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EEN BEREIKBARE, GEZONDE STAD 
AN ACCESSIBLE, HEALTHY CITY

VenhoevenCS: Ton Venhoeven, Jos-Willem van Oorschot 
Sweco: Niels Heeres, Ron Linschoten 

Martijn Al Landschapsarchitect: Martijn Al
René Kuiken Urbanism: René Kuiken A27



S
N

E
L

W
E

G
 X

 S
T

A
D

 - H
IG

H
W

A
Y

 
X

 C
IT

Y
 

1 0 5

Verdrievoudiging van het aantal reizigers

De potentie van Utrecht-Oost is groot. Utrecht is de snelst 
groeiende stad van Nederland en juist aan de oostzijde kan 
inbreiding de groei goed opvangen. Tevens herbergt Utrecht-
Oost, met onder andere De Uithof (USP), de motor van de 
kenniseconomie van Utrecht. De prognose van het aantal 
reizigers van en naar dit gebied is indrukwekkend: tot 2030 is 
er sprake van een verdrievoudiging. 
Veel reizigers worden nu met enorme bussen dwars door de 
stad vervoerd. Vanaf 2018 zal een aanzienlijk deel van deze 
bezoekers de sneltram gebruiken (de Uithoflijn van Utrecht 
Centraal naar De Uithof). Dit zal een hele verbetering zijn, maar 
helaas is al voorspeld dat de Uithoflijn hoogstwaarschijnlijk 
binnen twaalf jaar aan haar maximale capaciteit zal zitten. De 
grootste bedreiging voor Utrecht-Oost is dus de bereikbaarheid. 
Utrecht-Oost is nu nog een unieke snelweglocatie, die voor 
automobilisten in principe uitstekend bereikbaar is. Dit vergt 
echter veel ruimte voor parkeren, grote infrabundels en leidt 
tot files in de spits. Ook heeft dit een kwalitatief armoedige 
openbare ruimte en een minimale bereikbaarheid voor de 
voetganger opgeleverd. Wil het gebied de groeipotentie 
maximaal benutten, dan zal Utrecht-Oost maximaal moeten 
inzetten op het aantrekken van voetgangers en fietsers.

A Threefold Increase of Travelers 

Utrecht-Oost has a lot of potential. Utrecht is the fastest-growing 
city in the Netherlands and on its east side, building within the 
city limits is a particularly good method to deal with that growth. 
In addition Utrecht-Oost, which includes De Uithof (USP), houses 
the motor of Utrecht’s knowledge economy. The forecast number 
of passengers to and from the area is impressive: a threefold 
increase is expected by 2030. 
At present, huge buses transport large numbers of passengers 
across the city. From 2018, a significant portion of these visitors 
will be using the express tram (the Uithof line from Utrecht 
Central Station to De Uithof). Though this will be a major 
improvement, it has unfortunately already been predicted that 
the Uithof line is likely to reach its maximum capacity in about 12 
years. The biggest threat Utrecht-Oost faces, therefore, lies in its 
accessibility. 
At this time, Utrecht-Oost is still a unique highway location that 
is basically easily accessible for motorists. However, this requires 
a lot of parking space and diverse infrastructure, and leads to 
traffic jams during rush hours. It has also resulted in poor-quality 
public spaces and minimal pedestrian accessibility. To make 
the most of its growth potential, Utrecht-Oost will have to do 
everything it can to attract pedestrians and cyclists.

Mobiliteit groeit stevig door / Mobility grows substantially

1990 > 5.000.000 auto’s in Nederland; 1 auto per 3 inwoners 
5,000,000 cars in Holland; one car per three residents
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2015 > 8.000.000 auto’s in Nederland; 1 auto per 2 inwoners
8,000,000 cars in Holland; one car per two residents
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Toekomstschets mobiliteit
• Voetganger en e-bike nemen in belang toe
• Multimodaliteit & ketenmobiliteit worden steeds essentiëler
• Zelfrijdende auto’s geen structurele oplossing voor stad
• Voor kleinere volumes wordt collectief vervoer interactief
• Sterke opkomst flexibele Uber-achtige formules, ook voor ov

