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gelukkig in Lunetten

datum:		 24.01.2019
locatie:		
Lunetten Utrecht
Opdrachtgever: Portaal, Utrecht
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Locatie Lunetten

Lunetten is gelegen aan de zuidoostzijde van Utrecht op ongeveer drie
kilometer afstand van het centrum. De
wijk is opgezet volgens de principes
van een bloemkool-woonwijk. De
suburbane woontypologie wordt hierbij
gecombineerd met een sterk groen
karakter en wordt ook wel ‘dorp in een
stad’ genoemd. Dit karakter wordt zeer
gewaardeerd door de bewoners, zoals
blijkt uit onderzoek ter plekke.
Lunetten kent een directe treinverbinding
met het centrum in combinatie met een
busstation. De nabijheid van de A12
en de A27 maakt dat de wijk optimaal
verbonden is met het snelwegennet.
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positie Lunetten ten opzichte van Utrecht

Stadscentrum Utrecht

Lunetten
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Lunetten

Het Portaalbezit in Lunetten kenmerkt
zich door het grote aantal onzelfstandige
eenheden. Portaal (alle regio’s) heeft 1.332
onzelfstandige eenheden waarvan 981 in
de gemeente Utrecht. Hiervan liggen er
482 in Lunetten. Lunetten staat dan ook
bekend om het relatief grote aandeel van
studenten.
Naast deze onzelfstandige eenheden
heeft Portaal 833 zelfstandige eenheden.
Lunetten bevat een hoog aandeel met
corporatiewoningen. Naast Portaal
hebben Bo-Ex en Mitros ook veel
woningen (zie bijlage 1). De zelfstandige
woningen van Portaal bevatten grotere
woningen in de gemixte complexen 4095
001 tm 005 (5 blokken), 4094413 grote
app. boven zevenwouden en 4104419
(eengezinswoningen Filipijnen e.o).
Daarnaast zijn er nog enkele complexen
met vooral kleine woningen 4105420
4106421 (Simplonbaan e.o) waarbij de
onzelfstandige eenheden bij mutatie
worden samengevoegd naar een 2 kamer
appartement. Daarnaast betreft het de
complexen 4096411 (Zevenwouden) en
4103418 (Graafschap).
De categorie welke onderbezet is
betreft 3 kamer app. van 68 m2 met lift
en gezien de verdere uitponding van
4104419 (eengezinswoningen Filipijnen
e.o) ook eengezinswoningen. Gezien de
locatie en passendheid is het gewenste
woonprogramma een app. complex met
lift met minimaal 60% 3 kamerwoningen
en 40% 2 kamerwoningen. Verdere
invulling qua doelgroepen (senioren/
uitstroom) wordt nog afgestemd met
Volkshuisvesting. Uitgangspunt blijft
“normale app.” maar qua matjes en
algemene ruimte kan deze keuze van
invloed zijn.
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positie Lunetten ten opzichte van Utrecht

Lunetten
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A.A2: ZELFS_MGW_ZLIF

FIN_ClusternumFIN_Clusternaam
F31-4095001 Gaasterl.53won+46onw+p.b
F31-4095002 Zev.w. 45w+50onw+6gar+ber
F31-4095003 Opsterl. 40w+35onw+3berg.
F31-4095004 Zevenw.40w+35onw+3berg.
F31-4095005 Rein,Old.41w+28onw+34pp+b
F31-4096411 Zevenwouden 272-368 (e)
F31-4098413 VvE Bovenzevenwouden MGW
F31-4099414 VvE Bovenzevenwouden OZW
F31-4100415 Twente 100-186
F31-4101416 Betuwe, Graafschap, Furkb
F31-4102417 Betuwe, Furkabaan, Graafs
F31-4103418 Graafschap 51-139 (oe)
F31-4104419 Filipijnen, Comoren, Aucklands eo EGW
F31-4105420 Filipijnen, Simplonbaan MGW OZW
F31-4106421 Filipijnen, Chathams MGW
Subtotaal Lunetten
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Het Portaal bezit in Lunetten kenmerkt zich door het grote aantal
onzelfstandige eenheden. Portaal (alle regio’s)
7
heeft 1.332 onzelfstandige eenheden waarvan 981 in de gemeente Utrecht. Hiervan liggen er 482 in Lunetten.
Lunetten staat dan ook bekend om het relatief grote aandeel van studenten.

lift
lift
lift
lift
lift

lift

Wijkmenging Lunetten ter
compensatie van project
Brennerbaan

Appartementen Boven Zevenwouden
4098413/ 4098414
VvE Bovenzevenwouden
MGW 50 app en 81 onzelfstandige
eenheden
Middenhuur/ complexgewijze verkoop/
samenvoegen onzelfstandige eenheden.
Appartementen en egw Betuwe,
Graafschap, Furkabaan
F31-4101416
Betuwe, Graafschap, Furkabaan
MGW 19 EGW 12
Verkoop/ Middenhuur
Appartementen Filipijnen, Comoren,
Aucklands
F31-4104419
Filipijnen, Comoren, Aucklands eo
EGW 112
Verkoop/ middenhuur
Subtotalen:
MGW:
69 appartementen
EGW:
124 woningen
Onzelfstandige eenheden: 81
studenteneenheden
Totalen:
193 zelfstandige eenheden (van totaal
833) = 23% van totaal Portaal bezit
zelfstandige woningen Lunetten
81 onzelfstandige eenheden (van totaal
482) = 17% van totaal Portaal bezit
onzelfstandige woningen Lunetten
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corporatiebezit Lunetten

