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1 Inleiding
De binnenstad van Nieuwegein wordt de komende jaren verder ontwikkeld. De
inzet is om een kwalitatief hoogwaardige binnenstad te realiseren, waarbij de
leefbaarheid en het verblijfsklimaat versterkt worden. Daardoor ontstaat tevens
een positief effect op de waarde van het bestaande onroerend goed en op het
vestigingsklimaat voor bedrijven. De toekomstige ontwikkeling moet zorgvuldige
aansluiten op de al bestaande binnenstad met City Plaza.
Vastgesteld is dat alleen transformatie op gebouwniveau niet leidt tot de noodzakelijke kwaliteitssprong. Het beschouwen van de ontwikkelopgave op een hoger
schaalniveau is nodig om de gewenste kwaliteitssprong te maken en een structurele verbetering in City te realiseren.
In het Koersdocument City (2017) is de ambitie verwoord om van City de meest
duurzame binnenstad van Nederland te maken. In december 2019 is de Gebiedsopgave City vastgesteld, waarbij met name ambities op het gebied van duurzaamheid verder zijn aangegeven.
Voor het realiseren van alle ambities is het in samenhang vormgeven van de
gebouwen en de openbare ruimte in combinatie met ambitieuze duurzaamheidsmaatregelen essentieel. Dit Omgevingskwaliteitsplan legt daarvoor de kwaliteitseisen vast.

1.1

Bevoegdheidstoedeling

Het Omgevingskwaliteitsplan bevat de normen en kaders voor het realiseren van
een hoogwaardige omgevingskwaliteit in de binnenstad van Nieuwegein en vervangt een aantal eerder vastgestelde documenten:
• Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad (OOB 2005);
• OOB 2013 Binnenstad Verbindt, september 2013;
• OOB richtlijnen Beeldkwaliteit binnenstad Nieuwegein (BKP, 2005);
• Definitief Ontwerp Openbare Ruimte (2010);
Dit Omgevingskwaliteitsplan vervangt daarmee dus ook het Beeldkwaliteitsplan
dat als bijlage is opgenomen in de Welstandsnota. De omgevingskwaliteitseisen
die betrekking hebben op welstand zullen onderdeel uitmaken van de Welstandsnota.
Dit Omgevingskwaliteitsplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan City en heeft
daarmee geen directe betrekking op de Doorslagzone en de HN-locatie. Deze projecten zijn momenteel in realisatie.
De omgevingskwaliteitseisen uit het Omgevingskwaliteitsplan zijn juridisch verankerd in het bestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein. Het Omgevingskwaliteitsplan wordt als beleidsregel vastgesteld door de gemeenteraad en kan door de
gemeenteraad worden gewijzigd op basis van nieuwe inzichten en uitwerkingen.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het
behouden en beschermen van een hoogwaardige en aanvaardbare omgevingskwaliteit bij de verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen,
waarbij voor de vereiste mate van aanvaardbaarheid de normen van toepassing
zijn uit het Omgevingskwaliteitsplan.
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geleding en hoogte accenten langs Zuidstedeweg

hoogteaccenten City en geleding langs de Zuidstedeweg

visualisatie voorlopig ontwerp project de Doorslagzone
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In City is een Quality-team (Q-team) ingesteld voor de beoordeling en borging van
de integrale kwaliteit van de ontwerpen van gebouwen en openbare ruimte. Het
Q-team bestaat uit experts op het gebied architectuur/stedenbouw, duurzaamheid
en financiën (business-case). In het Q-team zit ook een gemandateerd lid vanuit
de commissie ruimtelijke kwaliteit. Het Q-team adviseert het College van B en W
en toetst de stedenbouwkundige, civieltechnische en architectonische ontwerpen
alsmede de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte op samenhang, consistentie en kwaliteit. Zo wordt geborgd dat er een resultaat wordt bereikt dat recht
doet aan de ambities (een kwalitatief hoogwaardig City) en het totaalresultaat
meer wordt dan de som der delen.
Voor de ontwikkeling van de verschillende bouwopgaven wordt per ontwikkeling
(bouwblokken) een Ontwikkelkader opgesteld. In het ontwikkelkader worden
opgenomen:
• Specifieke omgevingskwaliteitseisen gesteld worden als aanvulling op het
omgevingskwaliteitsplan. Het gaat dan om eisen over de massaopbouw, de
positionering van de verschillende entrees met de aansluiting op de openbare
ruimte.
• Specifieke duurzaamheidseisen als vergroening, klimaatadaptatie, waterberging, energie, mobiliteit, circulariteit.
Daar waar de gemeente op eigen grond tot gronduitgifte overgaat zullen tenders
worden uitgeschreven op basis van het betreffende Ontwikkelkader. In het tenderdocument worden het programma, de kwaliteitseisen, de te volgen procedures,
en de selectiecriteria, etc. verder uitgewerkt.
1.2

Omgevingskwaliteitsplan als globaal kader

Na vaststelling van het Koersdocument (2017) zijn er een tweetal documenten
vastgesteld waarin al aanvullende kaders voor ontwikkeling zijn opgenomen die
van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit:
• Ontwikkelkader Blok B1 – Stationsgebied (november 2018);
• Gebiedsopgave City (december 2019).
In deze documenten zijn met name op het gebied van duurzaamheid en groen
nadere eisen opgenomen. Over het algemeen ervaren de meeste bewoners en
bezoekers City als te “stenig” en om die reden is het accent, naast beeldkwaliteit,
ook gelegd het realiseren van duurzame bebouwing en vergroening en klimaatadaptatie. In dit Omgevingskwaliteitsplan wordt die lijn verder doorgezet.
Het Omgevingskwaliteitsplan geeft de kaders op hoofdlijnen aan voor de uitwerking van de verschillende de verschillende ontwikkellocaties in City. Het is een
globaal kader, omdat er binnen City nog veel aanvullende onderzoeken lopen op
het gebied van verdere verduurzaming van het gebied.
De concrete uitwerking van de duurzaamheidseisen worden vastgelegd in een
“Duurzaamheidsdocument City” dat binnenkort door de gemeenteraad wordt
vastgesteld. De eisen opgenomen in dat document vormen de basis voor het opstellen van alle Ontwikkelkaders en kunnen (indien nodig) nog leiden tot aanpassing/aanscherping van dit Omgevingskwaliteitsplan.
Voor zowel het vaststellen van het Omgevingskwaliteitsplan als de Ontwikkelkaders voor de bouwblokken is de instemming van het Q-team en de gemeenteraad noodzakelijk. Voorafgaand aan het opstellen van de Ontwikkelkaders vinden
co-creatie sessies plaats, waarin stakeholders de mogelijkheid krijgen om mee te
denken over de gewenste kwaliteiten van gebouwen en omgeving (woonprogramma, duurzaamheid en de inrichting van de openbare ruimte).
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visualisatie project HN-locatie
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1.3