Sketch future mobility
• Importance of pedestrians and E-bikes increases
• Multi-modality and chain mobility become essential
• Self-driving cars are not a structural solution for the city
• For small volumes, collective transport becomes interactive 
•  Flexible Uber-like formulas are booming, including public 

transport

Archimedeslaan, bestaande situatie  / Archimedeslaan, existing situation

Tunnel Archimedeslaan / Tunnel ArchimedeslaanDriedubbel-gelede bussen / Tr iple-articulated buses

Fietscolonnes / Bike convoys

Parkeren Utrecht-Oost / Park ing

Utrecht-Oost: mobiliteit als geïsoleerde technische opgave in de naoorlogse stad
Utrecht-Oost: mobility as an isolated technological challenge in the post-war city
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NU: 
-  Druk op autowegen vormt 

bedreiging voor ontwikkeling 
Utrecht Science Park (USP) 

- Sneltram is niet van betekenis 
voor stad tussen Centraal en 
Uithof

PRESENT: 
-  Pressure on highways is a threat 

to the development of the Utrecht 
Science Park (USP). 

-  Express tram between Utrecht 
Central Station and De Uithof has 
no signif icance to the city

VISIE:  
-  Extra (light)railverbinding naar 

station Uithof / USP ontlast wegen 
en Utrecht Centraal

-  Utrecht Science Park verbonden 
met Amersfoort en Woerden

-  Stoppende stadstram ook van 
betekenis voor Utrecht-Oost

VISION
-  Extra (light) rail connection to USP 

relieves the roads and Utrecht Central 
Station

-  USP connected to Amersfoort and 
Woerden

-  A city tram with frequent stops is also 
of signif icance to Utrecht-Oost

Multimodale bereikbaarheid

Multimodale bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om 
Utrecht Science Park (USP) als campus tot bloei te laten komen. 
Dat betekent betere en snellere ov-verbindingen, meer capaciteit 
voor grote reizigersstromen, goede regionale fietsverbindingen, 
beperking van het autoverkeer vanaf de A27 en A28 en een tweede 
P+R, waar je kunt parkeren en overstappen op het ov. 
Vermeden moet worden dat er grote massa’s fietsen en brede 
fietssnelwegen op de campus komen, want die zouden de cruciale 
voetgangersgebieden verstoren. Door het auto- en fietsverkeer op 
te vangen in de P+R’s en uitsluitend trams, recreatief fietsverkeer 
en logistieke diensten op de campus toe te laten, komen de 
huidige parkeerterreinen en fietsenstallingen beschikbaar voor 
verdichting en ontstaat er ruimte voor voetgangers en daarmee 
een aantrekkelijk campusmilieu dat kennisdeling en -ontwikkeling 
stimuleert. 
De ontsluiting van Utrecht-Oost willen we structureel verbeteren 
met een nieuwe regionale lightrailverbinding van Woerden via 
Utrecht-Oost naar Amersfoort, met een lightrailstation bij De Uithof. 
De huidige Uithoflijn zal namelijk snel vol zitten en de geplande 
tweede, noordelijke tramlijn door het centrum van Utrecht heeft te 
weinig snelheid en capaciteit. 
De Uithoflijn en de noordelijke tramlijn zijn bovendien afhankelijk 
van Utrecht Centraal dat nu al zwaar belast wordt. Een extra 
lightrailverbinding voor de regio en De Uithof zorgt er tevens voor 
dat de Uithoflijn en de noordelijke tramlijn meer waarde voor de 
stad krijgen, omdat zij dan als stadstrams met veel haltes kunnen 
worden gebruikt. 

Multimodal Accessibility and Chain Mobility

Multi-modal accessibility is an important condition for Utrecht 
Science Park (USP) to flourish as a campus. It means better and 
faster public transport connections, more capacity for larger 
passenger flows, good regional bicycle connections, limiting the car 
traffic coming from the A27 and A28 and a second P+R, where you 
can park and transfer to public transport. 
What has to be avoided is that the campus is drowned in large 
numbers of bicycles and covered by wide bicycle highways, for 
these would disturb the crucial pedestrian areas. Directing the car 
and bicycle traffic to the P+Rs and allowing only trams, recreational 
bicycle traffic and logistical services onto the campus, the current  
car and bicycle parking areas are made available for densification, 
opening the space up for pedestrians and thus creating an 
attractive campus climate that encourages knowledge sharing and 
development.
We want to structurally improve access to Utrecht-Oost with a 
new regional light rail connection from Woerden via Utrecht-Oost 
to Amersfoort, with a light rail station at De Uithof. After all, the 
current Uithof line will be used to its maximum capacity before long 
and the scheduled second, northern tram line across the city centre 
of Utrecht will lack speed and capacity. 
Moreover, the Uithof line and the northern tram line depend on 
Utrecht Central Station, which is already heavily burdened. An 
additional light rail connection for the region and De Uithof will also 
ensure that the significance of both the Uithof line and the northern 
tram line to the city will increase, because in that case it will be 
possible to use them as city trams with frequent stops as well. 