9

demografie Lunetten

De wijk Lunetten is opgesplitst in noord
en zuid.
In Noord wonen 4.440 mensen. De
gemiddelde dichtheid van adressen is
2.527 adressen per km2. Er wonen 2.845
huishoudens in Lunetten Noord.
In Lunetten Zuid wonen 7.105 mensen.
De gemiddelde dichtheid van adressen is
2.010 adressen per km2. Er wonen 3.600
huishoudens in Lunetten Zuid.
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links: demografie Lunetten Noord
rechts: demografie Lunetten Zuid
bron: www.allecijfers.nl

gemiddeld inkomen per jaar tov
omliggende wijken

inwoners naar leeftijd

dichtheid per km2
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bestaand Lunetten

Het karakter van Lunetten is informeel
met een sterk groen karakter. De wijk
wordt op hoofdlijnen ontsloten vanuit
de Lunettenbaan in het westen en het
treinstation in het oosten van de wijk. Er
zijn meerdere lokale toegangspunten te
vinden voor fiets en voetganger. De wijk
wordt voor de auto ontsloten vanuit de
interne ringweg. Hierdoor kent de wijk
ter plekke van de woonbebouwing een
autoluw karakter.
De woningtypologie varieert van
kleinschalige grondgebonden woningen
tot meer grootschalige bebouwing
voorzien van binnenhoven. Nabij het
station zijn meerdere kantoorgebouwen
gerealiseerd. Op de route tussen
station en Lunettenbaan zijn de meeste
voorzieningen op wijkniveau te vinden
inclusief een lokaal winkelcentrum.
Verspreid over de wijk zijn nog een aantal
solitaire voorzieningen te vinden.
De openbare ruimte kent een besloten
karakter met veel groen. Een centraal
plein ontbreekt. Op vele plekken rondom
de woonbebouwing staan auto’s. Dit
maakt dat het overgrote deel van de
ruimte georganiseerd is rondom de auto’s,
waardoor een expliciete verblijfskwaliteit
ontbreekt. De groene zone rondom de
wijk is substantieel van maat, echter een
groot deel daarvan is geprivatiseerd door
bijvoorbeeld sportverenigingen. Een
kwalitatief hoogwaardige doorgaande
wandelroute ontbreekt hierdoor.
De vraag is nu hoe de bestaande
kwaliteiten versterkt kunnen worden
en in hoeverre de ontwikkeling aan de
Brennerbaan hieraan een bijdrage kan
leveren, dan wel op welk moment de deze
12

eventuele ontwikkelingen in de toekomst
in de weg kan staan.

huidige infrastructuur, groenstructuren en
voorzieningen in de wijk Lunetten

= openbaar groen

= ongedefinieerd & onbereikbaar groen
= regionaal
= openbaar groen
=
= privé groen
= buslijn
=
= ongedefinieerd & onbereikbaar groen
= wonen
= trein spoor
=
= privé groen
= station
= parkeren
=
= trein spoor
= station

= kantoren

= interregionaal

= winkelen
= kantoren
= school
= winkelen
= restaurant en cultuur
= school
= sport
= restaurant en cultuur

interregionaal
regionaal
buslijn
wonen

= parkeren

= sport
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bestaand groen

Op dit moment zijn er vier soorten groen
te onderscheiden in de wijk Lunetten.
1. privé groen
2. ongedefinieerd groen
3. openbaar groen
4. groene binnenterreinen
Binnen Lunetten is een groot aantal
sportvelden aanwezig. Slechts een
selectieve groep kan van dit groen
gebruik maken. De hekwerken zijn hier
dan ook manifest herkenbaar.
Daarnaast is er veel groen langs de
snelwegen waar geen duidelijke functie
voor is. Ze worden als een soort
restgebied en niemandsland beschouwd.
Beatrixpark, De kuil en Koppelpark zijn
grote openbare groenparken, waarvan
groene aders de wijk doorkruisen.
Zoals reeds vermeld neemt de auto een
prominente en vaak (beeld)verstorende
positie in binnen Lunetten.
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soorten groen in Lunetten
1. privé groen (sportpark Lunetten)
2. ongedefinieerd groen (berm Wageningseberg)
3. openbaar groen (park De Kuil)
4. groene binnenterreinen (woonblok Shetlands)

1.

2.

3.

4.
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bestaande publieke ruimte

De ruimte rondom het bestaande
winkelcentrum is rommelig en op vele
plekken zonder herkenbare betekenis.
Een centraal plein waar bijvoorbeeld
een markt of wijkfeesten georganiseerd
kunnen worden ontbreekt (zie afbeelding
pagina 31). Een deel van de winkels is
noodleidend hetgeen de kwaliteit van de
openbare ruimte negatief beïnvloed.
De ruimte rondom het station kenmerkt
zich door enerzijds afwijkende functies
en anderzijds door een overmaat aan
bestrating en een meer onbestemde
kwaliteit van de omgeving, met name aan
de zijde van het spoor. Het karakter blijft
beperkt tot een facilitair niveau.
De ruimte tussen de woonbebouwing
is over het algemeen prettig van
afmeting en voorzien van veel volwassen
groen. De functionele kwaliteit is
vaak indifferent door de menging met
auto’s. De binnenhoven zijn over het
algemeen mooi van maat en inrichting.
Dit zou kunnen verbeteren indien hier
minder auto’s geplaatst worden en deze
ruimten thematisch eenduidiger worden
benoemd.
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boven: bird eye view Muskleton
onder: bird eye view binnenterreinen
woonblokken Vogezen