Reikwijdte Omgevingskwaliteitsplan

Het bestemmingsplan City omsluit een aantal gebieden die reeds in ontwikkeling
zijn en waarvoor separate bestemmingsplannen gelden of worden opgesteld. Het
gaat om de HN-locatie, de Doorslagzone en het Stationsgebied.
Dit Omgevingskwaliteitsplan plan is daarmee van toepassing op heel City, met
uitzondering van:
• De HN-locatie (vergunning verleend)
• Het plan de Doorslagzone (separaat bestemmingsplan);
• Blok B1 – ontwikkelkader en aanvulling in raad vastgesteld, bij de wijzigingsbevoegdheid bepalen of aanvullingen nodig zijn.
1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de verschillende deelgebieden. Hoofdstuk 3 geeft een
overzicht van de kwaliteitscriteria voor bebouwing en ruimtelijke en organisatorische principes. Hoofdstuk 4 worden de uitgangpunten voor de openbare ruimte
beschreven en toegelicht.
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City Oost - de Doorslagzone en de HN-locatie vallen buiten dit bestemminsgplan
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2 Deelgebieden City
Het omgevingskwaliteitsplan beslaat verschillende deelgebieden die hierna verder
worden toegelicht met een deel van de beschrijving die in het bestemmingsplan is
opgenomen, het betreft City Oost, Stationsgebied en City West.
2.1