P+R met shop gekoppeld aan tramhalte 
en fietsverhuur / P+R with shop combined 
with tram stop and bicycle rental

Stoppende stadstram 
langs boulevard  
City tram with stops 
along boulevard

Station Uithof / Utrecht 
Science Park (USP) / Station 
Uithof / Utrecht Science Park 
(USP)

Aantrekkelijk voetgangersmilieu
Attractive pedestrian environment

Fietspaden de regio in
Bicycle paths to the 

region

Voet- en fietspaden langs 
vernieuwde Archimedeslaan over 
het ‘pootje A28’ / Pedestrian 
and bicycle paths along renewed 
Archimedeslaan over ‘leg of the A28’

Lightrailnetwerk ontsluit de regio / Light rail network opens up the region

Station Uithof / Utrecht Science Park aan de A27; verbinding lokaal en regionaal
Station Uithof / Utrecht Science Park on the A27: local and region connection 

Utrecht-Oost: naar een multimodaal stadsdeel 
Utrecht-Oost: towards a multimodal distr ict



S
N

E
L

W
E

G
 X

 S
T

A
D

 - H
IG

H
W

A
Y

 
X

 C
IT

Y
 

1 0 9

NU 
- Gebied ingericht voor auto
- Waterlinieweg barrière voor 

langzaam verkeer
-  Utrecht-Oost bestaat uit 

eilanden met ieder hun eigen 
functie

- Kantoor- en studie-eilanden 
 ‘s avonds verlaten

PRESENT
- Area designed for car
- Waterlinieweg barr ier for slow 

traf f ic
- Utrecht-Oost consists of islands 

that all have their own function 
- Of f ice and study islands are 

deserted at night

VISIE 
- Gebied ingericht voor voetganger/

fiets
-  De Uithof en Utrecht-Oost beter 

bereikbaar per voet/fiets
- Waterlinieweg wordt stadsboulevard
-  Straten met gemengd programma 

verbinden eilanden; ‘s avond leven op 
straat geeft sociale veiligheid

VISION
- Area designed for pedestrians and 

cyclists
- De Uithof and Utrecht-Oost are more 

accessible on foot and by bicycle
- Waterlinieweg as a city boulevard
- Streets with mixed programme connect 

the islands; lively streets in the evenings 
as well, providing social safety

Verdichting en fijnmazige infrastructuur

Zonder slimme planning leidt een verdere uitbreiding van het USP 
tot slechtere bereikbaarheid: de groei van het aantal auto’s en 
driedubbel-gelede bussen zal in combinatie met spontane fietscolonnes 
het campusmilieu ondermijnen. Het gebied heeft nu al veel slecht 
benutte ruimtes in de vorm van parkeerterreinen en extreem brede 
wegprofielen die onaantrekkelijk zijn voor voetgangers, zoals bij de 
A28, de Archimedeslaan en de Waterlinieweg. Dankzij de nieuwe 
lightrailverbinding en een tweede P+R kunnen wegen worden versmald 
zodat ze aantrekkelijk worden voor voetgangers en recreatieve fietsers 
en er ruimte ontstaat voor hoogwaardige openbare ruimte en een nieuw 
gemengd programma in Utrecht-Oost. 
Het nieuwe station en de P+R genereren voetgangersstromen die 
bijdragen aan het campusmilieu, de levensvatbaarheid van voorzieningen, 
de levendigheid en de sociale veiligheid in het gebied. Een langzaam-
verkeerboulevard op de plaats van de Archimedeslaan verbindt De Uithof 
met Rijnsweerd en voert voetgangers op een aantrekkelijke manier door 
het gebied. 
Langs deze boulevard komen winkels, restaurants, bars, terrassen, 
musea, conferentieruimtes en veel ruimte voor ontspanning. Want 
dichtheid en menging dragen bij aan het succes van een campus, zoals 
internationale topinstituten laten zien. Een campus moet een plek zijn 
waar vriendschappen ontstaan en informele uitwisseling van kennis wordt 
gestimuleerd tussen de verschillende faculteiten, tussen onderzoek en 
onderwijs, tussen start-ups en durfinvesteerders.
Om deze verbinding optimaal te laten functioneren moet de huidige 
ongelijkvloerse kruising van de Archimedeslaan en de A28 worden 
aangepast: de Archimedeslaan boven, het ‘pootje van de A28’ 
eronderdoor.

