht dat past binnen de culturele identiteit 
van Berlijnplein, en daar iets moois aan toevoegt.  

Geluid 
Wordt er rekening gehouden met geluid? 
Ja, het is een onderwerp van gesprek, raakt veel facetten. Geluid van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. 
We zijn ons bewust van de mogelijke overlast voor omwonenden en zullen dus daar bij het gebouwontwerp ook 
rekening mee houden.
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Reacties van de bewoners n.a.v. het bespreken 
in groepen 
Algemeen 
-  Het is belangrijk dat het cultuurcluster mooie, uitnodigende uitstraling krijgt. Het mag best een 

beetje anders dan de rest van de bebouwing. Het gebouw zelf kan ook een kunstwerk op zich zijn. 
-  Het gebouw moet cultuur uitstralen, iets anders dan Pathe gebouw. Vanaf de buitenkant laten 

zien wat er binnen gebeurt, dit is onder andere ook belangrijk voor sociale veiligheid.  
-  De sociale veiligheid van de binnenpleinen in met name de avond en nachtsituatie 

(hangjongeren) is een grote zorg en punt van aandacht. 
-  Toegankelijkheid: mensen die moeilijk ter been zijn kunnen niet via de trappen van Versailles. 

Hier moet iets aan gebeuren. “omlopen doen we niet aan”. En let sowieso op de toegankelijk van 
het plein voor minder validen. 

-  De pleinen zijn in de alternatieve 1 t/m 4 anders van vorm en grootte; graag aandacht voor 
goede buitenruimten: daarbij ook de opmerking dat de pleinen in balans moeten zijn.  

-  Horeca met terras en zicht op de Stadstuinen heeft de voorkeur.
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Reacties van de bewoners n.a.v. het 
bespreken in groepen  

1. Open / gesloten gevel  
- De binnenruimten van het plein zijn belangrijk, vanuit de buurt is er de wens om van de 

buitenkant te kunnen zien wat er gebeurt.  
- Aan de andere kant is geluid een belangrijk vraagstuk. Daarmee wil je misschien juist iets 

meer gesloten blok. Hoe gaan we om met dit dilemma?  
- De gevels aan de straatzijde (in ieder geval op maaiveld (niveau) moeten zoveel mogelijk 

‘open’ zijn, dus vooral veel voordeuren, veel glas, transparantie. Voor de sociale veiligheid 
is openheid belangrijk.  

- Hoe laat je het cultuurgebouw merk onderscheidend zijn van de rest van Leidsche rijn? Het 
is toch cultuur? 
- Suggesties:  

 - Sculpturen op het plein.  
 - Veel glas, glas in lood. 
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Reacties van de bewoners n.a.v. het bespreken in 
groepen  

2. Rooilijn (jargon voor: de plek waar het gebouw eindigt) 
- De verspreiding in de rooilijn wordt als positief ervaren: hoe en op welke manier is nog niet 

precies bekend.  
- De rooilijn sluit goed aan bij het Berlijnplein (zijde Pathe)  
- Bouwen op de rooilijn is niet ‘open’ genoeg maar vooral ook saai. Het verspringen van de 

gevellijnen ten opzichte van de rooilijnen heeft een voorkeur en is weliswaar speelser en minder 
saai, maar moet op een goede wijze worden geïmplementeerd.  

- Het verspringen van de gevel op met name maaiveld niveau is een goede optie, maar dit moet 
niet leiden tot onbestemde, ongedefinieerde of ‘rest’ ruimten waar niets gebeurt of andere 
gebruiksinvulling van wordt gemaakt (bijvoorbeeld containers of fietsen). De toepassing moet 
goed in balans zijn met de binnenpleinen, immers alle ruimte die langs de rooilijnen wordt 
gebruikt voor de inspringingen gaat af van de grootte en kwaliteit van de binnenpleinen. Let op 
dat de buitenruimten niet ‘versnipperen’ door teveel hier en daar toe te passen. Kwaliteit van de 
inspring stroken is enorm belangrijk. Alleen een groene rand ter plaatse van een inspringing 
maken wil niet zeggen dat het ook goed gelukt is.
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Reacties van de bewoners n.a.v. het bespreken in 
groepen  

3. Logistiek (Noord-Zuid verbinding) 
- De locatie en entree van de ondergrondse fietsenstalling, op natuurlijk wijze toegankelijk vanuit het naar 

beneden lopende fietspad aan de Vaduzdijk wordt zeer positief ontvangen.  
- Idee om fietsenstallingen op meerdere plekken te maken? 

- Bewoners hebben aangegeven dat het belangrijk is dat er aandacht is voor de wandelaars in relatie tot 
fietsers.  

- De Noord-Zuid verbinding moet meer open worden, maar architectonisch zo uitvoeren dat het ook 
afgesloten is. Oppassen dat openingen tussen gebouwen die de Noord-zuid verbinding vormgeven geen 
‘koude tochtgaten’ worden.  