City Oost

NVM / Dyade locatie - aankomstplein
Uitgangspunt is de realisatie van een aankomstplein op de locatie bij de NVM
-Dyade met daaraan gekoppeld een woongebouw met openbare fietsenstalling.
Het aankomstplein zorgt voor een ruime, hoogwaardige en voor iedereen toegankelijke entree van City via trappen en een hellingbaan. De entree van City aan de
noordoostzijde komt uit op de route die naar de Markt loopt via de Raadstede
en in het verlengde de Binnenstede. Een openbare fietsenstalling met een entree
aan de Doorslag maakt onderdeel uit van het aankomstplein en sluit aan op het
fietsroutenetwerk in Nieuwegein. De inrichting van het aankomstplein moet in
samenhang met de bebouwing worden ontwikkeld zodat er een integraal ontwerp
ontstaat tussen buitenruimte en bebouwing.
De bebouwing aan het aankomstplein bestaat uit twee accenten aan weerszijden
van de route via de Raadstede en de Binnenstede naar de Markt. De woongebouwen markeren City aan de noordoostzijde van het centrum bij de Doorslagbrug. De woongebouwen zijn op het hoogste punt ca. 50m hoog en zijn daarmee
lager dan het hoogteaccent in de zuidoosthoek van City op de kruising van de
Doorslag met de Zuidstedeweg. De schaal en maat van de woongebouwen bij
het aankomstplein is passend bij de woontorens in het blok tussen Stadshuis en
Noordstedeweg. Voor het woongebouw op de NVM-Dyade locatie is een aantal
stedenbouwkundige spelregels opgesteld om ervoor te zorgen dat het gebouw
niet te massaal wordt. Aan de zijde van de Raadstede is de maximale bouwhoogte
beperkt tot 11m om te zorgen voor een prettige straat en het zicht vanaf de zuidoostelijke woontoren van blok 2 niet teveel te beperken. De bebouwing van de
Doorslagzone aan de Raadstede is ca. 35m hoog en de Raadstede is hier ca. 13m
breed. Vanaf de Raadstede loopt de bebouwing op in hoogte richting de Noordstedeweg. Voor de bebouwing hoger dan 30m geldt een oppervlakte beperking van
max. 550 m2. Deze maat wordt ook voor de hoogteaccenten elders in City gehanteerd en zorgt ervoor de hoogbouw niet te dominant wordt.
Plint
In de plint is beperkt ruimte voor dienstverlening en horeca naast de entree van
het woongebouw en de entree van de bewonersfietsenstalling en bewonersgarage. Achter de bebouwing aan het aankomstplein komt een “entreehof” waar de
ontsluiting van de parkeergarage, expeditie, de entrees van de woningen in blok
1 en een keerlus met afvalcontainers een plek krijgen. Het woongebouw dient
ook aan deze zijde een prettige uitstraling te krijgen. In totaal is voorzien in een
ontwikkeling van maximaal 120 appartementen.
Doorslagzone
Voor de Doorslagzone is voorzien in woningbouw in hoge dichtheid waarmee het
centrum aan de oostzijde wordt afgerond. In het eerste kwartaal van 2020 is het
voorlopig ontwerp voor de Doorslagzone vastgesteld. Het voorlopig ontwerp gaat
uit van de realisatie van 452 appartementen in diverse categorieën en horeca aan
weerszijden van de trap van het Stadsplein naar de Doorslag. Het voorlopig ontwerp bestaat uit vier appartementengebouwen die variëren in hoogte van ca. 30m
tot ca. 70m. Aan de zuidzijde, bij het viaduct over de Doorslag staat het hoogste
appartementengebouw dat als hoogteaccent aan de Zuidstedeweg op het schaal11
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niveau van City fungeert. Het hoogte-accent is gesitueerd op de kruising van de
Zuidstedeweg en het water van de Doorslag en markeert City op de zuidoosthoek.
Aan de noordoost zijde is een toren van 50m voorzien die samen met de bebouwing van het NVM-Dyade terrein de noordoostelijke entree van City markeert.
De bezonning van de bebouwing van Merwestein aan de Doorslag heeft aan het
einde van de middag minder hinder van de voorziene plannen voor deze appartementengebouwen dan in de oorspronkelijke plannen voor de kantoortorens en
het woongebouw.
De Knoop en de brug over de Doorslag
De Knoop betreft de openbare ruimte tussen de bebouwing van de Doorslagzone
en P15 aan beide zijden van het water. De openbare ruimte loopt door onder het
viaduct van de Zuidstedeweg. Hier komen veel verkeerstromen samen. Er is een
entree van tramhalte Merwestein en er is voorzien in de aanleg van een extra
fietsbrug over de Doorslag. In deze zone worden tevens de nodige voorzieningen
voor de appartementen van de Doorslagzone te worden gerealiseerd. Het ontwerp
voor deze locatie dient ook aan te sluiten op de verder ontwikkeling van de openbare ruimte langs de Doorslag.
De extra fietsbrug over het water van de Doorslag zal het fietsroutenetwerk
rondom Nieuwegein City versterken. De nieuwe fietsbrug verbindt de noord-zuid
fietsroute langs de Doorslag met onder meer het Cals College en de voorzieningen
in Merwestein en ontlast de bestaande Doorslagbrug van de stroom fietsers die
vanuit het zuiden komen. Er ontstaat zo ook een nieuwe oost-west fietsroute parallel aan de Noordstedeweg die wordt gekoppeld aan de nieuwe noord-zuid route
langs het Stationsgebied.
P15
Uitgangspunt is dat de huidige bestemming van P15 wordt gehandhaafd. De parkeergarage zal naast bezoekersparkeren voor City en/of het ziekenhuis ook worden
gebruikt voor bewonersparkeren van de nieuwbouw van de Doorslagzone. Hierover zijn door de gemeente afspraken gemaakt met de ontwikkelende partijen en
toekomstige woningverhuurders van de Doorslagzone. Afhankelijk van de benodigde parkeerplaatsen zal flexibel met de omvang van de garage worden omgegaan.
De ambitie is om niet meer parkeerplaatsen dan strikt noodzakelijk te realiseren.
Locatie politiebureau
Uitgangspunt voor de locatie van het politiebureau is om de hoogtes meer af te
stemmen op de omringende bebouwing. Er wordt rekening gehouden met de
bezonningssituatie van de woonbebouwing aan de overzijde van de Schakelstede. Het programma is ook gewijzigd naar een gemengde bestemming (horeca en
cultuur en ontspanning) en wonen is boven de plint mogelijk met ruimte voor
maximaal 80 woningen. Het bouwvlak veranderd beperkt en volgt op maaiveld het
stratenpatroon, aan de Schakelstede grenst het bouwvlak tot aan de damwand.
De woonbestemming is gesitueerd aan de rand van het bestemmingsvlak en de
maximale bouwhoogte aan de randen is 20 m aan alle openbare zijden van de
locatie. Het bouwvlak steekt aan de Schakelstede door de rooilijn van de parkeergarage en theater de Kom zodat het Stadsplein een meer besloten karakter krijgt.
Om het besloten karakter van het Stadsplein te versterken is het mogelijk om de
bebouwing boven de plint aan het Stadsplein te laten uitkragen over de gehele
bouwhoogte van maximaal 20 m hoog. De bereikbaarheid van het Stadsplein voor
de expeditie van theater de Kom blijft hier mee geborgd.
Plint
De plint biedt ruimte biedt voor ontspanning en vermaak en een grote openbare
fietsenstalling. De plint kan hier tot 8-9m hoog worden om een functie als een
bioscoop en horeca te kunnen huisvesten. Met deze functies krijgt het Stadsplein
meer lading als avondhorecaplein.
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2.2
Stationsgebied
Grenzend aan het bestemmingsplan Stationsgebied en blok B1 liggen twee locaties waar wijzigingen optreden ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. Het
betreft blok B2 en de ABC-locatie.
Blok B2
Door de toekomstige verplaatsing van het busstation naar de andere zijde van
het tramspoor ontstaat een nieuwe stedenbouwkundige constellatie waarbij een
andere bestemming voor het busstation vanzelfsprekend is. Blok B2 beslaat het
huidige busstation, het Zakencentrum Nieuwegein (gesitueerd aan het busstation)
en een deel van de afgebrande dansschool aan de Erfstede. Nieuwbouw op het
huidige bouwvlak van de dansschool is niet passend omdat er geen ruimtelijke
kwaliteit aan de omgeving kan worden toegevoegd in de vorm van groen en een
beter zichtbare entree van de woningen boven Cityplaza inclusief doorgang naar
Cityplaza.
Ook voegt nieuwbouw op het huidige bouwvlak zich minder makkelijk in een
groter samenhangend blok. Het nieuwe bouwvlak gaat uit van een nieuw aaneengesloten woonblok dat ligt aan de Schouwstede, grenzend aan de snackbar en het
chauffeursverblijf, de Erfstede en eindigt ter hoogte van de entree van de woningen boven Cityplaza. Een doorgaande wand over de snackbar en chauffeursverblijf
aansluitend op de appartementen boven Cityplaza is nu niet opgenomen in het
bestemmingsplan, maar is wenselijk om een goede pleinwand aan het Stationsplein te kunnen maken. De Erfstede is een woonstraat en expeditieroute aan de
achterzijde van Cityplaza en heeft het karakter van een achtergebied. De woningen boven Cityplaza hebben een entree achter de voormalige dansschool, hier is
ook een doorgang naar Cityplaza aanwezig. Met de beëindiging van het bouwblok
op deze locatie wordt de entree van de woningen en de doorgang naar Cityplaza
direct zichtbaar wordt vanaf de Erfstede.
Een deel van het perceel van de voormalige dansschool krijgt de bestemming
openbaar gebied en zal worden ingezet om het nu stenige gebied te vergroenen
en aantrekkelijker te maken. Aan de Erfstede is de bebouwingshoogte maximaal
11m zodat er een prettige woonstraat ontstaat. Aan de zijde van de Schouwstede
is de toegestane bebouwing hoger en loopt deze op naar 20m in de richting van
Cityplaza. Het nieuwe bouwblok is gefaseerd te realiseren. Tussen het Zakencentrum Nieuwegein en de entree van de woningen boven Cityplaza ontstaat een
bouwvlak van ca. 600 m2 waar woningen kunnen worden gerealiseerd. Na sloop
van het Zakencentrum Nieuwegein kan het blok worden afgerond.
Plint
In de plint aan de Schouwstede is ruimte voor niet-woonbestemmingen als detailhandel, voorzieningen en kantoren. De Schouwstede is een aanloopstraat van
het stadscentrum en beperkte detailhandel en kantoorfuncties ondersteunen dat
karakter. In het Zakencentrum aan het busstation is nu al detailhandel in de plint
met hierboven kantoren. Horeca wordt in deze aanloopstraat in principe niet als
een passende bestemming gezien.
ABC-locatie
Het ABC-complex ligt tegen Cityplaza aan en heeft een expeditiezijde tegen de
huidige trambaan en de Weverstede. In het OOB (Operationeel Ontwikkelingsplan
Binnenstad, 2005) is al het uitgangspunt geformuleerd dat deze zijde een voorzijde
dient te worden. Met de toekomstige verlegging van de trambaan en de realisatie
van Blok B1 veranderd de situatie en is aanpassing van de geldende bestemming
noodzakelijk om een goede stedenbouwkundige samenhang te krijgen met de omgeving. In het bestemmingsplan wordt variatie in de hoogte van de bebouwing in
aansluiting op de omgeving beoogd. Op twee locaties kan hogere bebouwing tot
maximaal 32 m en 50 m worden gerealiseerd en is de resterende bebouwing maxi15
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maal 20 m hoog waarbij aan de entree van Cityplaza een lagere bouwhoogte van
17m is opgenomen om de schaduwwerking op het entree pleintje van City Plaza
te beperken. De hoogste bebouwing is voorzien aan de Weverstede tegenover het
huidige pand Weverstede 1-3 (de Hypotheker). Weverstede 1-3 zal worden aangekocht om de Kolfstedetunnel te kunnen aanpassen en aan te sluiten op de nieuwe
doorgaande noord-zuid fietsroute naast het tramspoor. Naast de fietsroute zal een
plantsoen worden gerealiseerd met verblijfskwaliteit.
Plint
De rand van de ABC-locatie heeft de bestemming Centrumdoeleinden en er is
ruimte voor een grote openbare fietsenstalling van ca. 1.000 m2 voor bezoekers van Cityplaza en passagiers voor het OV-knooppunt. Naast de entree van
woningen en de ingang van de expeditie is er ruimte voor detailhandel, horeca
en commerciële voorzieningen. Aan de Weverstede ligt de plint op 7m van de
rijloper van de Weverstede, maar is de uitwerking van de rooilijn afhankelijk van
goede oplossing voor de inpandige expeditie en de ondergrondse infrastructuur.
Het terugleggen van de plint aan de Weverstede wordt mogelijk gemaakt in het
bestemmingsplan (afwijkingsbevoegdheid). Aan de trambaan is het verplicht om
aansluitend te bouwen in de rooilijn tot de hoek met de entree van Cityplaza. Dit
om de stedenbouwkundige samenhang te borgen. Boven de plint is ruimte voor
een woonprogramma bestaande uit maximaal 200 woningen.
2.3
City West
In City West is voorzien in een binnenstedelijk woonmilieu met een hoge dichtheid en een groene en duurzame uitstraling dat aansluit op het bestaande stadscentrumgebied. Het onderscheidt zich door de nabijheid van een OV-knooppunt
en het winkel- en voorzieningen gebied. Het bestemmingsplan voorziet in een
bouwvolume van maximaal 80.000 m2 bvo (exclusief auto- en fietsparkeren). De
woningen, met daaronder levendige en gevarieerde plinten, moeten bijdragen aan
de versterking van het binnenstedelijke woonmilieu van Nieuwegein City.
In het bestemmingsplan is getracht zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden aan
toekomstige ontwikkelingen, maar ook bepaalde stedenbouwkundige aspecten te
borgen. Het bouwvlak in het nieuwe bestemmingsplan heeft een basishoogte van
maximaal 20 meter en volgt de rooilijnen aan de buitenzijden, de Zuidstedeweg,
de AC Verhoefweg, de Spoorstede en de Kapittel/Schouwstede. Daarnaast mogen
er hogere gebouwen worden gerealiseerd waarvoor een zonering is vastgelegd. De
hoogste gebouwen kunnen worden gerealiseerd aan de Zuidstedeweg en er wordt
afgebouwd in maximale bouwhoogte richting de Spoorstede. Er is voorzien in één
hoogteaccent op het schaalniveau van City. Dit hoogte-accent is gesitueerd op de
kruising van de Zuidstedeweg en de AC Verhoefweg en markeert hiermee deze
belangrijke kruising van de hoofdwegen van Nieuwegein en de zuidwesthoek City.
De andere hoogte-accenten markeren de kruising van de Zuidstedeweg met de
Doorslag en de zuidoosthoek van City en de kruising met de Koekoekslaan waar de
tram City binnenkomt vanaf het zuiden.
Door de afbouw in maximale bouwhoogte wordt de schaduwwerking richting de
buurt aan de noordzijde van de Spoorstede zoveel mogelijk beperkt naar de omliggende woningen. Het is mogelijk om een aantal accenten tot 36m te realiseren.
Bezonning en uitzicht van de appartementen aan de watergang naast de Spoorstede worden hiermee geborgd, de minimale afstand tot de bebouwing is 38m. Rond
Borgstede 54-159 is de hoogte van de bebouwing zodanig dat een goede bezonningssituatie wordt geborgd. Aan de zuidzijde is de bouwhoogte gemaximeerd tot
20m op een afstand van ca. 17m, deze bouwhoogte sluit aan bij de huidige bouwhoogte van het kantoorgebouw Zadelstede.
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City West - beelden van een mogelijke massaopbouw
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Naast de zonering van de hoogte worden er beperkingen gesteld aan de volumes
en hoogtes van gebouwen zodat er een levendige menging ontstaat van hogere
en lagere bebouwing met voldoende hoogwaardige groene openbare ruimte. De
hoogte-accenten en andere gebouwen worden slanker naarmate ze hoger
worden en zijn boven een hoogte van 25-30 m (afhankelijk van de locatie)
beperkt tot een footprint van maximaal 550 m2. De adressering van de bebouwing
aan de openbare ruimte is van groot belang. Het gaat dan om de doorgaande
Stadsassen (Zuidstedeweg, de AC Verhoefweg), de Kapittelstede met het Stationsplein en de Spoorstede. De doorgaande stadsassen dienen begeleid te worden
met gevarieerde en hoogwaardige bebouwing waarmee het centrum-stedelijke
karakter van het gebied wordt benadrukt.
Plint
In het bestemmingsplan zijn voor de plinten meerdere bestemmingen mogelijk
gekoppeld aan locaties in West. Detailhandel en dienstverlening zijn alleen toegestaan aan het Stationsplein, beperkt en mits ondersteunend aan het nieuwe te
realiseren hoogwaardige OV-knooppunt. Maatschappelijke bestemmingen en wonen is overal in de plint toegestaan. Voor kantoren is de mogelijkheid opgenomen
om 5000 m2 in meerdere lagen te realiseren waarbij vooral wordt gedacht aan de
plinten en boven gelegen lagen aan de Zuidstedeweg hoek Kapittelstede.
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Milaan - Bosco verticale als landmark met duurzamheid als leidend thema

