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Duinker, van der Torre, Amsterdam

Prof. Norbruislaan, Prof. H. Bavinckstraat, 

Jan van Zutphenlaan

Zuilen, Utrecht

Nieuwbouw na sloop

Buurt-, stad- of wijkvisie: wijk Ontwikkelings-

plan Zuilen aan de Vecht (eerste fase: 1995, 

tweede fase: 2003)

Oorspronkelijk gebruik: woningen in 

twaalf galerijflats

Programma

Aantal woningen: 390 woningen

Type woningen: 162 gestapelde apparte-

menten, 228 eengezinswoningen

Prijsklassen en doelgroepen: 271 koopwo-

ningen (183 eengezinswoningen en 88

appartementen), 119 huurwoningen (45

eengezinswoningen en 74 appartementen

Woningomvang: blok 8: type A3: 131 m 2,

type A11: 128 m 2, type A12: 144 m 2, 

type A28: 158 m 2, type B2: 126 m 2, 

type C1: 142 m 2, type D10: 131 m 2, 

type D11: 129 m 2, type D13: 116 m 2

Aantal parkeerplaatsen: 383 binnen 

de bouwblokken (koop: 107 inpandige

garages, 184 parkeerplaatsen, huur: 

92 parkeerplaatsen)

Kale bouwsom: niet vrijgegeven

Ontwerpperiode: 1999-2006

Bouwperiode: 2004-2008

Oplevering: 2006-2008

Betrokkenen

Opdrachtgever: Combinatie Mitros Wonen

(Jan Bulder), Johan Matser projectontwik-

keling (Erik Meijer), Gemeente Utrecht

I.v.m. verhuur: Combinatie Mitros Wonen

Makelaar i.v.m. verkoop: Van Scherpenzeel

Makelaars, Van Nieuwpoort Makelaars

Architectuur (projectarchitect): Duinker, van

der Torre (projectarchitecten: Machiel van

der Torre, Gus Tielens, Lian van de Ven /

projectteam: Esther Edelmann, Guido Peters,

Fiona Bakker, MyDung Ha) Stedenbouw

(supervisie): Palmboom & van den Bout

(Franz Ziegler), Gemeente Utrecht (Marjolein

Bracht)

Openbare ruimte/landschap: West 8 (Edzo

Bindels)

Aannemer: fase 1 (blok 1, 3, 4, 6): Ballast

Nedam, fase 2 (blok 2, 7) en fase 3 (blok

5, 8): Midreth BV

Constructeur: Bartels Ingenieursburo

Installaties: Wolf en Dikken

Architect oorspronkelijke wijk:

W.C. van Hoorn

www.mitros.nl

www.johanmatser.nl

www.utrecht-zuilen.nl
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Utrecht, Zuilen,
Pedagogenbuurt 

Palmboom & van den Bout, straatprofiel 

Palmboom & van den Bout, stedenbouw-

kundig plan, 1999-2002

West 8, groenplan
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W.C. van Hoorn, de gemeentearchitect van Zuilen, was een inventief en

geëngageerd man. In de beperking toonde zich de meester: bij de

schaarste aan mankracht en bouwmaterialen in de naoorlogse periode

kwam hij tot het ontwerp van de fameuze gele scholen en fraaie maar

uitermate goedkope woningbouw, waarmee grote buur Utrecht werd

afgetroefd. Vlak voor de annexatie van Zuilen werd naar zijn ontwerp de

Pedagogenbuurt opgeleverd: twaalf blokken in strokenverkaveling met

416 woningen in vier woonlagen. Het wijkje lag langs de as van Berlage

– of beter: de voortzetting hiervan richting een gebied met sportvoor-

zieningen, waaronder die van de roemruchte voetbalvereniging Elink-

wijk. De woningen werden ontsloten door galerijen en twee trappen-

huizen per blok, openbare ruimte die door de gemeente werd beheerd.

In een charmant complex met gele baksteen en zwarte pannen verrezen

drie typen woningen: type A bevatte een woonkamer, een grote slaap-

kamer en een keuken met doucheruimte en lavet, type B kreeg dezelfde

inrichting met een kleinere slaapkamer er bij en type C twee grote slaap-

kamers en een kleine.

In 2002 vormden de flatgebouwen het decor voor een surrealistisch

schouwspel met een acteur van de Lunatics die over een flatgebouw

sprong en onder luid applaus van oorspronkelijke bewoners de sloop

inluidde. Deze performance was het sluitstuk van een minutieus proces

om de oorspronkelijke bewoners niet alleen te betrekken bij de trans-

formatie van hun oude woonbuurt, maar ze ook de kans te bieden zelf

een sprong voorwaarts te maken. Bij een eerdere transformatie in Zuilen

(Schaakwijk) was leergeld betaald dat zich bij de Pedagogenbuurt

terug betaalde. Door bij de Pedagogenbuurt van meet af de bewoners

op te zoeken en met een Sociaal Plan Plus met individueel maatwerk
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Luchtfoto voor transformatie