- Het is belangrijk dat het cultuurcluster een kloppend hart krijgt en dat de N-Z verbinding hierlangs voert.  
- Suggestie: wanneer de twee poorten (openingen) van de N-Z recht achter elkaar geplaatst worden, creëer 

je een tunnel. 
- Er moet nog goed gekeken worden naar logistiek van laden/lossen binnen het ontwerp, hier is nog geen 

oplossing voor. Er zijn grote zorgen, zeker voor wat betreft de verkeersveiligheid en de doorstroming ter 
plaatse van de kruising San Marinostraat met de Romestraat: doorgaand verkeer · inrit parkeergarage · 
laden lossen. Ook fysieke en akoestische overlast bij laden en lossen op/langs de San Marinostraat is een 
grote zorg. Voorkeur heeft het laden en lossen op het Berlijnplein aan de zijde van Pathé.
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Reacties van de bewoners n.a.v. het bespreken in 
groepen  

4. Massa en hoogte 
- De hoogtes van de gebouwen zijn belangrijk, er is een consensus dat verschillende hoogtes voorkeur heeft. Hier 

goed naar kijken in relatie tot fase 2.  
- Vanuit de groep komt de opmerking dat ‘fase 2’ op alle alternatieve ontwerpen groot en hoog afgebeeld staat, 

betekent niet dat het stuk wat wij nu ‘fase 2’ noemen, ook daadwerkelijk een van de hogere delen van het gebouw 
gaat worden.  

- De oorspronkelijke locatie van het grote volume van Fase 2 in de plannen wordt niet begrepen, met name als je 
komt vanuit de stadstuinen loop je door de tuinen, onder de boog en de trap op om vervolgens tegen een heel groot 
en hoog bouwvolume aan te lopen. De schaal- en sfeer sprong is enorm. Een alternatieve locatie, met name aan de 
zijde van Pathé, heeft duidelijk de voorkeur. Het 90 graden draaien van het volume (niet parallel aan maar haaks op 
de San Marino straat) sluit de cluster richting Pathé op en dat is niet de bedoeling, zeker ook gezien de belangrijke 
verkeersfunctie, doorstroming en zichtlijn vanaf het station. Fase 2 moet ook een speelse uitstraling krijgen, maar 
de locatie langs de San Marinostraat is het minst gewenst vooral ook vanwege de hoogte. Alternatieven 3 & 4 
hebben de voorkeur. 

- De overdekkingen die de drager in de tekeningen creëert wordt gezien als positief. Zorgt voor schaduw en 
beschutting.  

- Hoogte van de bebouwing vooral ook de positionering van de hoogteaccenten in relatie tot de bestaande bebouwing 
is aandachtspunt. Zoveel mogelijk zon op de binnenpleinen realiseren.
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Reacties van de bewoners n.a.v. het bespreken 
in groepen  

5. Overige 
- Het idee kwam naar voren om een link te maken met het Domplein (oude onderdelen hierheen 

halen.  
- Naast groene binnenpleinen ook aandacht voor groene daktuinen/groene daken. Toegankelijk en 

goed ontworpen straatmeubilair in combinatie met goed en veel groen voor algemeen gebruik 
zoals bankjes onder bomen (zie Floriade) haalt het niveau en de intimiteit enorm op. 

- Het toevoegen van een waterelement (fontein) op de binnenplein geeft kwaliteit aan de openbare 
buitenruimte. 

- Het beperken van (geluid)overlast vanuit het bezoek en gebruik is een aandachtspunt; hier leven 
grote zorgen. 

- Fietsenstallingen op meerdere plekken creëren.  
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Algemene conclusies 
De aanwezige buurtbewoners zijn enthousiast over de ontwikkelingen. Er is ruimte voor goede 

gesprekken, en aandacht voor de input van de buurt. Het ingediende ontwerp was nog niet 
helemaal goed, en de manier waarop er nu naar gekeken wordt geeft vertrouwen. 

De onduidelijkheid over wat er precies gaat komen in het blok ‘fase 2’ is niet fijn, dat maakt het 
reageren op de plannen niet makkelijker. 

De bewoners kijken uit naar een volgende sessie (vermoedelijk eind september) en zullen kritisch 
en constructief blijven meedenken over hoogtes, openheid van de gevels en het laden en lossen. 

Er hebben zich drie mensen gemeld om met moderator Fulco Treffers (projectteam gemeente 
Utrecht) mee te denken over procesvragen rondom communicatie, informatie en werkwijze met de 
buurt kan worden doorontwikkeld. Als hier nog meer mensen willen aansluiten dan kan dat via 
info@berlijnpleinutrecht.nl 

Verslag bijeenkomst 
Berlijnplein Community 
11 juli 2022



Verslag bijeenkomst 
Berlijnplein Community 
11 juli 2022

Welkom en introductie De Pleinmakers 
Stand van zaken ontwerp 
Terugkoppeling RAUM over nieuwe invulling plek van Thermae



RAUM  buiten 
RAUM is intern aan de slag 

gegaan met de input van eind 
2022 over nieuwe functies en 
zitelementen op Berlijnplein.  

Het nieuwste ontwerp is terug 
te zien in de blauwe elementen. 

Jesse vraagt buurtbewoners te 
blijven meedenken en is altijd 
bereikbaar voor initiatieven. Na 
afloop van de sessie kunnen 
mensen zich bij hem melden.
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Berlijnplein
www.berlijnpleinutrecht.nl