Nijmegen - hoogte accent met spitse hoek
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Tehran - plastiek in de gevel, accent in grote blok

3 Bebouwing
3.1

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

In het koersdocument is de ambitie opgenomen om City de meest duurzame
binnenstad in Nederland te maken. Duurzaamheid wordt voor City gedefinieerd
in een 6-tal thema’s die optimaal op elkaar afgestemd dienen te worden om die
ambitie waar te maken. Het gaat om de volgende thema’s:
• Leefbaarheid en gezondheid
• Klimaatadaptatie (groen en water)
• Mobiliteit
• Energie
• Water (hemelwater, grijs water en zwart water)
• Circulariteit (bouw en bouwmaterialen)
Deze thema’s worden in samenhang met elkaar uitgewerkt, waarbij maatregelen
in gebouwen en in de openbare ruimte optimaal op elkaar afgestemd dienen te
zijn. Binnen City zullen ook keuzes worden gemaakt om dit optimum te bepalen.
De keuzes worden vastgelegd in het Duurzaamheidsdocument City dat door de
raad wordt vastgesteld.
Uitgangspunt is het gebruik van duurzame (bouw)materialen bij het ontwerpen
van de buitenruimte.
Om tot duurzame gebouwen te komen wordt de GPR score als meetmethode
gehanteerd, waarbij voor alle huidige bouwprojecten een GPR van minimaal 8,0 in
City wordt gehanteerd.
In de nog op te stellen Ontwikkelkaders zal het inzetten van innovatieve duurzaamheidsmaatregelen worden gestimuleerd. Dat kan leiden tot een het vereisen
van een hogere GPR-score in projecten. Voor City is een Duurzaamheidsfonds
beschikbaar dat kan worden ingezet om innovatie, onrendabele toppen dan wel
risico-afdekking mogelijk te maken. Dit fonds kan alleen worden ingezet op basis
van een positieve beoordeling van het Q-team.
Het gebruik van duurzame (bouw)materialen is een vereiste, waarbij de keuze van
(bouw)materialen altijd in samenhang met het ontwerp van de buitenruimte moet
worden beschouwd. Om een optimaal verblijfsklimaat te creëren is het uitgangspunt dat zowel gebouw als buitenruimte één samenhangend ontwerp en systeem
vormen.
Zoals al aangegeven worden de eisen op het gebied van duurzaamheid in een
separate Duurzaamheidsvisie City vastgelegd en kunnen (indien nodig) nog leiden
tot aanpassing/aanscherping van dit Omgevingskwaliteitsplan.
.
3.2

