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Plannen Merwedekanaalzone voor besluit naar
gemeenteraad
Een belangrijke stap voor de Merwedekanaalzone is gezet. Het college van B&W heeft de omgevingsvisie
Merwedekanaalzone deel 2, het verder uitgewerkte stedenbouwkundig plan Merwede en het
Beeldkwaliteitsplan beoordeeld en goedgekeurd. Begin 2020 hebben veel bewoners een inspraakreactie
gegeven op de plannen voor de Merwedekanaalzone. Deze zijn zorgvuldig bekeken en onderzocht en hebben
geleid tot een aantal aanpassingen. Tegelijkertijd is met de marktpartijen een akkoord bereikt op de
samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van stadswijk Merwede (deelgebied 5). De aangepaste
plannen en de samenwerkingsovereenkomst liggen nu bij de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat de
plannen de komende periode bestuderen en neemt in de loop van 2021 een besluit. Hiervoor laten zij zich
uitgebreid informeren. Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/gemeenteraad.
Welke plannen liggen voor ter besluitvorming bij
de gemeenteraad?
• Omgevingsvisie deel 2 ‘Uitwerking van de
ruimtelijke agenda’ met een aanvulling op de
milieueffectrapportage: in de omgevingsvisie
staan de ambities en kaders van de gemeente
Utrecht voor de deelgebieden 4, 5 en 6 van de
Merwedekanaalzone. Deze visie laat zien hoe het
plan past in de omgeving en wat nodig is om aan
te sluiten op de wijken rond de
Merwedekanaalzone. De Buurtaanpak
Rivierenwijk en Transwijk is met bewoners
opgesteld en de Buurtagenda Dichterswijk werken
we met bewoners verder uit na besluitvorming.
Beide zijn toegevoegd aan de omgevingsvisie. In
de aanvulling op de milieueffectrapportage is een
extra toets uitgevoerd op de onderwerpen
mobiliteit, klimaat, energie, gezondheid en
inrichting openbare ruimte.
• Stedenbouwkundig Plan Merwede (SP) en het
Beeldkwaliteitsplan Merwede: dit zijn de verder
uitgewerkte plannen voor het middelste gebied
(Merwede) tussen de Balijebrug en Socratesbrug.
Hier komt het grootste deel van de woningen en
voorzieningen. Met de grondeigenaren zijn
afspraken gemaakt over de realisatie van dit plan
in de samenwerkingsovereenkomst Merwede.
• Parkeerregime Merwede en omgeving: het
parkeerregime gaat uit van betaald parkeren in de
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Utrecht maakt ruimte
Veel Utrechters zoeken een plek om in de stad te
(blijven) wonen. Om waardevolle groene ruimte te
behouden en zelfs toe te voegen zoekt Utrecht naar
nieuwe plekken om te wonen binnen de stadsgrenzen.
Door bijvoorbeeld bedrijventerreinen opnieuw in te
richten ontstaat ruimte voor meer Utrechters. De
uitdaging is om een zo goed mogelijke balans te
vinden tussen betaalbare woningen, een bereikbare
stad, groen in en rond de stad en ook om het karakter
van Utrecht te behouden.

Uitwerking voorzieningen en openbare ruimte
Merwede

Resultaat inspraak
In 2020 zijn 467 inspraakreacties gegeven op
verschillende onderwerpen uit de plannen die nu voor
een definitieve beslissing bij de gemeenteraad liggen.
Bij een deel van de reacties is ook een petitie met
handtekeningen gevoegd. De meeste reacties gaan
over de wandel- en fietsbruggen, het fietsverkeer in de
bestaande wijken en over de hoogte en het aantal
gebouwen.
Alle aanpassingen als resultaat van de inspraak kunt u
vinden op www.utrecht.nl/merwedekanaalzone. De
belangrijkste aanpassingen zijn:
Geen fietsbrug van de Jutfasepunt naar het
Hamersplantsoen in Hoograven
Uit extra onderzoek blijkt dat een fietsbrug vanaf de
Jutfasepunt naar de Karperstraat in Hoograven weinig
toegevoegde waarde heeft voor het doorgaande
fietsverkeer door de stad. Misschien komt er op termijn
wel een wandelbrug. Dit is aangepast in het voorstel,
zoals het nu ter besluitvorming bij de gemeenteraad
ligt. De wandel- en fietsbrug van de Zeehaenkade naar
de Jutfasepunt is ongewijzigd. Hiermee ontstaat in de
toekomst een nieuwe fietsverbinding via de
Jutfaseweg richting station Vaartsche Rijn/Ledig Erf.
De wandel- en fietsbruggen bij de Heycopstraat,
Waalstraat, Zijldiepstraat en Overijssellaan zijn nodig
om het fietsverkeer op een goede manier te spreiden
over de stad en goede verbindingen mogelijk te
maken.
Merwedekanaalzone
Het gebied tussen het Merwedekanaal en de
Europalaan verandert de komende jaren van een
bedrijventerrein in een levendig stuk Utrecht. Voor
starters, gezinnen, ouderen en alleenstaanden komt
er een fijne plek met een mix aan (sociale) huur- en
koopwoningen in een gezonde en duurzame
omgeving met veel groen. Voor zowel de nieuwe als
de huidige bewoners van de stad komen er
verschillende voorzieningen: winkels, horeca,
cultuurcentrum, werkgelegenheid, scholen en
gezondheidszorg.
Hogere gebouwen in Merwede verlegd naar
Europalaan
Het uitgangspunt van het stedenbouwkundig plan is
dat de bebouwing aan de Kanaalweg lager is dan aan
de Europalaan. Door inspraakreacties zijn nog enkele
hogere gebouwen verplaatst richting de Europalaan.