Totaalplan

1 Prof. Norbruislaan

2 Prof. H. Bavincklaan

3 Jan van Zutphenlaan
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Blok 8, plattegronden begane grond, 

eerste en tweede verdieping

1 ingang woning

2 garage/parkeren

3 berging

4 wonen/keuken

5 slaapkamer

6 badkamer

7 balkon

8 tuin

9 terrassen

Blok 8, dwarsdoorsnede

Blok 8, langsdoorsnede

Erfafscheidingen binnenterrein blok 8
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Pedagogenbuurt

waar nodig een-op-een te benaderen, werd de buurt meegenomen in

het proces. De sloop van de Pedagogenbuurt maakte onderdeel uit van

een Wijkontwikkelingsplan (WOP1), waarvoor de gemeente Utrecht,

corporatie Mitros en een aantal marktpartijen de handen ineen hebben

geslagen. Door de bestaande kwaliteiten te benutten en een meer

divers woningaanbod te realiseren moest het tij voor Zuilen gekeerd

worden. De woningen in de Pedagogenbuurt waren te klein, bouw- en

woontechnisch slecht, en met het WOP1 in het vooruitzicht was het

onderhoudsbudget opgedroogd. Hoewel tot sloop besloten was, bleef

de buurt tot het laatste moment bewoond. De leefbaarheid werd in die

periode sterk bevorderd door maatwerk van gemeentediensten, cor-

poratie en welzijnswerk. Zo kon het uiteindelijk gebeuren dat in de pers

bericht werd: sloop Pedagogenbuurt groot succes. Dat was aanleiding

voor de PvdA-raadsfractie om te verzoeken deze integrale aanpak tot de

norm te verheffen. 

Ook de ontwikkeling van het plan voor de nieuwbouw gaf daar alle aan-

leiding toe. Op voorspraak van de projectontwikkelaar (Johan Matser)

werd het bureau Palmboom & van den Bout gevraagd een boven-

gemiddeld stedenbouwkundig plan te ontwerpen. De verdichtingsopgave

moest niet ten koste van het openbaar groen gaan, en er moest iets toe-

gevoegd worden aan het palet van woningtypen en -milieus dat in

Zuilen voorhanden was. Het stedenbouwkundige ontwerp ging daarom

uit van een groene, autovrije openbare ruimte waarin acht alzijdig

georiënteerde blokken geplaatst werden. De blokken omsluiten een deel

van het parkeren. Twee parallelle parkstroken, haaks op de as van

Berlage, structureren de openbare ruimte. Daarbij is het behoud van

bestaande bomen leidend geweest. In de blokken werd een sterke
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menging van eengezinswoningen en appartementen voorgesteld, even-

als menging van huur en koop. 

De opdrachtgevers vroegen vervolgens drie architectenbureaus om een

uitwerking van het stedenbouwkundige ontwerp, met name om meer te

leren over mogelijke parkeeroplossingen, de relatie openbaar-privé en

de mogelijkheden om het voorgenomen woningbouwprogramma in het

plan te realiseren (minstens driehonderd woningen, dertig procent huur,

zeventig procent koop). Van de drie geselecteerde bureaus bleek

Duinker, van der Torre het meeste toe te voegen aan het oorspronkelijke

concept. Deze ontwerpers slaagden erin de blokken te sluiten en werke-

lijk alzijdig te oriënteren, en wisten met doordachte parkeeroplossingen

het parkeren volledig binnen de bouwblokken te brengen, waardoor het

concept van een open en autovrije openbare ruimte nog sterker uit de

verf komt. Wat het stedenbouwkundige plan al voorstelde werd daar-

mee nog radicaler. Om het parkeren voor zowel de huur- als de koop-

woningen binnen de blokken te realiseren heeft de helft van de woningen

geen achtertuin, maar terrassen op laag één, waaronder de bewoners

van het blok de auto parkeren. In het uiteindelijke ontwerp is het wel

gelukt om koop en huur te mengen, maar de appartementen zijn in een

apart blok bijeengebracht. 

Alle woningen oriënteren zich op de autovrije openbare ruimte in het plan-

gebied. Veel aandacht is gegeven aan de ‘tussenschakel’ van ongeveer

anderhalve meter tussen de gevel en de openbare parkruimte. Vanwege

de complexiteit van de opgave en het verlangen naar zekerheid bij de

opdrachtgevers zijn alle acht blokken door één architect uitgewerkt. Voor

de uitwerking van het landschapsontwerp openbare ruimte is bureau

West 8 gevraagd, die met hun ontwerp weer reageren op de uitwerkingen

van Duinker, van der Torre. Het omgevingsontwerp doorbreekt de formele

dominantie van de twee parkstroken uit het ontwerp van Palmboom &

van den Bout, en schuift er een aantal pleintjes en tuintjes in, waardoor

een vlakkenpatroon ontstaat en het karakter van het plan vrolijker wordt.

De hoge kwaliteitsambitie bij inrichting en aanleg van de openbare ruimte

vraagt echter ook om een serieuze aanpak van het beheer. De hoog-

gestemde doelen die hier door de betrokken partijen zijn nagestreefd

botsen met gemeentelijke standaardbudgetten en generieke onder-

houdsrichtlijnen van de corporatie. De eerste fase van het project is in

de zomer van 2006 opgeleverd. Hopelijk is er na de aanleg van de

komende fasen op dit dilemma een passend antwoord geformuleerd. 
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Utrecht, Zuilen: Pedagogenbuurt
/ Groen Zuilen
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Pedagogenbuurt

De hoge kwaliteitsambitie bij inrichting en aanleg van
de openbare ruimte vraagt echter ook om een serieuze
aanpak van het beheer. De hooggestemde doelen die
hier door de betrokken partijen zijn nagestreefd botsen
met gemeentelijke standaardbudgetten en generieke
onderhoudsrichtlijnen van de corporatie. 
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Blok 6, plattegronden begane grond,

verdieping, doorsnede

1 entree

2 wonen/keuken

3 slaapkamer

4 badkamer

5 galerij

6 inrit parkeergarage

7 garage/parkeren
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