Ruimtelijke en organisatorische principes

In de volgende paragrafen worden voor de nieuw te realiseren bebouwing in City
de ruimtelijke en organisatorische die worden gehanteerd nader toegelicht.
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geleding in de hoogte, robuust metselwerk

Amsterdam Zuidas - variatie in hoogte en
metselwerk bij de ontwikkeling van het grote blok

Eindhoven Strijp S - pandsgewijze architectuur als leidraad voor de ontwikkeling
van het grote blok

klimplanten als gevelbegroeiing
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gaaswerk voor gevel met klimplanten

groene gevel als onderdeel van de architectuur

3.2.1

Rooilijnen

De nieuw te realiseren bouwblokken moeten kwalitatief hoogwaardige wanden
hebben naar het (aangrenzende) openbaar gebied. Op de kaart is aangegeven
waar de bebouwing de rooilijnen volgt, zodat er een heldere en duidelijke begrenzing naar de openbare ruimte ontstaat. Het gaat om de volgende hoofdstructuren:
• de Zuidstedeweg;
• de AC Verhoefweg;
• het Stationsplein voor West;
• de Erfstede;
• de Schouwstede;
• de route langs de trambaan in het Stationsgebied;
• de oostzijde van City;
• de Noordstedeweg;
• het Aankomstplein voor de NVM-Dyade;
• de locatie van het Politiebureau.
3.2.2

Bouwmassa en windhinder

In het bestemmingsplan zijn de maximale bouwhoogtes vastgelegd voor de
verschillende ontwikkelingslocaties. Voor de massaopbouw wordt uitgegaan van
de context die verschilt per ontwikkelingslocatie en reageert op de omgeving. De
eisen daarvoor zullen worden opgenomen in het betreffende ontwikkelkader.
Voor hoogteaccenten geldt dat deze slanker worden naarmate deze hoger worden.
Om een aangenaam verblijfsklimaat te realiseren moet rekening gehouden worden met het beperken, dan wel uitsluiten van windhinder bij de hoge bouwvolumes. Bij het schetsontwerp is het verplicht een studie te doen naar de mogelijke
windhinder bij de te realiseren bouwvolumes. Het toepassen van een setback van
de bebouwing op 12m-15m is mogelijk indien dat zorgt voor een aanzienlijke reductie van de windhinder op het maaiveld, teneinde een optimaal verblijfsklimaat
te creëren.
3.2.3

Geleding

De bouwblokken in City moeten waar mogelijk zijn voorzien van een verticale geleding, waarmee het beeld ontstaat dat verschillende panden binnen één bouwblok
zelfstandig op de grond staan.
De bouwblokken mogen niet massief ogen en binnen het bouwblok is een architectonische verwantschap goed mogelijk. De bouwblokken moeten bestaan uit
afzonderlijk herkenbare delen die door hun geleding een verrijking vormen
voor het beeld en de afzonderlijke programmaonderdelen herkenbaar maken.
Boven de plint zijn openingen in de wanden vereist, zeker als die noodzakelijk zijn
de om verblijfskwaliteit te versterken.
3.2.3

Oriëntatie

De gebouwen in City dienen een alzijdige oriëntatie te hebben zodat zij optimaal
communiceren met de openbare ruimte en reageren op de omgeving.
Bergingen en stallingsgarages grenzen nooit direct aan het openbaar gebied. De
fietsenstallingen moeten goed en makkelijk bereikbaar zijn vanuit het openbaar
gebied. In de architectuur van elk gebouw moet tot uitdrukking komen hoe de
relatie van de bebouwing met de openbare ruimte samenhangt. Elke locatie in City
heeft een eigen identiteit waarop de architectuur moet reageren. De voorzieningen ten behoeve van de ontsluiting van het bouwblok zijn nadrukkelijk onderdeel
23

doorlopende flexibele hoge plint

groen binnenterrein op dek, bomen staan in garage

groen binnenterrein met dek en bomen in volle grond
Kopenhagen - groen binnenterrein in volle grond

overgangszone tussen openbaar en privé
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van de opgave en worden bij voorkeur binnen het bouwblok opgelost. De bouwblokken passen in maat en schaal bij een levendige moderne binnenstad.
3.2.4

Flexibele plinten

De plinten hebben overal een verdiepingshoogte van minimaal 4,5 meter.
De stedelijke plint vormt een belangrijk kwaliteitsaspect van de verschillende
bouwblokken. De plinten moeten daarom overal een verdiepingshoogte hebben van minimaal 4,50 m ter versterking van het binnenstedelijk karakter en het
borgen van flexibiliteit voor de invulling met verschillende functies. Doel is om de
mate van toekomstbestendigheid te vergroten.
De plinten zijn transparant, representatief, royaal, levendig en hebben een stedelijke uitstraling.
De plint moet transparant, representatief, royaal, levendig zijn en een stedelijke
uitstraling hebben op de locaties waar dat passend is zoals bij het Aankomstplein,
het Stadsplein en het Stationsplein. In de bouwblokken moeten meerdere entrees
gerealiseerd worden. De entrees vormen een verbijzondering en integraal onderdeel van de gevel, dat geldt ook voor de fietsenstallingen.
3.2.5

Groene binnenterreinen

De binnenterreinen van bouwblokken zijn altijd semi-openbaar dan wel semi-privé.
Voor bouwblokken met binnenterreinen geldt dat deze semi-openbaar of semi-privé zijn om te zorgen voor een optimale groene beleving van City. De binnenterreinen in West zijn onderling verbonden via (semi) openbare routes. Doelstelling is
om de vergroening van de stad zichtbaar en beleefbaar te maken voor bewoners
en bezoekers (de groene loper door de binnenstad). Ambitie is om zoveel mogelijk
groen in de volle grond en zoveel mogelijk waterberging op de binnenterreinen
van de bouwblokken te realiseren.
3.2.6

