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VOORWOORD

Deze publicatie is een samenvatting van een 
ontwerpend onderzoek dat is uitgevoerd 
door AP+E in opdracht van het College van 
Rijksadviseurs en het Rijksvastgoedbedrijf. In het 
kader van het Young Innovators programma is ons 
gevraagd onderzoek te doen naar de potentie van 
de ruimte boven de spoorzone net ten zuiden van 
het Centraal Station in Utrecht. 

De spoorzone in Utrecht bevindt zich midden in 
het centrum dat momenteel grote ontwikkelingen 
doormaakt; het inwoner aantal van de stad groeit 
sterk, er is grote vraag naar woningen en de druk 
op de openbare ruimte wordt steeds groter. 
Dit alles maakt het vraagstuk van de ruimtleijke 
potentie van de spoorzone urgenter. We hebben 
er daarom ook voor gekozen om dit vraagstuk 
te breder benaderen en te onderzoeken hoe de 
spoorzone een verbindende schakel kan vormen 
in het nieuwe centrum van de stad.

Alhoewel hier specifiek wordt ingegaan op de 
situatie in Utrecht, is het ons doel dat dit onderzoek 
ook een basis kan vormen voor een herwaardering 
van spoorzones in andere stedelijke centra. Deze 
gebieden vormen vaak nog grote blinde vlekken in 
het stedelijke weefsel, maar juist door hun schaal en 
ruimte vormen deze zones  een belangrijke schakel 
in de duurzame ontwikkeling van Nederlandse 
steden op de lange termijn. 
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1. CONTEXT





STUDIEGEBIED

Het studiegebied van de opgave is 
de spoorzone ten zuiden van het 
Centraal station Utrecht. Aan de 
oostzijde (linkerzijde op de luchtfoto) 
bevindt zich het gebied Moreelse en 
historische centrum, aan de westzijde 
het Jaarbeurs kwartier. 

CROESELAAN

JAARBEURSKWARTIER

HISTORISCH CENTRUM

CATHARIJNIESINGEL

MOREELSE

UTRECHT CS
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SPOORZONE ALS ENTREE

Historisch gezien lag het spoor buiten 
het centrum en fungeerde als de 
entree tot de stad.
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SPOORZONE IN CENTRUM

Door grootschalige geplande 
ontwikkeling aan beide zijden van 
het spoor (met circa 3.000 nieuwe 
woningen in het Jaarbeurskwartier en 
een verdere 6000-9000 woningen in 
de Merwede Kanaalzone) verplaatst 
het het zwaartepunt van de stad 
zich richting en over het spoor. De 
spoorzone ligt hierdoor midden in dit 
nieuwe centrum en vormt hier een 
barrière tussen het historische centrum 
en het geplande nieuwe centrum aan 
de jaarbeurs zijde. Deze positie maakt 
de urgentie van de opgave evident.
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BARRIERE

Op maaiveld niveau aan weerszijden 
van het spoor is duidelijk te 
zien hoe het spoor als een een 
onneembare barrière wordt ervaren. 
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SPOORZONE ALS 
ONTOEGANKELIJKE LEEGTE

In die zin is de spoorzone te vergelijken 
met een Berlijnse Muur; een brede 
ontoegankelijke zone die dwars door 
het centrum van de stad loopt. Waar 
het spoor op regionaal en nationaal 
een verbinding vormt, fungeert 
het op niveau van de stad als een 
harde barrière.
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KAN DE SPOORZONE EEN VERBINDENDE SCHAKEL VORMEN 
TUSSEN BEIDEN DELEN VAN HET NIEUWE CENTRUM?



2. ANALYSE
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120 m

40 m40 m

ONTKNOPING SPOOR

SPORENPLANANALYSE SPOORZONE

De spoorzone ten zuiden van 
Utrecht CS is feitelijk een bundel van 
verschillende infrastructuur: busremise, 
busbaan, opstelsporen, werkzones, 
doorgaande sporen en een trambaan 
vormen hier een 120 meter brede zone.
Bij verdere analyse wordt duidelijk dat 
er in de middenzone mogelijkheden 
bestaan voor bebouwing (witte en 
oranje zones). Een overbrugging van 
beide zijden van de spoorzone naar 
dit midden gebied bedraagt daardoor 
slechts 40 meter. 

