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HERONTWIKKELING

EUROPALAAN 33-45

EN LANSLAAN 2-8

Verslag openbare informatiebijeenkomst

in Vechtclub XL 



OP 19 MEI  VOND IN VECHTCLUB XL EEN
INFORMATIEBIJEENKOMST  PLAATS OVER
DE HERONTWIKKELING VAN DE
BEDRIJVENLOCATIE AAN DE EUROPALAAN
33-45 EN LANSLAAN 2-8

VOOR DE BIJEENKOMST WAREN 520
OMWONENDEN UITGENODIGD. 
10 MENSEN WAREN AANWEZIG: 7
OMWONENDEN EN 3 ONDERNEMERS.
DAARNAAST WAS DE INIT IATIEFNEMER,
ONTWIKKELAAR EN DE ARCHITECT
AANWEZIG. VANUIT DE GEMEENTE
UTRECHT WAS DE PROJECTLEIDER EN DE
STEDENBOUWKUNDIGE AANWEZIG.

DE REACTIES OP HET GEPRESENTEERDE
INIT IATIEF WAREN ZEER POSIT IEF.  

DE VRAGEN DIE WERDEN GESTELD VINDT U
AAN HET EINDE VAN DIT VERSLAG .  

 



PROGRAMMA

INFORMATIEBIJEENKOMST

HERONTWIKKELING EUROPALAAN 33-

45 EN LANSLAAN 2-8 

Programma + Voorstellen

Opgave Utrecht

Context van deze herontwikkeling

Huidige situatie

Toekomst: herontwikkeling

Proces

Vragen & Antwoorden



GEMEENTE 
UTRECHT

Woningbouwopgave

Verkeer

Parkeren 

Openbare ruimte & groen

Bestuurlijke besluitvorming,

proces & formele procedures

AVM VASTGOED &
ONTWIKKELING, KLEIN
CONSULTANCY, LUKAS DE
JONG ARCHITECTEN

Nieuwbouwplannen, proces

en planning

Appartementen & half

ondergronds parkeren

Wie is waarvoor aanspreekbaar?



De stad Utrecht groeit naar 455.000 inwoners en daardoor groeit de vraag naar woningen ook. Dit maakt

dat Utrecht onder andere de volgende ambities heeft:

 

- Binnenstedelijk verdichten

- Menging van doelgroepen

- Woningverdeling van sociaal, middenhuur en vrije sector bevorderen 

OPGAVE UTRECHT



CONTEXT VAN DEZE

HERONTWIKKELING

 

Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU)

Merwedekanaalzone wordt gebouwd

Transwijk verandert

Aanpassing van het profiel van de Europalaan

in het kader van de Merwedekanaalzone



PROJECTGEBIED



AANLEIDING

HERONTWIKKELING

BEDRIJVENLOCATIE

 

Niet geheel passend in het gebied

Gedateerd

Niet toekomstbestendig

Aan renovatie toe



TOEKOMST

• Sloop en nieuwbouw: circa 68

appartementen

• Circa 30% sociale huur, 30% middenhuur en

40% vrije sector huur

• Alle appartementen zijn rolstoeltoegankelijk

en vijf appartementen rolstoelbewoonbaar

• Half ondergrondse parkeergarage

• Met aandacht voor omgeving en openbare

ruimte ontwikkelen



TOEKOMST:

PERSPECTIEF VANAF

MERWEDE

Plangebied geel gemarkeerd, vanuit perspectief Merwedekanaalzone Foto van plangebied geel gemarkeerd

Transwijk

Merwedekanaalzone



TOEKOMSTHUIDIG

Huidige bebouwing van bovenaf en zijkant Toekomstige bebouwing van bovenaf en zijkant 





INPASSING IN

DE OMGEVING

Zicht vanaf de Willem Pieter van Dijllaan

Impressie ontwikkeling Europalaan t.o.v. tegenoverliggende ontwikkeling

Merwedekanaalzone (zonder groenvoorzieningen aan de Willem Pieter van Dijllaan)