Bewonersparkeren

Voor het bewonersparkeren geldt een parkeernorm van 0,5 parkeerplek per woning inclusief deelautoparkeren, volgens de Gebiedsopgave City 2019.
Het parkeren voor bewoners (en waar mogelijk bezoekers) dient plaats te vinden binnen de uitgiftegrenzen. Het is mogelijk een binnenterrein verhoogd aan
te leggen met daaronder parkeerfaciliteiten. Andere optie is om het parkeren
verdiept onder de bebouwing te situeren, waardoor het binnenterrein maximaal
benut wordt voor klimaatadaptatieve maatregelen en het realiseren van groen (op
maaiveld).
Elke woning dient minimaal 2 inpandige goed bereikbare fietstallingsplaatsen te
hebben. Daarnaast dient er altijd een inpandige ruimte te zijn voor langzaamverkeersvoertuigen zoals scootmobielen, bakfietsen, etc.
3.2.7 Overgangszone tussen woonbebouwing en openbaar gebied
Woningen op de begane grond moeten een overgangszone tussen woonbebouwing en openbaar gebied hebben.
Uitgangspunt is bij woningen op de begane grond te voorzien in een groene ‘hybride zone’ tussen verharding en bebouwing. Hierdoor ontstaat een geleidelijke
overgang tussen (semi-)openbaar en privé terrein en kan er groen voor de woon25

Amsterdam - Patch 22 - gevel van hout
Arnhem, Rozet - variatie en warme uitstraling

Kopenhagen, Internationale school - zonnepanelen in gevel

Amsterdam - Stories - constructie van hout met groene gevel

groene gevel als verbijzondering in de bebouwing

groene gevel draagt bij aan de groene beleving

gevel gerealiseerd worden. Bovendien krijgen bewoners dan de mogelijkheid om
iets persoonlijks toe te voegen op deze strook (bankje, bloembak, etc.) waardoor
het contact met de omgeving wordt versterkt.
3.3

Beeldkwaliteit en architectuur

Leidend principe is per bouwblok meerdere architecten te selecteren om de diversiteit in architectuur te waarborgen.
3.3.1

Materialisering gevels

De toegepaste materialen in de gevels moeten variatie en een warme uitstraling
hebben.
De toegepaste materialen in de gevels moeten een variatie en een warme uitstraling hebben, bij voorkeur baksteen en hout of andere duurzame materialen.
Leidend principe is dat het kleurenpalet van de gevels vrije keuze is, maar zeer
donkere gevels zijn ongewenst vanuit de beleving en de bijdrage aan de klimaatadaptatie. Ambitie is het gebruik van zoveel mogelijk circulaire materialen. In de
ontwikkelkaders worden hier nadere eisen aan gesteld.
3.3.2

Energieopwekking gevel

Uitgangspunt is waar mogelijk een hoogwaardige toepassing van zonnepanelen in
de gevel van nieuwbouw hoger dan 5 lagen.
Uit verschillende studies blijkt dat op dakvlakken van nieuwbouw hoger dan 5
lagen onvoldoende zonnepanelen opgesteld kunnen worden om een energieneutraal gebouw te realiseren. Voor de hogere bebouwing van City, met name aan
de Zuidstedeweg, is een hoogwaardige toepassing van zonnepanelen in de gevel
wenselijk. Die gevels die pal op het zuiden georiënteerd zijn kunnen zo een innovatief landmark worden en het duurzame imago van City versterken.
3.3.3

Groene gevels

De eerste bouwlagen moeten waar mogelijk bijdragen aan de groene beleving van
de stad.
Het is vereist dat de eerste bouwlagen zo veel mogelijk bijdragen aan de groene
beleving van de stad, bijvoorbeeld door een begroeiing met klimplanten. Naast
een versterking van de “groene” uitstraling van het gebied draagt het bij aan het
versterken van de natuur-inclusiviteit en aan de vermindering van hittestress in
het openbaar gebied. Voor de hogere bouwlagen geldt dat het toevoegen van
groen aan de gevel of het realiseren van zichtbaar groen in de daktuinen bijdraagt
bij aan de leefbaarheid van City en door bewoners en bezoekers positief wordt
gewaardeerd.
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doorlopende flexibele hoge plint

stedelijke plint

plint als onderdeel van het gebouw

entree garage opgenomen in de gevel

reclame uitingen als onderdeel van de architectuur

nutsvoorzieningen geïntegreerd in de bebouwing

3.3.4

Stedelijke plint

De plinten moeten de openbare ruimte begeleiden.
De plint met een hoogte van 4,5 m dient de openbare ruimte te begeleiden, onder
meer door middel van architectuur en programma. De plint dient representatief,
royaal en transparant te zijn voor niet-woonfuncties. Uitgangspunt is het creëren
van plinten met een hoogwaardige en stedelijke uitstraling.
Bij de plinten wordt een onderscheid worden gemaakt in plinten waar winkels,
horeca en voorzieningen dominant zijn en plinten waar wonen wordt gelardeerd
met kleinschalige functies. De eisen voor de invulling de plinten worden in het
Ontwikkelkader opgenomen.
3.3.5

Entrees

De bouwblokken hebben meerdere entrees voor de woningen boven de begane
grond.
De woningen op de begane grond hebben altijd een eigen entree, per blok zijn er
altijd meerdere entrees voor de bovengelegen woningen. De entrees zijn herkenbaar en vormen een integraal onderdeel van de gevel. De ontsluiting van de parkeergarage inclusief hellingbaan moet altijd in het bouwvolume opgenomen zijn.
3.3.6

Reclame

Reclame-uitingen en luifels vormen onderdeel van het ontwerp.
Reclame-uitingen en luifels zijn een integraal onderdeel van de architectuur en
dienen op voorhand te worden meegenomen in het ontwerp.
3.3.7 Alzijdigheid
Alle bouwblokken hebben een alzijdige oriëntatie (alle gevels grenzend aan de
openbare ruimte worden gezien als een voorzijde van het gebouw).
City kent momenteel een aantal straten waar achterzijden van gebouwen grenzen aan het openbaar gebied, bijvoorbeeld de Nachtwachtstede. Bij de nieuw te
realiseren bebouwing is de inzet een alzijdigheid van de gebouwen teneinde het
verblijfsklimaat en de leefbaarheid van de openbare ruimte te versterken.
3.3.8

Voorzieningen

De nutsvoorzieningen, bergingen en trafo’s worden geïntegreerd in de gevel en
zorgvuldig vormgegeven en mee-ontworpen. Neem hydranten op in de gevel.
Liften en machineruimten worden binnen het bouwvolume gerealiseerd.
3.3.9

Bevoorrading

De bevoorrading moet altijd in de gebouwen plaatsvinden zodat er geen achterkanten ontstaan. De toegang tot de expeditie wordt altijd geïntegreerd in de gevel.
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blok A2
NVM-Dyade

blok B2

blok A1
HN locatie

blok B3
ABC locatie

blokken C
City West

blok B1

blok A4
politiebureau

blok A3
Doorslagzone

materialisatie openbare ruimte
Legenda:
natuursteen, ontwerp BplusB 2010
gebakken materiaal, minimum verharding, veel groen
natuursteen en menging gebakken materiaal waar mogelijk, toevoegen groen
gebakken materiaal bij vernieuwing toepassen, toevoegen groen
gebakken materiaal toevoegen, toevoegen groen