Image Landsat / Copernicus
Image Landsat / Copernicus
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form follows value in time

Wij spreken steeds over duurzaamheid
maar in feite hebben wij het over het
creëren en behouden van waarde. Zonder
waarde worden de dingen waardeloos en
komt het behoud ervan ter discussie.
De waarde wordt bepaald door de
betekenis die men op een bepaald
moment aan iets geeft en die wordt
vervolgens vertaald in euro’s. Sommige
waarden zijn echter onbetaalbaar. Wat is
bijvoorbeeld een huis nog waard indien
de gezondheid het af laat weten en wat
stelt geluk nog voor dat men niet kan
delen met een ander?
Betekenis is relatief onder invloed van
een wisselend perspectief in een steeds
veranderende wereld. De clou zit dan ook
in het creëeren van waarde die ondanks
de veranderingen in de tijd behouden
blijft en daarbij niet ten koste gaat van
andere waarden. Hiermee wordt het
behoud van continuïteit in de meest brede
zin van het woord gegarandeerd.
Een ontwerp dat antwoord geeft op
een actueel vraagstuk en daarbij tevens
rekening houdt met de veranderingen
in de tijd is van blijvende waarde en
daarmee per definitie duurzaam. De vorm
volgt daarmee de waarde in de tijd.
De betekenis van een onwikkeling wordt
bepaald door de resultante van waarden,
belangen en mogelijkheden. Door deze
met elkaar zorgvuldig af te wegen ontstaat
een breed gedragen uitgangspunt als basis
voor een ontwerp.

18

Belangen (stakeholders)
milieu
mens
maatschapij

Waarden (duurzaamheid)

Mogelijkheden (potentie)

ecologie
ruimte
economie
sociaal

infrastructuur
agglomeratie
voorzienigen
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creëren van waarde voor mens,
milieu en maatschappij

Het thema duurzaamheid wordt
door velen gehanteerd, echter door
weinigen begrepen. Als definitie voor
duurzaamheid hanteren wij: Het milieu
onder controle door efficiënt en effectief
om te gaan met onze voorraden en onze
gezondheid om daarmee continuïteit te
kunnen garanderen.
Door het onderwerp op te splitsen
in deelgebieden en te formuleren
vanuit waarden ontstaat enerzijds de
mogelijkheid om deze afzonderlijk
inzichtelijk en bespreekbaar te maken en
anderzijds om de betreffende specialisten
te selecteren op basis van deskundigheid,
ervaring en affiniteit. Wij hebben gekozen
voor een omvattende verdeling in
ecologische, ruimtelijke, economische en
sociale aspecten.
Het ruimtelijk kader dat op deze wijze
tot stand komt biedt inzicht en maakt het
mogelijk om onderdelen per thema te
bespreken en onderzoeken zonder daarbij
het overzicht te verliezen.
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Het kruis, met daarin de vier aspecten om
een ontwerp op duurzaamheid te kunnen
beoordelen.
© Architecten van Mourik 2018

ruimtelijke
waarde

ecologische
waarde

generiek als het kan
bijzonder als het moet

materiaal, energie
gezondheid en levensduur

economische
waarde

sociale
waarde

efficiënt en effectief
genereren toekomstwaarde

cultuur, veiligheid,
privacy en identiteit
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workshop

In voorbereiding op de workshop met
medewerkers van Portaal zijn een
aantal uitgangspunten geformuleerd
als referentievlak. De stakeholders
zijn hiervoor meer specifiek als
belanghebbende partijen benoemd.
Stakeholders:
• Provincie Utrecht
• Gemeente Utrecht
Lunetten
• Portaal (opdrachtgevers)
• Bewoners
• Gebruikers voorzieningen
• Milieu (niet persoonlijk
vertegenwoordigd)
Ambitie:
In aanloop tot de discussie heeft Portaal
haar ambitie beschreven als ambitieus
met het doel om als voorbeeldproject
te kunnen fungeren voor de gezonde
stad van de toekomst. Dit maakt dat
de ontwikkeling qua gebruik inzet op
lokaal en regionaal niveau terwijl het
als voorbeeldproject zelfs landelijk van
betekenis is. Aansluitend is uitgesproken
dat er sprake moet zijn van een balans
tussen de realisatie van een efficiënt plan
en een sociaal programma.
Unique sellingpoint:
• Om de ambitie verder te kunnen
toespitsen, hebben wij Portaal
gevraagd om een uitspraak te doen
aangaande dat wat zij zien als
prioritaire waarden. Deze waarden
zijn rechts afgebeeld in rood. In
blauw hebben wij ter overweging een
discussiepunt toegevoegd.
22

• De benoemde prioritaire waarden
vormen het uitgangspunt voor
mogelijke aanpassingen in de
infrastructuur, agglomeratie en
voorzieningen. Deze vormen
vervolgens het totaal aan
uitgangspunten voor de locatie aan
de Brennerbaan op basis waarvan het
concept ontwikkeld kan worden.