Het spoor is net als alle andere 
infrastructuur aan verandering 
onderhevig. Zo heeft er in 2016 
een grootscheepse renovatie van 
de spoorzone plaastgevonden 
waarbij sporen, perrons en wissels 
zijn aangepast en verwijderd. Alle 
toekomstige ontwikkelingen dienen 
dan ook rekening te houden met 
toekomstige aanpasbaarheid. 

busremise-busbaan-spoor-werkzone opstelsporen-spoor- trambaan
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OVERBRUGGINGEN

Het aantal bestaande overbrugging 
over het spoor In vergelijking tussen 
overbruggingen over en onder het spoor 
ten opzichte van die over Catharijnesingel 
en de Oude Gracht. Hier wordt duidelijk dat 
de porositeit van het stedelijk weefsel bij 
het spoor hier te wensen over laat. 
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100m

150m
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300m
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OVERBRUGGINGEN

De huidige overbruggingen bij het station 
fungeren allen als transitie ruimtes met 
geringe verblijfskwaliteit

De vernieuwede stationshal (2) heeft 
wel enige verblijfskwalieit maar is als OV 
terminal alleen toegankelijk voor reizigers 
en heeft geen ruimtelijke of visuele 
connectie met de stad.

De nieuwe Moreelse brug (3) biedt een 
mooi uitzicht over de spoorzone maar is 
door zijn breedte en inrichting niet meer 
dan een loop en fietspad over het spoor. 

2.

1.

3.

1.
2.

3.
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Vanaf de hoogte van de Moreelse brug 
wordt duidelijk welke toevoeging de 
weidsheid van ruimte van de spoorzone 
zou kunnen zijn aan het stedelijk weefsel.
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VERHOOGD MAAIVELD

Bij de trap van de Moreelse brug wordt 
duidelijk dat de transitie in verticale zin een 
grote uitdaging biedt voor overbruggingen 
van de spoorzone. Kan de introductie van 
een verhoogd maaiveld hier een oplossing 
voor bieden?
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TRAUMA VAN VERHOOGD 
MAAIVELD

Er bestaat een zekere weerstand tegen de 
creatie van een verhoogd maaiveld in stad 
Utrecht door de mislukking van het Hoog 
Catharijne project.
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OUDE GRACHT, UTRECHT

Maar er is ook een uiterst geslaagd 
verhoogd maaiveld in het centrum van de 
stad, in de vorm van de Oude gracht.
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FUNCTIE
ZONDER

DAGLICHT

VERHOOGD
MAAIVED

PUBLIEKE
PLINT

SUCCESVOL VERHOOGD 
MAAIVELD

De werfkelders met daarop de openbare 
weg vormen een mooi model voor het 
verhoogde maaiveld bij het spoor.



3. RANDCONDITIE
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CROESELAAN

CATHARIJNIESINGEL

RANDZONE

Paralel aan de spoorzone lopen twee
doorgaande wegen; de Catharijnesingel
en Croeselaan. Deze twee brede straten
vormen feitelijk ook een barrière voor 
voetgangers en creëren hiermee een nog 
bredere zone die de twee delen van het 
centrum scheidt.
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REST RUIMTEN IN HET 
CENTRUM

In deze zone heeft de harde grens en het 
geluidsoverlast van het spoor geleid tot 
een merkwaardige situatie;
Een reeks van doodlopende straten, 
randgebieden en rest ruimtes liggen hier 
midden in het centrum van de stad.
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RANDCONDITIES

1  busbaan & rangeerterrein 
2  blinde gevels 
3  park aan spoor 
4  parkeerplaats 
5  doodlopende straat 
6  graffiti & skate park

2.1.

3.

5. 6.

4.
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RESTRUIMTEN
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RESTRUIMTEN
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?

?

?

BLINDE VLEK

Opvallend is dat de spoorzone een 
blinde vlek lijkt te zijn in alle omliggende 
gebiedsplannen.  Dit heeft te maken met 
het feit dat het spoor als onveranderbare 
en negatieve conditie wordt gezien.
Zou het spoor niet juist een verbindend
element tussen alle plannen en gebieden 
kunnen vormen?

1  Materplan CU2030
2  Visie Tuinen van Moreelse
3  Gebiedsvisie gemeente
4  Nieuwe woningen aan het spoor,
 Kruisvaartkade

2.1.