Densification and Fine-meshed Infrastructure 

Without smart planning, further expansion of the USP will result in poorer 
accessibility: the growth of the number of cars and triple-articulated buses 
in combination with spontaneous convoys of cyclists will undermine the 
campus environment. The area already has large numbers of underused 
spaces in the form of car parks and extremely wide road profiles that are 
unattractive to pedestrians, like those of the A28, Archimedeslaan and 
Waterlinieweg. Thanks to the new light rail connection and a second P+R, 
roads can be narrowed to make them more attractive to pedestrians and 
recreational cyclists and to make room for high-quality public space and a 
new mixed programme in Utrecht-Oost. 
The new station and the P+R generate pedestrian flows that contribute to 
the campus environment, the viability of facilities and the liveliness and 
social safety of the area. A slow-traffic boulevard replacing Archimedeslaan 
connects De Uithof to Rijnsweerd and takes pedestrians along the most 
attractive parts of the area. 
Along this boulevard there are shops, restaurants, bars, terraces, 
museums, conference spaces and plenty of leisure space. Because 
density and a mix of functions contribute to the success of a campus, as 
international top institutes show. A campus is a place to make friends, 
a place that stimulates the informal exchange of knowledge between 
the different faculties, between research and education, between start-
ups and venture investors. To ensure the optimal functioning of this 
connection, the current fly-over junction of Archimedeslaan and the A28 is 
to be adapted: Archimedeslaan on top, the ‘leg of the A28’ underneath it.

Centrale openbare ruimte (Forum)
Central public space (Forum)

Fietspaden direct naar het centrum 
Bicycle paths directly to the city centre

Voorrang aan langzaam verkeer en ov op kruising Archimedes 
en ‘pootje A28’ / Slow traf f ic and public transport have prior ity 
at the crossing Archimedeslaan and the ‘leg of the A28’

Uithof-boulevard verlengen 
tot in Rijnsweerd Noord

Extend Uithof boulevard to 
Rijnsweerd-Noord

Campusontwikkeling in hoge 
dichtheid 5 minuten van het station 
Campus development in high density 
at 5 minutes from the station

Centrumgebied tussen Uithof en 
Rijnsweerd: wonen/leren/werken 
Central area between De Uithof and 
Rijnsweerd: living/ learning/working

Fijnmazig fietsnetwerk
en wandel-, f ietsboulevard 

F inely-meshed bicycle network and 
walk /cycle boulevard

Gemengd gebruik programma 
aan de straat / Mixed-use 
programme on the street

MIT, CAMBRIDGE USA

HARVARD

Uithof

UNIVERSITY OF CHICAGO

IMPERIAL COLLEGE LONDON

= station/metro

Straal van 800 meter (10 minuten lopen) om (metro)station 
Radius of 800 m (10 minute walk) around (subway) station

Centraal gebouw / Auditorium: aanzuigende functies functie op strategische locaties / Central building/Auditorium: crowd-drawing functions in strategic locations

UITHOF / UTRECHT SCIENCE PARK 
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NU
- Het vele groen in Utrecht-

Oost met name verbonden met
autowegen

PRESENT
- The plentiful green in Utrecht-Oost

is mainly connected to highways

VISIE 
- Aaneengesloten park
- Wandel- en fietsroutes verbinden

groen en blauw met stad en regio

VISION
- Continuous park
- Walk /cycle routes connect green

and blue with city and region

Maatschappelijke kosten en baten

Er is veel groen in Utrecht-Oost, maar het is erg versnipperd. Dit 
is nadelig voor de leefkwaliteit én voor de biodiversiteit in stad 
en omgeving. Daarom willen wij de grote hoeveelheid sport- en 
recreatiegebieden, de forten van de Waterlinie, de Kromme Rijn 
en Amelisweerd onderling aaneenrijgen tot een samenhangend 
groenblauw netwerk dat de verbinding vormt tussen de 
binnenstad en de bijzondere landschappen aan de oostzijde van 
Utrecht.