prioritaire waarden

Ruimtelijke waarden:

Sociale waarden:

• Generiek als het kan en alleen
specifiek als het moet (flexibiliteit en
adaptiviteit)
• Natuurlijk als het kan en alleen
mechanisch als het moet
(installatieconcept)
• Collectief als het kan en alleen
individueel als het moet (programma)
• Ontwerpen conform uitgangspunten
‘levensduurzaamheid’
• Streven naar een optimale oriëntatie
• Activeren natuurlijke beweging (lopen,
fietsen, in tuin werken e.d.)
• Integrale stad, mix van landschap,
stedenbouw en architectuur

• Ontwikkeling van community als
basis; ontmoeten, verbinden en
ondersteunen
• Realiseren van een veilige woonwerkomgeving
• Rekening houden met culturele
achtergrond
• Overgang openbaar privédomein
zorgvuldig vormgeven

Economische waarden:
• Efficiënt en effectief ontwerpen
(minimaliseren, optimaliseren
footprint)
• Compenserende maatregelen alleen
indien echt noodzakelijk
• Ontwerpen op basis van heldere
afschrijvingstermijnen
• Connectiviteit optimaliseren op basis
van openbaar vervoer, elektrisch privé,
voetganger en fiets

23

Ecologische waarden:
• Trias energetica
• Trias materialis
• Hoogste score nastreven conform
NIBE catalogus
• Locatie te beschouwen als biotoop ten
opzichte van de wijk
• Parkeergarage als energiehub; locatie
als aanleiding tot energietransitie

opties infrastructuur

De toekomstige infrastructuur kent
een aantal mogelijke aanpassingen ten
opzichte van de bestaande situatie. De
belangrijkste aanpassing betreft het
opschalen van het bestaande treinstation
naar een stopplaats voor intercity treinen.
De locatie aan de Brennerbaan zou
hiermee van een lokale betekenis
opgeschaald worden naar een regionaal
niveau.
Uit informatie vanuit de NS blijkt dat deze
plannen momenteel serieus onderzocht
worden. Indien deze opschaling echter
plaatsvindt, verwacht de NS dat de
ruimtelijke impact zich vooral buiten
Lunetten zal manifesteren. Eventuele
transformaties binnen Lunetten kunnen
wel meeliften op de schaalvergroting,
maar zijn hiervoor niet bepalend. Het is
nog te vroeg om te kunnen overzien welk
programma gerealiseerd gaat worden
ter plekke van het huidige stationsplein.
Deze locatie blijft vooralsnog staan als
reservering tot er meer duidelijkheid is
over het geheel.
Kijkende naar de hoofdentrees van
Lunetten, zien wij dat de locatie aan de
Brennerbaan en aan de Lunettenbaan
een vergelijkbare kwaliteit bezitten. Op
beide locaties wordt men ontvangen
binnen de wijk. Aan de Lunettenbaan
met de auto en aan de Brennerbaan met
de trein. Aanvullend kan men aan de
Brennerbaan wisselen van modaliteit
(bus, auto, fiets), waardoor deze locatie
eveneens een verbindende kwaliteit
bezit. De combinatie van ontvangen
en verbinden op zowel lokaal als ook
regionaal niveau, maakt dat deze locatie
zich onderscheidend zal manifesteren als
ankerpunt binnen de wijk.
24

Om het multimodale karakter van de plek
verder te versterken lijkt het zinnig om
deze locatie eveneens te voorzien van een
glasvezelverbinding met een maximale
capaciteit (indien dit nog niet gebeurd is).
Dit ter bevordering van de ontwikkeling
van werkgelegenheid.
Aanvullend op de aanwezige
busverbinding zou de locatie ook kunnen
voorzien in het verhuur van leenauto’s
en scooters waardoor het collectieve
vervoer direct gekoppeld wordt aan
een individuele modaliteit. De totale
capaciteit is nu nog niet te benoemen
en zal wellicht in samenhang met het
intercityprogramma benoemd moeten
worden.
Indien de parkeervoorziening optimaal
afgestemd wordt op het gebruik van
elektrische auto’s, kan de stalling als
geheel ingezet worden als een buffer
binnen het elektriciteitsnetwerk waarbij
de oplaadpunten op het moment van een
calamiteit ook ingezet kan worden als
strategische reserve.
Op voetgangersniveau wordt voorgesteld
om een hoogwaardige wandelroute toe
te voegen rondom de wijk. Dit om door
middel van bewegen de gezondheid te
bevorderen en de ontmoeting met derden
te stimuleren.

= interregionaal

= groene route

= regionaal
= interregionaal

toegangspunt
= groene =route

= buslijn
= regionaal

= het ankerpunt
= toegangspunt

= buslijn = trein spoor

= hart
= het ankerpunt

= station
= trein spoor

= hart

= station
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opschaling van het treinstation maakt dat de
locatie aan de Brennerbaan gaat functioneren als
boven-lokaal ankerpunt binnen de wijk

26

huurfietsen
elektrisch rijden en deelauto’s
creëren van energiebuffers op wijkniveau
wandelroute
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opties agglomeratie

