Dichterswijk-West | Utrecht
opdrachtgever Gem. Utrecht, BOFOR (Bouwfonds Woningb.) en Sociaal Fonds Bouwnijverheid
periode ontwerp/realisatie 1997-2002/2002-2010
programma 980 woningen (19 ha), 42.000 m2 kantoren, 3.000 m2 dienstverlening
opdracht Quadrat, stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan buitenruimte

Utrecht Dichterswijk-West
980 woningen, ondergrondse parkeergarages
De locatie Dichterswijk-West heeft een specifieke ligging in de stad
Utrecht: gelegen nabij het centrum, langs het Merwedekanaal en aan
de Van Zijstweg; de belangrijkste entree vanuit het zuiden. Het plan
bevat circa 1.400 woningen, waarvan ongeveer 980 woningen op het
voormalige bedrijventerrein aan de oostzijde van het Merwedekanaal.
Door het parkeren onder te brengen in half-verdiepte parkeergarages, is
het mogelijk een groen woongebied in hoge dichtheid te realiseren.
Bij de ontwikkeling van het plan stond de inpassing van het woongebied in haar omgeving centraal. Dichterswijk-West zal zich transformeren van een ‘blinde vlek’ in de stad tot een schakel tussen het centrum
en de wijk Kanaleneiland. Het Merwedekanaal zal niet langer een breuk
vormen, maar krijgt een centrale positie in de stad.
De Veilinghaven wordt vergroot en biedt plaats aan historische schepen. De parkstrook langs het Merwedekanaal is een voortzetting van de
bestaande parkstrook langs Rivierenwijk. Het voorgebouw van de voormalige Veilinghal blijft behouden en neemt een belangrijke positie in de
wijk in. De entree van de wijk sluit aan op de Van Zijstweg en loopt langs
de haven naar een brede kastanjelaan. Deze bomenlaan komt uit op
een vierkant plein voor het Veilinggebouw. In het gebied rondom de Veilinghaven worden appartementen gerealiseerd, rondom de Veilinghal
eengezinswoningen. Langs de Croeselaan en aan het Merwedekanaal
bevinden zich grote woonblokken en in het middengebied een reeks
van kleine stadsvilla’s, omgeven door collectieve tuinen. Het groene
karakter van het woongebied uit zich op verschillende manieren. Er
zijn gebieden met een openbaar karakter, zoals de parkzone langs het
Merwedekanaal, en er zijn collectieve groengebieden rondom de stadsvilla’s, die enigszins verhoogd ten opzichte van de straat liggen. Deze
groengebieden zijn slechts toegankelijk voor de direct omwonenden.
Verder zijn er semi-openbare groengebieden aan de binnenzijde van
de woonblokken. De eengezinswoningen rondom de Veilinghal hebben privétuinen. Naast woningen, is er onder de appartementen langs
de haven ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. In het Veilinggebouw
komen maatschappelijke functies waaronder een kinderdagverblijf.
Naast het Veilinggebouw, aan het plein, komt een school.
Het stedenbouwkundig ontwerp werd in 1997 gemaakt in opdracht
van de Gemeente Utrecht, BOFOR (Bouwfonds Woningbouw) en Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Het plan is door vier architecten in workshopverband uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp: Maccreanor & Lavington
Architects, Bob van Reeth (A.W.G.), Gulikers architecten en Paul Robbrecht en Hilde Daem architecten. Atelier Quadrat voert de supervisie
en maakt het ontwerp voor de openbare ruimte.
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Dichterswijk-West | Utrecht
opdrachtgever Gem. Utrecht, BOFOR (Bouwfonds Woningb.) en Sociaal Fonds Bouwnijverheid
periode ontwerp/realisatie 1997-2002/2002-2010
programma 1.400/980 woningen (28/19 ha), 42.000 m2 kantoren, 3.000 m2 dienstverlening,
opdracht stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan buitenruimte