Impressie met bestaande groenvoorzieningen aan de Willem Pieter van Dijllaan



VANAF

LANSLAAN

VANAF

EUROPALAAN

Deelauto

parkeerplaatsen

Ingang

parkeergarage

Gallerij grotendeels onttrokken aan het zicht

door doolopende gevel aan de Lanslaan

Woonkamers gesitueerd aan de Europalaan Zijkant van het gebouw, perspectief vanaf de Lanslaan



BOUWVERKEER:

TOEKOMST

OMGEVINGS-

VERKEER: HUIDIG

EN TOEKOMST

LanslaanLanslaan Lanslaan

De huidige verkeerssituatie voor inkomend en uitgaand verkeer blijft in de toekomst hetzelfde Het voorstel voor het bouwverkeer: via Europalaan met

bouwplaats gesitueerd aan de Europalaan



PROCES



VRAGEN & ANTWOORDEN

 



VRAGEN &

ANTWOORDEN

1 .  KRIJGEN DE MENSEN DIE HIER KOMEN TE WONEN EEN
PARKEERVERGUNNING VOOR PARKEREN OP STRAAT?

Nee, alleen huidige bewoners kunnen in de toekomst een vergunning krijgen

voor parkeren op straat. In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van een

halfondergrondse garage op eigen terrein met een in-/uitrit via de Lanslaan.

Het verkeer rijdt dan de buurt in en uit zoals dat nu ook gebeurt. Alleen deze

32 parkeerplaatsen worden verhuurd aan de toekomstige bewoners. De

initiatiefnemer zal actief alle nieuwe bewoners melden dat ze geen recht

hebben op een vergunning op straat. Daarbij worden er buiten, aan de kant

van de Lanslaan, twee deelauto-parkeerplekken opgenomen. Toekomstige

bewoners zijn niet verplicht om een parkeerplaats te huren, maar kunnen geen

vergunning krijgen. Voor omwonenden zal de parkeersituatie niet veranderen. 

2. WORDT ER DOOR DE TOEKOMSTIGE BEWONERS IN
HET OPENBAAR GEBIED GEPARKEERD?

Nee, de toekomstige bewoners kunnen alleen parkeren in de halfondergrondse

bewonersparkeergarage onder de toekomstige bebouwing. Alleen als er

openbare betaalde parkeerplaatsen zijn in de omgeving, dan mogen

toekomstige bewoners daar parkeren. Zij kunnen echter in tegenstelling tot de

huidige bewoners geen parkeervergunning krijgen. 

3.  WAT ZIJN DE PRIJZEN VOOR DE CATEGORIE
MIDDENHUUR?

De kaders voor de prijsbepaling van middenhuur woningen zijn afkomstig van

het Actieplan Middenhuur (2017). Hierin staat dat middenhuurwoningen een

huurprijs hebben tussen €752 en €1.005 per maand. Voor deze woningen kun

je geen huursubsidie ontvangen. 

4. WAT IS HET AANTAL ROLSTOELTOEGANKELIJKE EN
ROLSTOELBEWOONBARE APPARTEMENTEN TEN
OPZICHTE VAN HET GEHEEL?

In totaal verwachten wij 68 appartementen te kunnen realiseren. Deze zijn

allemaal rolstoeltoegankelijk. 5 sociale huurappartementen zijn direct

rolstoelbewoonbaar. De andere 63 appartementen worden zodanig gebouwd

dat deze ook allemaal rolstoelbewoonbaar gemaakt kunnen worden. 

5. HOE VEEL LAGEN TELT HET TOEKOMSTIGE
APPARTEMENTENGEBOUW?

Het gebouw heeft vijf woonlagen aan de Lanslaan en zeven woonlagen aan

de Willem Pieter van Dijllaan (tussen de 15 en 21 meter boven de

halfondergrondse bewonersparkeergarage). 

6.  HOE LOPEN DE AUTO- EN WANDELROUTES RONDOM
HET GEBOUW?

Auto's zullen dezelfde route nemen als nu gebeurt, dus via de Europalaan en

Lanslaan. Aan de Europalaan wordt een voetpad gerealiseerd. Bewoners van

het gebouw kunnen hun appartement in aan de kant van de Europalaan. 