Wij stellen voor om de momenteel in
percelen verdeelde groene ring rondom
de wijk om te vormen tot een zoveel
als mogelijk openbare zone. Hiermee
wordt recht gedaan aan de toenemende
behoefte aan wandelroutes voor senioren
en de mogelijkheid tot het faciliteren van
individuele fitness plekken.
De wijk ontbeert momenteel een centrale
ontmoetingsruimte op wijkniveau.
Deze ruimte zou gerealiseerd kunnen
worden in samenhang met het huidige
winkelcentrum. De wijk wordt hiermee
voorzien van een herkenbare dorpskern,
of wie het zo nomen wil een hart.
De huidige binnenhoven zijn vrijwel
allen publiek toegankelijk. Ze laten
een programma zien dat varieert
van kijkgroen tot speelgroen. De
verblijfskwaliteit wordt echter op vele
plekken onder druk gezet door de
aanwezigheid van auto’s binnen de
hoven. Indien deze auto’s in de loop van
de tijd omgezet worden tot deelauto’s en
leenauto’s, voorzien van een elektrische
aandrijving, dan kunnen deze geplaatst
worden in de collectieve voorziening
aan de Brennerbaan. De hoven kunnen
op dat moment omgevormd worden tot
thematische hoogwaardige verblijfs- en
ontmoetingsplekken.
Het bestaande woonprogramma is
verregaand afgestemd op het gebruik
door gezinnen. Tevens blijkt dat een
substantieel deel van het gestapelde
programma niet voorzien is van liften.
De vergrijzing van de wijk in samenhang
met de algemene ontwikkeling waarbij
steeds meer alleenstaanden komen
wonen in de stad, maakt dat wellicht
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gedacht moet worden aan de realisatie
van complementair programma. De
plekken die zich hiertoe in ieder geval
lenen zijn te vinden ter plekke van de
entree aan de Lunettenbaan en ter plekke
van het ankerpunt aan de Brennerbaan.
Qua programma kan gedacht worden aan
huisvesting voor ouderen, alleenstaanden
en woningen in het middenhuursegment.
Dit laatse om de doorstroming binnen de
wijk te faciliteren en te stimuleren. Tevens
kan nabij het vervoersknooppunt gedacht
worden aan woonwerkeenheden.

= groen

= hart

= toegang
= groen

= speeltuin
= hart

= toegang
= toegangspunt

= sociaal
ontmoetingspunt
= speeltuin

toegangspunt
= het=ankerpunt

= sociaal
= stilte
blok ontmoetingspunt

= het ankerpunt

= stilte blok

29

thematische binnenplaats als rustpunt
thematische binnenplaats urban farming
toegangspunt Lunetten
de groene ring als doorlopend park

30

creëren marktplein
afbeelding is niet afgestemd op de werkelijke
situatie
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opties voorzieningen

De inzet voor transformatie is
dat hierdoor ruimte ontstaat voor
ontwikkeling en verbetering van
voorzieningen voor de hele wijk.
Het winkelgebied is afgestemd op de
lokale bewoners. Indien het multimodale
knooppunt verder ontwikkeld wordt,
ontstaat de mogelijkheid om ter
plekke van het ankerpunt te denken
aan aanvullende functies zoals AH to
go, Hema of bijvoorbeeld de Coffee
Company. Ook kan gedacht worden
aan het bieden van ruimte voor
startende ondernemers, waarmee
de werkgelegenheid binnen de wijk
gestimuleerd kan worden.

hybride installaties op projectniveau
voorkomen kan worden.
Aanbrengen van voorzieningen
zoals warmte-koudeopslag zullen op
projectbasis bekeken moeten worden.
Verder onderzoek zou moeten uitwijzen
of het realiseren van een geothermische
bron rendabel is voor de wijk en of een
dergelijke voorziening alleen tot stand
gebracht kan worden voor een groter
gebied.

Verdere ontwikkeling van commerciële
voorzieningen zouden gebundeld kunnen
worden rondom de as tussen het station
en de Lunettenbaan.

De ontwikkeling van een parkeergarage
zal in eerste instantie gericht zijn op
het huidige parkeerprogramma. Op
termijn kan deze faciliteit ingezet
worden als stalling voor E-cars, scooters
en deelauto’s. Vooral dit laatste heeft
tot gevolg dat het aantal auto’s binnen
de wijk zal afnemen, waardoor meer
ruimte ontstaat binnen de wijk op
parkeerplekken om te vormen tot
verblijfsruimte of andersoortig gebruik.
Gezien het feit dat de omvang en snelheid
van deze ontwikkeling niet te voorspellen
is, zal deze ruimte vooral multifunctioneel
inzetbaar en aanpasbaar moeten zijn.

Aanvullend op de eerder genoemde
energiebuffer kunnen rondom de wijk
voorzieningen gerealiseerd worden voor
het opwekken van energie zoals PV
cellen en windmolens. De PV cellen
kunnen zo geplaatst worden dat deze
tevens zorgen voor een geluidwerende
voorziening. Verder kunnen deze weer
ingezet worden als energiebron voor de
E-cars. Dit heeft tevens tot gevolg dat de
daken van de gebouwen ter beschikking
komen als aanvullende gebruiksruimte
en groenvoorziening. Dit heeft tevens tot
voordeel dat de realisatie van complexe

Op woonblokniveau wordt gezocht naar
mogelijkheden om community-vorming
te stimuleren en versterken. Enerzijds
kan dit door de eerder genoemde
binnenhoven te programmeren en
anderzijds door ontmoetingsruimten te
creëren binnen de bebouwde omgeving.
Te denken valt hierbij aan functies
in relatie tot ouderenzorg, start-up
werkgelegenheid en bijvoorbeeld een
communty ruimte die multi inzetbaar
is. Dit kan een compleet geklimatiseerde
ruimte zijn, maar kan bijvoorbeeld ook
een klusruimte zijn.