4 Openbare ruimte
4.1

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

De huidige openbare ruimte van City heeft een te stenig karakter. Voor de nieuwe
ontwikkelingen wordt ingezet op een duurzame en minder stenige openbare ruimte. Er wordt vol ingezet op het realiseren van groen en (beleefbaar) water.
In traditionele wijken is het aandeel verharding in de openbare ruimte vaak zeer
hoog. Een groot deel van deze verharding is bestemd voor parkeren of het bereikbaar maken van parkeerplaatsen. In City wordt in de nieuwe bouwblokken
kwalitatief hoogwaardig groen gerealiseerd in de private en (semi)private binnenterreinen en worden daken onder de 20m hoog groen ingericht. Het groen draagt
niet alleen bij aan een aantrekkelijk woon- en werkmilieu maar dient ook om
de klimaatbestendigheid te vergroten. Ook wordt hittestress zo voorkomen. De
normering voor het voorkomen van hittestress wordt vastgelegd in het Ontwikkelkader.
Daarnaast wordt vol ingezet op waterberging (hemelwater en grijs water) die
kan worden ingezet voor het overbruggen van droge perioden. Ambitie voor de
nieuwe openbare ruimte is zo min mogelijk verharding, vergroenen waar het kan.
Dat geldt niet alleen voor de nieuwe opgaven, ook in de al bestaande binnenstad
wordt er gezocht naar maatregelen om meer groen te realiseren en daarmee het
klimaatadaptieve vermogen te vergroten.
Aansluiten op de bestaande groen – blauwe structuren heeft daarbij de voorkeur.
4.2

Mobiliteit en parkeren

In City wordt een hoogwaardig binnenstedelijk woonmilieu gerealiseerd waarbij
langzaam verkeer en het stimuleren van OV-gebruik prioriteit krijgen.
Voor voetgangers is er centraal in het gebied een oversteek over de Kapittelstede
naar het nieuwe bus- en tramstation. Daarnaast is er voor voetgangers een spoorovergang naar de Ruiterstede en de Schouwstede. Een oversteek bij de kruising
Zuidstedeweg-Kapittelstede wordt nog onderzocht. Mogelijk wordt de Karosbrug
in de toekomst opgeknapt om de aansluiting naar de Rijtuigenbuurt te optimaliseren.
City West wordt voor fietsers bij voorkeur bereikbaar via ventweg van de Zuidstedeweg en de Spoorstede om het Stationsplein aantrekkelijk te houden voor
voetgangers. De auto is te gast in West aan de randen van het plangebied. De
ontsluiting van de parkeergarages voor de bewoners is inpandig opgelost en heeft
zo min mogelijk impact op de kwaliteit van de openbare ruimte. Voor de auto-ontsluiting van City West vanaf de hoofdwegen wordt naast de Kapittelstede een 2e
aansluiting op de AC Verhoefweg gerealiseerd, deze aansluiting is opgenomen in
het nieuwe bestemmingsplan.
Voor bezoekers van City zijn er maar zeer beperkt parkeerplekken in de openbare
ruimte. Uitgangspunt is dat het bezoekersparkeren in City zoveel mogelijk plaatsvindt in de bestaande parkeergarages van City Plaza of de nog te bouwen garage
P15. Bestaande vergunningen in City West van de Borgstede worden meegenomen in de verdere uitwerking van City West.

31

combinatie gebakken materiaal met natuursteen

halfverharding met betonelementen

halfverharding met kunstof grastegels

halfverharding met hout en schelpen

bijzondere stedelijke wadi, groen en verkeer geïntergreerd

voldoende fietsplekken bij woningen

De ontsluitingen van de bouwblokken en van het plangebied moeten de toestroom van distributie/expeditie (pakketdiensten) aan kunnen. De minimaal benodigde ruimte voor nooddiensten, vuilnisophaal, bezorgdiensten, etc. is daarbij
maatgevend om zo min mogelijk verharding toe te passen. Streven is de oppervlakte verharding zo klein mogelijk te houden dan wel te onderzoeken of andere
vormen van (semi)verharding mogelijk zijn.
4.3

Inrichtingsprincipes openbare ruimte

4.3.1

Verharding

De inrichting van de openbare ruimte van de nieuw te ontwikkelen delen van City
heeft een hoog kwaliteitsniveau en is minimaal gelijkwaardig aan het inrichtingsniveau van het reeds gerealiseerde openbare ruimte in het centrum, zie ook de
kaart hiernaast. De reeds gerealiseerde gebieden met natuursteen worden zoveel
mogelijk intact gelaten. Voor de nieuw te ontwikkelen openbare wordt uitgegaan
van zo min mogelijk verharding. Gebakken materiaal en halfverharding (bijv. grastegels) zijn het uitgangspunt.
De gebakken steen dient te passen bij de reeds gerealiseerde grijze natuursteen
bestrating. Voor het maken van accenten of patronen is de toepassing van natuursteen (graniet toegepast in City) of andere kleuren klinker wellicht denkbaar.
Voor de openbare ruimte van de Doorslag met de Knoop en het aankomstplein
aan de Noordstedeweg is vergroening en toepassing van of menging van gebakken
materialen met natuursteen mogelijk. Bij de vernieuwing van de openbare ruimte
rond de Erfstede en aan de zuidzijde van City tussen Weverstein en de Knoop is
het uitgangspunt de toepassing van zoveel als mogelijk gebakken materiaal.
Bij het definitief ontwerp van het tramtracé met de perrons en de overgangen is
de keuze gemaakt voor gebakken materiaal in dikformaat. Randvoorwaarde is dat
het een gemêleerde bruinrode klinker betreft die niet bezand is zonder vellingkant
(één product of een mix toe) en de stenen dienen goed leverbaar te zijn. Deze
keuze vormt de basis voor de keuze voor de verharding in de overige deelgebieden zodat deze gebieden in de materialisering op elkaar aansluiten en één geheel
vormen.
Buiten de tramperrons en de overgangen wordt het tramtracé vergroend zonder
verharding.
4.3.2

Voorrang voor langzaam verkeer

Bij de nieuw te realiseren projecten in City wordt het STOP-principe (Stappen,
Trappen, Openbaar vervoer, Personenvervoer) gehanteerd. Dat betekent dat in
volgorde voetgangers, fietser, OV-reizigers voorrang krijgen boven de auto van
bewoners.
Het voetgangersgebied rondom Cityplaza wordt uitgebreid richting het nieuwe
OV-knooppunt en loopt vanaf door tot in West en sluit aan op de Weverbrug.
Voor de fietser is voorzien in een nieuwe doorgaande noord-zuid route langs het
OV-knooppunt met een ingrijpende aanpassing van de Kolfstede tunnel. Daarnaast
zal er ook een Oost-West-route worden gerealiseerd als onderdeel van een provinciale snelfietsroute.
In West ligt daarmee buiten het centrale voetgangersgebied de nadruk op de voetganger en de fietser.
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wadi met diverse begroeing
Amsterdam - ‘stedelijke’ wadi

