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Cultuurcluster Berlijnplein: van schetsontwerp 
naar voorlopig ontwerp 
 

Het schetsontwerp van het Cultuurcluster Berlijnplein is definitief. Het schetsontwerp is de basis voor het 

verder uitwerken van het ontwerp. We zijn nu gestart met het uitwerken van het voorlopig ontwerp. Op 

woensdag 19 april organiseren we een meedenk sessie voor bewoners en bezoekers.

Schetsontwerp definitief 

Het schetsontwerp is de basis van het ontwerp. De 

plekken van de verschillende gebouwen en de 

gebruikers zijn bepaald. Ook is besloten wat openbare 

ruimte is. Het schetsontwerp is samen met de 

pleingenoten (de gebruikers van de gebouwen op het 

Berlijnplein) gemaakt. Reacties van direct 

omwonenden zijn ook meegenomen in het ontwerp.  

 

Het ontwerp 

Het cultuurcluster is een levendig cultureel hart voor 

Leidsche Rijn Centrum. Het wordt een open en 

toegankelijk gebied, dat lang meegaat en waar de 

Pleingenoten met elkaar en de omgeving invulling aan 

geven. Het cultuurcluster bestaat uit vier delen met 

verschillende gebouwen die afwisselen in hoogte en 

diepte. In het ontwerp zijn presentatieruimtes, 

oefenruimtes en werkruimtes voor cultuur en kunst, 

zoals dans, toneel en muziek verspreid. Hierdoor is 

ook de levendigheid over het terrein verdeeld. 

 

De drager 

Een belangrijk onderdeel van het ontwerp is ‘de 

drager’. De drager wordt een herkenbaar deel van het 

gebouw dat de verschillende gebouwen met elkaar 

verbindt en zorgt voor een gedeelde uitstraling. De 

drager is een blijvend deel van het gebouw, andere 

delen kunnen veranderen, de drager blijft bestaan. 

 

Circulariteit 

Het cultuurcluster heeft als wens om circulair te zijn. 

Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met de 

materialen. Niet elk onderdeel van een gebouw gaat 

even lang mee. We ontwerpen zo dat je onderdelen 

ook apart kunt vervangen, zonder onnodig afval. De 

materialen die we kiezen zijn slim en mooi hergebruikt 

of opnieuw te gebruiken.  

 

 

 

Start met Voorlopig Ontwerp 

In het Voorlopig Ontwerp (VO) werken we het 

schetsontwerp verder uit. We kiezen materialen en 

bepalen de grootte en uitstraling van de gebouwen. 

Een ander belangrijk onderdeel van het VO is het 

uitwerken van de buitenruimte en routes van het 

verkeer en laden en lossen rondom de plek. 

 

Berlijnplein meedenk sessie met bewoners 

Woensdag 19 april organiseren we een meedenk 

sessie voor bewoners, bezoekers en andere 

geïnteresseerden. We laten zien wat we tot nu samen 

met Pleingenoten hebben ontworpen. Tijdens deze 

bijeenkomst kunt u uw eigen ideeën meegeven over 

wat belangrijk is voor de toekomst van het Berlijnplein. 

Of laat weten wat u kunt betekenen voor het 

Berlijnplein. Kijk, luister, vraag en oordeel zelf.  

• Wanneer: woensdag 19 april 2023 

• Tijd: 17:00 tot 19:00 uur, inloop vanaf 16:30 uur 

• Plek: bij Club RAUM op Berlijnplein 520 

 

Vragen? 

Heeft u nu al vragen over het schetsontwerp, het 

vervolgproces of de bijeenkomst van 19 april laat ons 

dat weten via berlijnplein@utrecht.nl.  

Direct aanwonenden zijn ook uitgenodigd voor een 

aparte sessie over verkeer en logistiek.  

 

Blijf op de hoogte 

Nieuws over het Cultuurcluster Berlijnplein kunt u 

lezen op www.berlijnpleinutrecht.nl en meld u ook aan 

voor de nieuwsbrief. Heeft u een vraag stuur dan een 

mail naar berlijnplein@utrecht.nl. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 
Wijkbureau Leidsche Rijn op Brusselplein 4, via 
leidscherijn@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.  

https://goo.gl/maps/gjj5zFH5Srf7AHti6
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Afbeelding 1: Impressie binnenplein 

  

 
Afbeelding 2: Plattegrond Schetsontwerp (impressie)  
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