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Programma

• Introductie
• Overall: project Kruisvaartkade
• Terugblik: proces
• S2
• Co-creatie
• Verwachting bouw- en sloopwerkzaamheden
• Planning project - communicatie- en participatiemomenten
• Q&A



Terugblik

• Afgelopen half jaar
• Indiening jan 2021
• Afgelopen half jaar overleg met gemeente over invulling 

ruimte en afstemming programma, energie ....
• En ontwikkeling overige bouwblokken
• Nu presentatie S2 t.b.v. indiening op 3 november



Overall: project Kruisvaartkade



Stedenbouw



Beeldkwaliteitsplan

• Eén Kruisvaartkwartier
• Spoorzone/natuurzone
• Bouwvelden 
• Koppen
• Collectieve groene 

binnenhoven
• Daklandschap



Stedenbouw

Werkmodel t.b.v. ontwerpproces met Q-team



Stedenbouw

• Herverdeling van het 
woonprogramma over 
gebouw 1-2 en 4-7

• Ca. 600 woningen in het plan
• Conform bestemmingsplan
• Betekent: geen programma 

voor het gehele volume van 
S3



Stedenbouw

• S3 als verbinding tussen 
de spoorzone en de 
natuurzone

• S3 krijgt een groene 
inrichting

• Er is nog een kleine 
hoeveelheid programma 
beschikbaar



Overzicht bouwblokken



Globale planning

S2
Indienen 3 nov 2021
Start bouw apr 2022

S4 + S5
Indienen feb 2022
Start bouw apr 2023

S6 + S7
Indienen juni 2022
Start bouw apr 2024

S1
Indienen dec 2021
Start bouw aug 2022



Proces

• Vergunnings- & bouwvolgorde blokken
• Kwaliteit S1
• Bouwkosten S1

• Aanvraag omgevingsvergunning
• S2 
• S1
• S4 & S5
• S6 & S7

• Kavel S3
• Bouwplaats
• Groen

z.s.m.
eind 2021
februari 2022
april 2022



Proces co-creatie
• Voortraject

Eerdere workshops
Conclusies 

• Vervolgproces
Presentatie Parkontwerp
Workshop: Hefbrugpark-Noord
Workshop: Rondje Ringpark



Co-creatie – workshop 1

Gewenste sfeer en 
uitstraling van het 
park verkend.

Dit vertaald in tekst 
en beeld.



Co-creatie – workshop 1
Resultaten workshop 1



Co-creatie – workshop 2

Zoneringstekening:
waar is plek voor de 
mens en waar voor de 
natuur.

Uitwerking van deze 
sferen verder verkend 
met ruimtelijke profielen



Co-creatie – workshop 2
Resultaten workshop 2



Co-creatie vervolgproces

Workshop 3: Hefbrugpark-Noord
Workshop 4: Rondje Ringpark

Beide workshops vinden plaats via een interactieve bespreking 
met de co-creatie groep.



S2 Moke Architecten



Stedenbouwkundig plan

Gebouw S2



Stedenbouwkundig plan



Bebouwing



Appartementen



Individuele woningen



Schaalsprong van stad naar buurt



Grid vanuit BKP



Buitenruimtes



Dakopbouw



Groen



Groen omhoog trekken
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Groen dakterras voor bewoners
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Begane grond - entrees



Begane grond - woningen



1ste verdieping - galerij



1ste verdieping - woningen



1ste verdieping – privé buitenruimtes



6de verdieping - galerij



6de verdieping - woningen



6de verdieping – privé buitenruimtes



7de verdieping - galerij



7de verdieping - woningen



7de verdieping – privé buitenruimtes & semi 
openbaar dakterras



Architectuur - natuurlijk stoer



Impressie - spoorzijde



Impressie - Kruisvaartzijde



Impressie - binnenhof



Binnentuin - RRog



Binnentuin S2 – het idee



Binnentuin S2 – tuin op garage



Binnentuin S2 



Binnentuin S2 -



Binnentuin S2 - vergroening



Binnentuin S2 – detail ontmoeting



S2 – Oever Kruisvaart





Sloop- en bouwwerkzaamheden

• Sloopwerkzaamheden 
• Bouwrijpmaken
• Stand van zaken betonwand kade
• BLVC

• Geluid
• Trillingen
• Stof

• Afspraken maken Gemeente Utrecht+ bewoners

• Bouwwerkzaamheden
• Aannemer selectie
• Contractvorming
• Voorkomen overlast omwonenden
• Fasering + oplevering



Communicatie- en 
participatiemomenten

•Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld
•Openbare Ruimte in co-creatie ontworpen

• Aanleiding vanavond: Vergunningaanvraag S2

Het vervolg:
•Info-avonden andere gebouwen
•Vervolg met de co-creatiegroep
•Het KVK-nieuwsbericht en Kruisvaartkade.nl



Q & A



Bedankt voor uw aandacht

www.kruisvaartkade.nl