Rotterdam - Bellamyplein - waterberging
ruimte voor grote bomen

groene overgangszone

zitten, wandelen en natuurinclusiviteit in één

Voor de bestaande binnenstad is het uitgangspunt dat de bereikbaarheid van
City Plaza voor bezoekers en bewoners met de auto vooralsnog het uitgangspunt
is, maar dat met name bezoekers verleidt moeten worden om van alternatieven
gebruik te maken als die volop voor handen zijn.
4.3.3

Ruimte voor fietsparkeren

Naast de fietsenstallingen die worden gerealiseerd in City dienen er voldoende
goed zichtbare en bereikbare fietsplekken bij entrees van de appartementengebouwen te worden gerealiseerd, minimaal 0,5 fietsplek per woning. De bewegwijzering, zichtbaarheid, en bereikbaarheid van openbare fietsenstallingen moet in
alle ontwerpen worden meegenomen.
4.3.4

Klimaatbestendige openbare ruimte

Het groen draagt niet alleen bij aan een aantrekkelijk woon- en werkmilieu maar
dient ook om de klimaatbestendigheid te vergroten.
De volgende uitgangspunten zijn daarbij taakstellend:
• minimaal 20 mm regen moet kunnen infiltreren in het openbaar gebied kan
infiltreren of op daarvoor andere geschikte locaties: wegen en groenstroken.
• daarboven moet 50 mm worden gebufferd op daken of andere locaties voor
een vertraagde afvoer waarmee een korte hevige bui (70 mm) nauwelijks of
geen wateroverlast zal geven. Reden is dat daardoor kwetsbare objecten en
vitale infrastructuur bij extreme weersomstandigheden (90 mm) blijven functioneren.
4.3.5

Uitnodigend groen

Het groen in de openbare ruimte moet uitnodigen om er gebruik van te maken om
te ontmoeten en te kunnen spelen. Juist het groen leent zich voor een combinatie
van verschillende gebruiksfuncties als spelen met bijvoorbeeld het leveren van
een bijdrage aan waterberging en het verlagen van de hittestress.
4.3.6

Ruimte voor biodiversiteit

De openbare ruimte moet bijdragen aan het vergroten van de natuurinclusiviteit.
Naast vaste planten of struiken wordt er bij de inrichting van (semi)openbare
ruimte ruimte gemaakt voor grote bomen. De beplanting moet worden afgestemd
op de beplanting die wordt toegepast in de binnenterreinen, terrassen en gevels
van de nieuwe bouwblokken. Het groen en de ingrepen zorgen voor beschutting
en voedsel voor vogels en insecten.
4.3.7

Groene overgangszone

Rond de bouwblokken met wonen in de plint ligt waar mogelijk een overgangszone van minimaal 1 meter. In deze overgangszone tussen (semi-)openbaar en privé
bestaat de mogelijkheid voor bewoners om iets persoonlijks te kunnen toevoegen,
bijvoorbeeld een bankje, een bloembak, etc. In deze strook wordt ook ruimte opgenomen voor de begroeiing van de gevels. Zie ook paragraaf 3.2.7
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zitrand in park

Grijsen, bank op betonrand, maatwerk

Grijsen, afvalbak Nieuwegein Erdi type Canapé retro

EWO F system S, paaltop
armatuur

spots Markt, Rohl Icaros XT

voorbeeld afwijkende mast voor Stationsplein

armatuur Doorslag,
Trilux Emporium

armatuur Noordstedeweg

4.3.8

Straatmeubilair

Algemeen geld dat circulariteit het uitgangspunt is voor straatmeubilair en dat het
straatmeubilair en (licht)masten de standaarden voor City volgen, de basiskleur is
RAL 7012. Uitzondering vormen de overkappingen van de het tram- en busstation
en de wachtruimte voor het busstation. Daar is de kleurstelling nog niet vastgelegd en afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp. Andere kleurstellingen dienen
te worden geaccordeerd door het Q-team. Dit geldt ook voor de keuze van straatmeubilair en verlichting waarbij het uitgangspunt is dat er een samenhang in heel
City ontstaat.
Zitelementen:
De zitelementen volgen zoveel mogelijk de standaard van City, voor losstaande
banken in City is het standaard type model de Canapé retro (leverancier Erdi) in
een uitvoering van hardhout. Banken gemonteerd op betonranden zijn maatwerk
van producent Grijsen, 100% FSC hardhout, voorzien van rugleuning met een
frame van thermisch verzinkt staal.
Afvalbakken:
Afvalbakken zijn op maat ontworpen voor City, de standaard voor City is Grijsen
type afvalbak Nieuwegein.
Fietsnietjes:
In City zijn de fietsnietjes in de standaard RAL-kleur. Momenteel zijn de fietsnietjes
vaak erg beschadigd en voor de nieuwe nietjes moet naar een oplossing worden
gezocht die dit probleem voorkomt.
4.3.9 Verlichting
Uitgangpunt is het hanteren van een basisverlichting, met uitzondering van de
pleinen.
Voor een aantal pleinen is reeds bijzondere verlichting aanwezig zoals bij het
theater de Kom. Voor het de andere pleinen, zoals het nieuwe stationsplein, wordt
gezocht naar een passende verlichting. Verlichting wordt zodanig ingezet dat het
specifieke karakter van de plek ondersteund wordt.
In het winkelgebied van City en rond het stadshuis is het openbare gebied is zoveel
mogelijk obstakelvrij en is de verlichting aan de gevel bevestigd. In de andere
openbare ruimtes van City worden paal armaturen toegepast. Er zijn drie verschillende armaturen toegepast, het EWO armatuur is de standaard. De masten langs
de Doorslag en de armaturen bij de entree van Cityplaza aan de Noordstedeweg
zijn bijzondere armaturen. Daarnaast zijn er masten met spots op de Markt gerealiseerd. De toepassing van andere armaturen is alleen mogelijk met instemming
van het Q-team.
4.3.10 Nutsvoorzieningen:
Nutsvoorzieningen worden geïntegreerd in de bebouwing of de andere gebouwde
elementen. Voor de trafostations van de elektrische laadinstallatie van het busstation wordt ruimte gereserveerd onder de trap en hellingbaan van de Weverbrug.
Er wordt gezocht naar oplossingen die niet, dan wel zo min mogelijk zichtbaar zijn
in het openbaar gebied, zodat er een betere kwaliteit ontstaat in de buitenruimte
en problemen rond beheer en openbare orde worden voorkomen.
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