Het bestaande winkelcentrum zou op dat
moment terug gebracht kunnen worden
tot de essentiële voorzieningen, waardoor
ruimte ontstaat voor de realisatie van een
marktplein.
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Beatrixpark

volkstuin

Beatrixpark

volkstuin

sport
sport
park de Koppel
park de Koppel
volkstuin
volkstuin

restaurant
de Kuil

restaurant
de Kuil

= openbaar groen

= toegang

= toegangspunt
= ongedefinieerd & onbereikbaar groen
= toegang
= openbaar groen
= het ankerpunt
= privé groen
= toegangspunt
= ongedefinieerd & onbereikbaar groen
= commerciele voorzieningen
= winkelcentrum
= het ankerpunt
= privé groen
= plein
= toekomstig ontwikkelgebied station
= commerciele voorzieningen
= winkelcentrum

= plein

= toekomstig ontwikkelgebied station
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stallingE-cars en deelauto’s
parkeerruimte omvormbaar tot multifunctie
zonnecellen als geluidsscherm
windmolens rondom de wijk
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collectieve ontmoetingsplekken
collectieve klusruimte
aanvullen zorgvoorzieningen
ruimte voor startups en werkgelegenheid
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gelukkig in Lunetten
creëren van een gezonde leefomgeving

Lunetten is een suburbane
‘bloemkoolwijk’ gerealiseerd in de jaren
zeventig en nog steeds geliefd bij veel van
haar inwoners, die spreken van een dorp
in een stad met een groen karakter.
Na bijna 50 jaar is de maatschappij
sterk veranderd. Mensen wonen anders,
leven met elkaar op een andere manier
en verplaatsen zich via meerdere
mobiliteiten. De samenleving kent meer
één persoonshuishoudens, het klimaat
is veranderd en het internet heeft voor
een continue connectiviteit en volledige
transparantie gezorgd. De vraag is dan
ook, wat is het volgende hoofdstuk van
Lunetten?
Het creëren van een gezonde
leefomgeving in de 21e eeuw staat als
kernwaarde daarbij centraal om deze
vraag te beantwoorden. Het maken
van waardevolle plekken voor mens,
maatschappij en milieu. Versterk te
kwaliteiten die er zijn, grijp in waar nodig
en vul aan waar zinnig.
De locatie gelegen tussen de Brennerbaan
en het spoor bevindt zich in de
omzoming van Lunetten en vormt mede
door het station het ankerpunt van de
wijk. Een plek waar vanuit kan worden
overgestapt op meerdere mobiliteiten
en waar kan worden gerecreëerd in het
groengebied.
Met de komst van een intercitystop
kan de plek in betekenis alleen maar
belangrijker worden. Naast een station
op wijk niveau, wordt dit van belang
voor de stad Utrecht. Het is de poort
naar een hoger schaalniveau. Dit laatste
is overigens ruimtelijk vooral van
toepassing op het stationsplein. Dit biedt
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een kans om voorzieningen te maken
voor de wijk Lunetten aanvullend op
het bestaande centrum. Plekken voor
ontmoeting, om te werken, te eten, te
sporten of gewoon om te verpozen.

= openbaar groen

= toegang

= interregionaal

= ongedefinieerd
& onbereikbaar
groen
= openbaar
groen

= toegangspunt
= toegang

= regionaal
= interregionaal

= het ankerpunt
= privé groen
= toegangspunt
= ongedefinieerd & onbereikbaar groen

= buslijn = regionaal

= speeltuin
= privé groen

= winkelcentrum
= het ankerpunt

= trein spoor
= buslijn

= sociaal ontmoetingspunt
= speeltuin

= plein

= station = trein spoor

= stilte blok
= sociaal ontmoetingspunt

= winkelstraat
= plein

= toekomstig
ontwikkelgebied
station
= stilte
blok

= winkelcentrum

= groene route
= station
= groene route

= winkelstraat

= toekomstig ontwikkelgebied station
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behouden van waarde

Gebieden met een hoge dichtheid, vooral
rondom OV-knooppunten kennen een
korte omloopsnelheid. Dit maakt dat de
grondprijzen snel oplopen en de behoefte
tot sloop-nieuwbouw toeneemt. Het zijn
vooral deze zones die preventief voorzien
moeten worden van een optimaal adaptief
vermogen om daarmee de voortijdige
sloop te voorkomen en de gerealiseerde
waarde te behouden..
De door het bureau ontwikkelde en
beproefde methode Levensduurzaamheid
is in tegenstelling tot de gangbare
hulpmiddelen ontwikkeld als een
ontwerpgereedschap. Dit maakt dat
deze methode in tegenstelling tot andere
hulpmiddelen al tijdens het ontwerp
optimaal effectief ingezet kan worden.
De methode combineert de aspecten
vanuit de duurzaamheid met de factor
tijd en de intensiteit en aard van het
gebruik. Op die wijze kan een ontwerp
op voorhand optimaal afgestemd worden
op de geformuleerde verwachtingen.
Hierbij wordt bij twijfel altijd het scenario
gekozen dat de minste impact heeft op het
milieu.
Het gebouw wordt onderverdeeld naar
constructie, buitenhuid, binnenafbouw,
ontsluiting en installaties. Ieder van
deze onderdelen kent haar eigen
levensverwachting en gebruik. Het doel
is om alleen materialen toe te passen
die voldoen aan de hoogste standaard
conform de NIBE1 catalogus met een
minimale belasting voor het milieu
conform het principe van plug & play.
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flexibel