3. 4.
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PARK AAN SPOORZONE

Niet alleen de fysieke grens, maar ook 
het geluid van de spoorzone heeft grote 
invloed op de kwaliteit en beleving van 
de omliggende gebieden. Dit wordt 
mooi geïllustreerd door het parkje tussen 
het spoor en het inktpot gebouw.
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GELUID VAN TREIN 
OVERHEERST ERVARING

De beleving van dit parkje wordt geheel 
overschaduwd door het lawaai van de 
treinen dat ook weerkaatst tegen de gevel 
van het inktpot gebouw
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RAIL DECK PARK, TORONTO

Bij analyse van internationale referentie 
projecten illustreert de wederkerige 
relatie tussen ontwikkeling van een 
spoorzone enerzijds en het omliggende 
gebied anderzijds. Een ontwikkeling van 
de randconditie langs een spoorzone geeft 

aanleiding to een verdere ontwikkeling 
van de spoorzone. Een hoogwaardige 
ontwikkeling van de spoorzone heeft weer 
een positief effect op de waarde van de 
gebieden langs het spoor. 



4. HET NIEUWE MIDDEN
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SPOORZONE+ : ZIE LEEGTE ALS KANS 
Maak van de Spoorzone een “nieuw midden” dat verschillende 

gebruikersgroepen en gebieden verbindt.

+
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AANPAK VAN ONTWIKKELING

Bestaande overbruggingen van het spoor, 
aan de westzijde verbonden door Forum 
project paralel aan het spoor.
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Ontwikkeling van de randen van spoorzone
die aansluit op bestaande verhoogde
voetgangers infrastructuur.
Hierdoor verandert de grens van het spoor
van een achterkant naar een voorkant
en kunnen de randgebieden volwaardige
openbare ruimten worden.
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Nieuwe verbindingen over het spoor ter 
hoogte van Nicolaas Beetstraat en inktpot 
gebouw. Deze verbindingen sluiten aan op 
routes aan beide zijden van de spoorzone.
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Een openbare ruimte en gebouw
midden in de spoorzone, dat gebruik 
maakt van de aanwezige ruimte en zo een 
nieuw midden creeert.



5. NIEUW PUBLIEK DOMEIN
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RUIMTE BOVEN SPOOR

Studies van nieuw publiek domein boven 
het spoor

1   Mekelpark, Delft 
2  Schouwburgplein, Rotterdam
3  Bibliotheek TU Delft

2.

1.

3.
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VERWIJDEREN BEBOUWING
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ONTWIKKEL RANDEN LANGS 
HET SPOOR
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BEBOUWING LANGS HET SPOOR MET 
TOEGANG VANAF VERHOOGD MAAIVELD
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OVERBRUGGING ALS PUBLIEKE 
RUIMTE BOVEN HET SPOOR
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SPOORZONE + : PUBLIEK GEBOUW IN 
MIDDENZONE ALS BESTEMMING
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1.

3.
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OPBOUW PRINCIPE

Constructieprincipe met opbouw vanuit
randen en middenzone.



6. SCENARIOS
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Kindercentrum - SpeelheuvelUitbreiding School - Park

Gallerie - Route - Talud

De ontwikkeling van de randen van de
spoorzone creert een voorzijde conditie
langs het spoor. De bebouwing, die een
divers programma huisvest, fungeert als
geluidswal en heeft een doorgaande route 
op het dak.
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Parkeren - PleinKantoren - Route - Plein

Buurthuis - Publiek Dak
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Busbaan - Balkon - KantoorBusremise - Route
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Cafe - Podium- PleinKantoor - Balkon - Talud
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Een stalen overspanning creëert een brug,
plein en straat in één, met ruimte voor een 
variatie aan functies en gebruikers.
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Impressie vanaf publiek domein boven spoor. De 
ruimte sluit aan op de monumentalitiet van het Intkpot
gebouw, met daarachter zicht op de Dom toren.
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Midden in de spoorzone (boven het
bestaande werkterrein) wordt een 
gebouw haaks op de overbrugging 

geplaatst. Hiermee ontstaat een ruimtelijke 
en economische meerwaarde voor de 
spoorzone en stad.
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Spoorzone+ verbindt de omliggende 
gebieden en creeert nieuwe ruimte  voor 
de groeiende stad. 
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Zicht op overbrugging en gebouw vanaf 
verhoogd maaiveld