VRAGEN &

ANTWOORDEN

7.  DE APPARTEMENTEN AAN DE OVERZIJDE VAN DE
EUROPALAAN ZOALS GEPRESENTEERD OP PAGINA 10
L IJKEN ALLEMAAL ERG WIT.  WORDEN DEZE WIT?

De gepresenteerde afbeeldingen zijn schetsen om de hoogte en breedte van

de gebouwen inzichtelijk te maken. Het is nog niet duidelijk hoe deze

gebouwen eruit gaan zien.

8.  WAAR ZIJN DE WOONKAMERS EN SLAAPKAMERS VAN
DE APPARTEMENTEN GESITUEERD?

Voor de privacy van de huidige omwonenden, zijn de woonkamers gesitueerd

aan de Europalaan en de slaapkamers aan de kant van de Rafaëlschool.

Hiertussen staan grote bomen met brede kruinen. 

10.  WAT IS DE VERWACHTING VOOR START REALISATIE
VAN DE APPARTEMENTEN? WANNEER MOETEN DE
HUIDIGE HUURDERS ONGEVEER ERUIT?

Het is op dit moment erg moeilijk om hiervoor een planning af te geven, omdat

we van veel verschillende processtappen en factoren afhankelijk zijn. Wij

verwachten dat het nog enkele jaren kan duren voordat het gebouw

gerealiseerd is. De initiatiefnemer blijft in overleg met de huidige huurders over

de voortgang van de ontwikkeling.

1 1 .  HOE ZIET HET PROCES ER VERDER UIT?

Binnenkort start de volgende fase van dit project, het opstellen van de

bouwenvelop. Daarin staat beschreven waaraan de nieuwbouw moet voldoen,

zoals eisen voor het programma, verkeer en parkeren en openbare ruimte.

Maar ook bijvoorbeeld hoe de ideeën voor dit plan onderbouwd zijn, welke

onderzoeken hiervoor gedaan zijn en hoe het zit met de financiële

haalbaarheid. Op pagina 16 van dit verslag vindt u een uitgebreide

procesbeschrijving. 

12.  HOE WORDT ER DOOR DE GEMEENTE UTRECHT
OMGEGAAN MET DE ONDERNEMERS DIE MOETEN
VERTREKKEN DOOR DEZE ONTWIKKELING?

De gemeente Utrecht heeft een Makelpunt waar ondernemers die zoeken naar

een bedrijfsruimte terecht kunnen. Hier kunnen de ondernemers zich melden

met vragen naar alternatieve locaties. Verder hebben de aanwezige

ondernemers bij de bijeenkomst aan de gemeente gevraagd om mee te

denken over de vestigingsmogelijkheden van de bestaande ondernemers.

9.  HEBBEN ALLE APPARTEMENTEN EEN BALKON? 

Ja, alle appartementen hebben een balkon. Daarbij hebben alle

appartementen ook een terras en zijn zij aan de kant van de Rafaëlschool

aangesloten op een gezamenlijke leef galerij. De appartementen hebben dus

zowel een buitenruimte gesitueerd aan de Europalaan als een buitenruimte

die gesitueerd is aan de kant van de Rafaëlschool. Daardoor hebben de

appartementen zon aan beide kanten.  



VRAGEN &

ANTWOORDEN

13.  HOE WORDT BOUWOVERLAST ZO VEEL MOGELIJK
VOORKOMEN?

Om bouwoverlast zoveel mogelijk te voorkomen zullen goede afspraken met de

toekomstige aannemer worden gemaakt. Voor vragen/opmerkingen/klachten

zal een vast aanspreekpunt worden aangegeven. De wijk blijft goed bereikbaar

en eventuele tijdelijke (gedeeltelijke) afsluitingen zullen voor zover al nodig tot

een minimum worden beperkt en tijdig gecommuniceerd met de buurt.



DANK U WEL!

VRAGEN KUNT U RICHTEN AAN:

 

ONTWIKKELINGEN ZIJN TE 
 VOLGEN VIA:

info@avmvastgoed.nl

 www.europalaan-lanslaan.nl

 