Utrecht Dichterswijk-West
980 woningen, ondergrondse parkeergarages
De locatie Dichterswijk-West heeft een specifieke ligging in de stad
Utrecht: gelegen nabij het centrum, langs het Merwedekanaal en aan
de Van Zijstweg; de belangrijkste entree vanuit het zuiden. Het plan
bevat circa 1.400 woningen, waarvan ongeveer 980 woningen op het
voormalige bedrijventerrein aan de oostzijde van het Merwedekanaal.
Door het parkeren onder te brengen in half-verdiepte parkeergarages, is
het mogelijk een groen woongebied in hoge dichtheid te realiseren.
Bij de ontwikkeling van het plan stond de inpassing van het woongebied in haar omgeving centraal. Dichterswijk-West zal zich transformeren van een ‘blinde vlek’ in de stad tot een schakel tussen het centrum
en de wijk Kanaleneiland. Het Merwedekanaal zal niet langer een breuk
vormen, maar krijgt een centrale positie in de stad.
De Veilinghaven wordt vergroot en biedt plaats aan historische schepen. De parkstrook langs het Merwedekanaal is een voortzetting van de
bestaande parkstrook langs Rivierenwijk. Het voorgebouw van de voormalige Veilinghal blijft behouden en neemt een belangrijke positie in de
wijk in. De entree van de wijk sluit aan op de Van Zijstweg en loopt langs
de haven naar een brede kastanjelaan. Deze bomenlaan komt uit op
een vierkant plein voor het Veilinggebouw. In het gebied rondom de Veilinghaven worden appartementen gerealiseerd, rondom de Veilinghal
eengezinswoningen. Langs de Croeselaan en aan het Merwedekanaal
bevinden zich grote woonblokken en in het middengebied een reeks
van kleine stadsvilla’s, omgeven door collectieve tuinen. Het groene
karakter van het woongebied uit zich op verschillende manieren. Er
zijn gebieden met een openbaar karakter, zoals de parkzone langs het
Merwedekanaal, en er zijn collectieve groengebieden rondom de stadsvilla’s, die enigszins verhoogd ten opzichte van de straat liggen. Deze
groengebieden zijn slechts toegankelijk voor de direct omwonenden.
Verder zijn er semi-openbare groengebieden aan de binnenzijde van
de woonblokken. De eengezinswoningen rondom de Veilinghal hebben privétuinen. Naast woningen, is er onder de appartementen langs
de haven ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. In het Veilinggebouw
komen maatschappelijke functies waaronder een kinderdagverblijf.
Naast het Veilinggebouw, aan het plein, komt een school.
Het stedenbouwkundig ontwerp werd in 1997 gemaakt in opdracht
van de Gemeente Utrecht, BOFOR (Bouwfonds Woningbouw) en Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Het plan is door vier architecten in workshopverband uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp: Maccreanor & Lavington
Architects, Bob van Reeth (A.W.G.), Gulikers architecten en Paul Robbrecht en Hilde Daem architecten. Atelier Quadrat voert de supervisie
en maakt het ontwerp voor de openbare ruimte.
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Dichterswijk-West | Utrecht
opdrachtgever Gem. Utrecht, BOFOR (Bouwfonds Woningb.) en Sociaal Fonds Bouwnijverheid
periode ontwerp/realisatie 1997-2002/2002-2010
programma 980 woningen (19 ha), 42.000 m2 kantoren, 3.000 m2 dienstverlening
opdracht Quadrat, stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan buitenruimte

Dichterswijk-West | Utrecht
opdrachtgever Gem. Utrecht, BOFOR (Bouwfonds Woningb.) en Sociaal Fonds Bouwnijverheid
periode ontwerp/realisatie 1997-2002/2002-2010
programma speelplekken
opdracht Quadrat, inrichtingsplan buitenruimte

Astrid Hölzer

Schiebroekselaan 35 A

3037 RJ Rotterdam

T+31(0)10-2134711

M +3(0)6-29047022

astrid@astridholzer.com

www.astridholzer.com