1. scenario
2. strategie

korte levensduur

specifiek

lange levensduur

constructie

inbouw

installaties

ontsluiting
huid
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uitgangspunten locatie

De zone tussen het spoor en de
Brennerbaan wordt gezien als het anker
(rode gestippelde lijn). De onzekerheid
rondom de functionaliteiten op het
stationsplein maakt dat het niet zinnig
is om deze locatie te betrekken bij een
ontwikkeling op de korte termijn. De
zone ten noorden van het stationsplein
kan echter zonder enig probleem ter hand
genomen worden als voorbeeldmodel
voor de wijk. De bestaande
woonbebouwing aan de noordzijde
van de locatie wordt vooralsnog buiten
beschouwing gelaten. Op de lange termijn
zou ook deze locatie in aanmerking
kunnen komen voor transformatie.
Zodoende zal voor de eerste ontwikkeling
vooral gekeken worden naar de licht paars
ingekleurde zone.
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schaal en maat

De locatie behoort tot een bijzonder
onderdeel van Lunetten, te weten het
anker. De mogelijke opschaling van het
station naar een intercitystation brengt
met zich mee dat de betekenis en daarmee
de transformatiedruk op de locatie groter
is dan bijvoorbeeld een locatie midden in
de wijk. Flexibiliteit en adaptiviteit moet
zodoende gezien worden als noodzaak
om de veranderingen in de tijd te kunnen
borgen. Dat betekent ook dat wellicht
het programma afwijkend is ten opzichte
van de wijk, qua woon- en commercieel
programma complementair.
Het bestaande woonblok aan de
noordzijde van de locatie en de
maatvoering van het huidige stationsplein
leidt al snel tot de conclusie dat een
ontwikkeling hiermee in samenhang
moet blijven. Dit betekent dat, uitgaande
van de huidige kaders, de locatie
opgedeeld kan worden tot minimaal vier
in schaal en maat gelijkwaardige locaties.
Of de plek verder opgedeeld kan worden
zal moeten blijken uit onderzoek van
ruimtelijke modellen.
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verdeling zone in vier vergelijkbare
stedenbouwkundige enveloppen
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ruimtelijke modellen

Een passend ruimtelijk model moet
antwoord geven op de wens om een
gezonde leefomgeving te creëren. Daarbij
wordt de trias materialis, efficiënt en
effectief ontwerpen, generiek als het
kan en specifiek als het moet en tot slot
de ontwikkeling van een community
als basis voor ontmoeten, verbinden en
ondersteunen gezien als voorwaarde.
Het woonprogramma moet aanvullend
zijn op het bestaande programma in de
wijk waarmee enerzijds gezocht wordt
naar meer diversiteit en anderzijds naar
een stimulans voor de doorstroming
binnen de wijk. Sociale huurwoningen
worden in dat kader vervangen door
woningen in de middenhuur en gezinswoningen voor een- en tweepersoons
huishoudens.
De realisatie van parkeerprogramma,
commercièle functies in aanvulling op
het winkelcentrum en het stimuleren van
werkgelegenheid met het oog op starters,
vraagt om een plintvolume dat vooral in
de tijd aanpasbaar is. Dat betekent dat of
de maatvoering aanpasbaar is en/of de
programmering.
Wij hebben vele modellen onderzocht,
gecategoriseerd en getoetst. Al snel bleek
dat de trias materialis op dit moment
nog geen doorslaggevende rol speelt in
de keuze voor een juist model. Dit aspect
hebben wij dan ook niet verder benoemd.
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uitgangspunten conceptontwerp

De ontwerpopgave is gericht op het
ontwerp van een gezonde leefomgeving
volgens het principe van creëren en
behouden van waarde. De toename
in stedelijke dichtheid en het schaars
worden van bouwlocaties maakt dat er
uiterst zorgvuldig omgesprongen moet
worden met materialen en ruimte. De
oriëntatie en organisatie dient optimaal
afgestemd te worden op het gebruik
en de wetmatigheden van de locatie.
Dubbelgebruik en uitwisselbaarheid
van programma dient vanzelfsprekend
mogelijk te zijn. Onder invloed van
verdichting komt het groen in algemene
zin onder druk te staan. Realiseren van
groen binnen het gebouwontwerp dient
dan ook gestimuleerd te worden om
daarmee de kwaliteit van een gezonde
leefomgeving te versterken.
De wereld transformeert in een rap
tempo. Verdichting, schaalvergroting en
een toenemende afhankelijkheid van de
techniek domineert het leven. In reactie
hierop groeit de behoefte aan gezond
eten, bewegen en de wens om te behoren
tot een herkenbare community. Religie
en verenigingen zijn tanende mede
onder invloed van de multiculturele
samenleving, met als gevolg dat men
de geborgenheid van een community
meer en meer zoekt binnen de directe
woonomgeving. In aansluiting op deze
behoefte zal gezocht moeten worden naar
stedenbouwkundige modellen die hierin
voorzien.
In aansluiting op de rigoureuze
verduurzamings-opgave zal serieus
onderzocht moeten worden op welke
wijze, met gebruikmaking van nieuwe