Het is belangrijk een goed overzicht te krijgen van alle 
maatschappelijke kosten en baten van dit plan. De kosten 
bestaan, afgezien van de realisatie van het ruimtelijk programma, 
vooral uit de aanleg van de lightrailverbinding en stations en de 
reconstructie van de kruising A28/Archimedeslaan. Daarnaast 
zijn er de kosten van de herprofilering van Waterlinieweg en 
Archimedeslaan. 
Aan de batenkant zijn er besparingen op de exploitatie van 
de busverbinding en de verminderde druk op de Ring Utrecht 
Lunetten/Rijnsweerd. Ook zijn er directe opbrengsten uit 
grondexploitatie en OZB en indirecte baten, zoals de verbetering 
van het vestigingsklimaat en de concurrentiekracht van de 
regio in internationaal perspectief. Tot slot zijn er allerlei 
maatschappelijke baten als een aantrekkelijkere openbare ruimte 
en een verbeterde volksgezondheid doordat mensen meer fietsen 
en lopen.
De verschillende kosten en baten komen terecht bij verschillende 
partijen, ondernemers, burgers, overheden en kinderen. Deze 
grote verscheidenheid aan kosten en baten vereist dat dit plan als 
een multiple business case wordt beoordeeld en gemanaged.

Social Costs and Benefits 

Utrecht-Oost has a lot of green, but it is very fragmented. This 
is detrimental to the quality of life and the biodiversity of the 
city and its environment. That is why we want to string the 
large number of sport and recreation areas, the fortresses of the 
Waterlinie, the Kromme Rijn River and the Amelisweerd estate 
together into a coherent green-blue network that connects the 
city centre and the special landscapes east of Utrecht. 

It is important to have a good overview of all the social costs and 
benefits of this plan. Other than for the realization of the spatial 
programme, the costs mainly stem from the construction of the 
light rail connection and stations and the reconstruction of the 
junction A28/Archimedeslaan. 
On the benefit side, there are savings in the operation of the bus 
lines and the reduced pressure on the Ring Utrecht Lunetten/
Rijnsweerd. There are also direct revenues from land development 
and property tax and indirect benefits, such as the improvement 
of the business climate and the competitiveness of the region 
in an international perspective. Finally, there are many benefits 
to society, for instance the more attractive public space and 
improved public health because more people are cycling and 
walking. 
The various costs and benefits end up with various parties, 
entrepreneurs, citizens, governments and children. The great 
diversity of costs and benefits requires that this plan is assessed 
and managed as a multiple business case.

Recreatie en sport rond en onder een snelweg en fijnstof vangende
heesters en bomen / Recreation and sports around and underneath the highway, 
dif ferent trees catch dif ferent types of pollution

2040: Rijnsweerd-Zuid ontwikkelt door, publieke functie aan Het Forum,
doorontwikkeling station tot halteplaats zelfrijdende auto’s A27
2040: Further development Rijnsweerd-Zuid, public function along Het Forum, 
further development station to stop self-dr iving cars A27

Utrecht-Oost: bereikbare gezonde stad / Utrecht-Oost: accessible healthy city

2020: Pootje A28 onder Archimedeslaan, extra fietsverbinding over behouden 
viaduct, aanzet boulevard Archimedeslaan en Uithoflijn 
2020: Leg A28 beneath Archimedeslaan, extra bicycle connection over existing f lyover, 
entrance to boulevard Archimedeslaan and Uithoflijn

2030: Lightrail en station Uithof gerealiseerd, sneltram wordt stadstram,
campus ontwikkeling Rijnsweerd-Zuid, Het Forum geactiveerd 
2030: Light Rail and Station Uithof realized, express tram becomes city tram, 
campus development Rijnsweerd-Zuid, Het Forum activated

FORUM