Het stedenbouwkundig plan is verder uitgewerkt en
laat bijvoorbeeld zien waar alle voorzieningen (winkels,
gezondheidszorg en kinderopvang, horeca, urban
sports en ontspanning in parken en op buurtpleinen)
gepland zijn. Hierbij is zorgvuldig gekeken naar
plekken voor ruimte is voor rust en waar juist ruimte is
voor levendigheid.
Buurtaanpak Rivierenwijk en Transwijk
Samen met bewoners uit uw buurt hebben we een
overzicht gemaakt van projecten om de leefbaarheid in
deze wijken te verbeteren. Deze worden tegelijk met
de bouw van Merwede uitgevoerd. Deze Buurtaanpak
is onderdeel van de plannen die nu bij de
gemeenteraad liggen. Bij een akkoord komt er geld
beschikbaar om samen met de buurt de volgende
projecten uit te werken:
•
•

•
•
•
•
•

Opnieuw inrichten van het Merwedeplantsoen op
de plek van de nieuwe bruggen;
Opnieuw inrichten van Waalstraat en
Zijldiepstraat, waarbij meer ruimte komt voor
lopen, fietsen en groen;
Een fietsvriendelijke inrichting voor de Lanslaan;
Op- en afritten voor De Balije- en Socratesbrug;
Opnieuw inrichten van Park Transwijk, zodat het
meer wandel- en fietsverkeer aankan;
Verbeteren oversteekbaarheid van de
Europalaan;
Invoeren betaald parkeren.

Bij de verdere invulling ontvangt u opnieuw een
wijkbericht met een uitnodiging. We hopen uiteraard
dat u mee wilt denken over deze, en wellicht andere,
projecten.

Merwede (deelgebied 5)
Stadswijk Merwede ligt in het midden van de
Merwedekanaalzone, tussen Transwijk en
Rivierenwijk. In Merwede komt het grootste deel
van de nieuwe woningen en voorzieningen op
loopafstand. De bebouwing komt dichter bij elkaar
dan in andere Utrechtse wijken. Daarom is het
belangrijk om de beschikbare openbare ruimte met
veel aandacht in te richten.
Dit kan door de wijk autovrij te maken en het
aanmoedigen van fietsen, lopen, deelauto’s en het
gebruik van goed openbaar vervoer.Daarnaast
krijgt de openbare ruimte een zo groen mogelijk
karakter met fijne plekken om te spelen en te
ontspannen in parken, pleinen en op straat.
Betaald parkeren
Als onderdeel van de plannen wil de gemeente betaald
parkeren invoeren in de omliggende wijken, waaronder
Rivierenwijk (inclusief Jutfasepunt) en Transwijk. Dit is
om parkeeroverlast in Rivierenwijk en Transwijk te
voorkomen.

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u graag in gesprek met een
inhoudelijke professional van de gemeente
Utrecht? Stuur dan een mail naar
merwedekanaalzone@utrecht.nl.
Via de digitale nieuwsbrief over
Merwedekanaalzone kunt u op de hoogte blijven
over alle plannen. Aanmelden kan via
www.utrecht.nl/merwedekanaalzone.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188,
of via telefoonnummer 14 030.

Er komt uiterlijk betaald parkeren als de eerste
inwoners in de nieuwe wijk Merwede komen wonen. Er
wordt, na besluitvorming door de gemeenteraad,
samen met bewoners bekeken hoe betaald parkeren
het beste kan worden ingevoerd. Eerder kan ook via
de reguliere procedure als hier voldoende steun voor
is in de buurt.

Verspreidingsgebied Wijkbericht: Gebied omgrensd door ’t Goylaan, Hooft Graaflandstraat, Pagelaan, Hoograven Zuid, Verlengde
Hoogravenseweg, A12, Europalaan, Aziëlaan, Livingstonelaan, Beneluxlaan.