bouwtechnieken, de kwaliteit van een
ontwikkeling gecreëerd en behouden kan
blijven. Vooral in stedenbouwkundig
dynamische gebieden veranderen de
uitgangspunten sneller dan men wellicht
voorspellen kan. Om aldus te voorkomen
dat omwille van veranderingen in de
context woongebouwen voortijdig
afgebroken worden, dient het ontwerp op
deze verandering te kunnen anticiperen
of dient demontage en hergebruik
eenvoudig mogelijk te zijn. Kort en
goed wordt hiermee gerefereerd aan de
wetmatigheid van de trias materialis. Dit
betreft een belangrijk uitgangspunt dat
in de architectuur een belangrijke rol zal
spelen.
Aanvullend op de veranderingen
vanuit de context zal ook het interieur
van een gebouw onderhevig zijn
aan veranderingen. Daarbij zal het
woonprogramma wellicht op hoofdlijnen
overeind blijven. Plintfuncies echter,
veranderen vaak in een hoog tempo.
Hoe eenvoudiger verschillende
programmaonderdelen onderling
uitwisselbaar zijn, hoe groter de
adaptiviteit en flexibiliteit. De opgave
ligt in het vinden van een universeel grid
dat uitwisselbaarheid van programma
optimaal mogelijk maakt met een
minimum aan materiaalverlies tot gevolg.
Bouwen volgens het principe generiek als
het kan en alleen specifiek als het moet.
Tot slot zal een ontwerp, wil het
betaalbaar blijven binnen de categorie van
de sociale huisvesting, efficiënt en effectief
antwoord moeten geven op de opgave.
Dit geldt niet alleen voor het toe te passen
bouwsysteem maar ook voor de wijze
waarop men eenvoudig en toegankelijk
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onderhoud kan plegen met het oog op
het behoud van waarde. Architecten van
Mourik heeft speciaal voor dit onderdeel
de methode Levensduurzaamheid
ontwikkeld. Indien volgens dit principe
ontworpen wordt, ontstaat als vanzelf een
duurzaam gebouw dat is voorbereid op
een lange levensduur.
Programmatisch is als uitgangspunt
geformuleerd dat de woningen in basis
een omvang hebben van 65 m2 gbo.
Een minimum aantal van 150 stuks
dienen gerealiseerd te kunnen worden.
Het plintvolume dient geschikt te
zijn voor parkeren, bergingen, woonwerkeenheden, werkplaatsen en
commerciële functie waaronder retail.

Maximale flexibiliteit in combinatie met een
optimale oriëntatie ten opzichte van de zon.
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Besloten stedenbouwkundig volume ter
versterking van de ontwikkeling van een
community.
Plintvolume als generieke enveloppe die een
multifunctioneel en uitwisselbaar programma
mogelijk maakt.

woningen
collectieve ruimten

plint & parkeren
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Mogelijke fasering ontwikkeling kavels aan de
Brennerbaan
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Plintvolume verdeeld in parkeren, bergingen en
commercieel. Deze indeling is geheel aanpasbaar
en af te stemmen op de vraag van het moment.
Toegang tot woningen via beganegrond,
parkeerprogramma en via binnentuin
Hier wordt tevens de communityruimte
gepositioneerd.

parkeren
communityruimte

bergingen

commercieel

144 parkeerplekken
1400 m2 bergingen
195 woningen á 65 m2 gbo
communityruimten á 260 m2
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binnentuin

Woningindeling gebaseerd op een effectief
en efficiënt raster van 8.10 x 8.10. Deze
correspondeert met de maatvoering van
het parkeerprogramma waarmee het
plintprogramma over de gehele plint
uitwisselbaar blijft.
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studio 30 m2
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drie-kamerwoning 60 m2
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gelukkig in Lunetten

De illustratie toont een efficiënt en
effectief multifunctioneel gebouw dat
geheel is voorbereid op de toekomst,
gebaseerd op het principe van creëren en
behouden van waarde vanuit betekenis.
Het programma is complementair ten
opzichte van het bestaande programma
in de wijk met als doel om de bewoners
een alternatief te bieden en daarmee
doorstroming te stimuleren.
Oriëntatie en organisatie zijn
optimaal afgestemd op de context
en het multifunctionele en flexibele
karakter van het programma. De
binnentuin vormt het hart van een
veilige besloten woonomgeving. Hier
direct aan gekoppeld zijn communityruimten voorzien, te gebruiken voor
bijeenkomsten en of collectieve
voorzieningen. Het plintvolume is
geheel generiek van karakter waardoor
eenvoudig ingespeeld kan worden op
veranderingen in de tijd.
Tijdens de uitwerking van het project
komt de nadruk te liggen op zeer
zorgvuldig en circulair gebruik van
materialen waardoor de principes van de
trias materialis optimaal gevolgd worden.
Door zonnecellen in te zetten als
geluidsscherm ontstaat de mogelijkheid
om de daken te programmeren als
groenvoorziening en ontmoetingsplek.
Al met al een ontwikkeling die beoogt om
een gezonde leefomgeving te creëren voor
nu en voor de toekomst, gelukkig kan dit
gerealiseerd worden in Lunetten.
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mogelijke invulling van kavel
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