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1. Inleiding
Voor u ligt de Gebiedsopgave City. De Gebiedsopgave is onder meer 

het resultaat van een co-creatieproces waarbij de ambities van het in no-

vember 2017 vastgestelde Koersdocument geconcretiseerd zijn naar uit-

gangspunten en leidende principes.

Deze gebiedsopgave omvat de volgende onderdelen:

• Programmatisch onderlegger waarin het te realiseren programma wordt 

geduid;

• Ruimtelijke onderlegger, waarin de ruimtelijke- en stedenbouwkundige 

principes aan de orde komen;

• Mobiliteit, waarin de voorgestelde maatregelen op het gebied van toel-

eidende infrastructuur zijn opgenomen

• Duurzaamheid, waarin uitgangspunten, leidende principes en het proces 

om te komen tot de meest duurzame binnenstad wordt aangegeven.
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2.3 Co-creatie:

Opgehaald uit de co-creatie:

• Een goede en vooral groene leefomgeving is belangrijk,

• Er is veel belangstelling voor woningen in City. Veel mensen geven aan 

graag in City te willen wonen, 

• De woningen moeten betaalbaar zijn,

• Een groot aantal inwoners vindt het logisch dat er in dit gebied ruimte is 

voor verdichting,

• De locatie is uitstekend en dichtbij alle voorzieningen,

• Het woonmilieu en de woningbouw moeten niet anoniem zijn en juist 

bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie,

• Een goed voorzieningenniveau wordt belangrijk geacht.

Afbeelding 1: City voor iedereen

2.4 Gebiedsopgave programmatisch

City sluit aan bij de Aanvulling Woonvisie (april 2019) en bij het provincia-

le beleid. De woningbouwontwikkeling in City zal een groot deel van de 

vraag naar woningen in verschillende segmenten vervullen. De te reali-

seren woningaantallen worden beïnvloed door de (gemiddelde) woning-

grootte, het totaal volume gebruiksoppervlak (GBO) in het gebied en het 

woonbeleid. De gemeente stuurt op de gewenste aantallen en bijbehoren-

de percentages. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

2.4.1 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SOCIALE HUUR:
• Het realiseren van woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en 

kleine gezinnen. De gemiddelde huishoudensgrootte laat namelijk een 

dalende trend zien. Het gaat vooral om starters en ouderen, maar ook 

bijzondere doelgroepen (bv. zorg). 

2. Programmatische
onderlegger
2.1 Ambitie woningbouw

De ambitie is om in City een gevarieerd woonmilieu te realiseren met een 

mix van verschillende huur- en koopwoningen in verschillende segmenten 

(sociaal, midden en hoger segment). De binnenstad moet inclusief zijn en 

aan meerdere doelgroepen een plaats bieden in het centrum van de stad.

Voor geheel Nieuwegein is de bouwambitie opgehoogd van 3.500 wonin-

gen naar 5.000 woningen in de periode 2017-2030. City is bij uitstek één 

van de gebieden waar de bouwopgave via verdichting gerealiseerd kan 

worden. In de Woonvisie 2015 en de Aanvulling Woonvisie (april 2019) wordt 

uitgegaan van de volgende percentages voor de verschillende segmenten:

• 30% sociale huur,

• 20% middenhuur,

• 50% vrije sector huur/koop.

Op basis van de Aanvulling Woonvisie (april 2019) is het aantal sociale 

huur woningen en het aantal woningen met een middenhuur aangepast 

voor City. In het programma zijn nu 435 sociale huurwoningen en 300 

woningen met een middenhuur opgenomen, op een totaal van minimaal 

1.650 woningen. De gemeente gaat er van uit dat ook bij particuliere ont-

wikkelingen middenhuur woningen worden gerealiseerd. Via beleidsre-

gels stuurt de gemeente hierop. 

2.2 Doelgroepen

In de Woonvisie 2015 en de Aanvulling Woonvisie (april 2019) zijn als doel-

groepen voor City opgenomen: 

• Starters (jongeren),

• Middeninkomens,

• Stijgers op de woningmarkt (mensen die een stijging van inkomen ver-

wachten en een stap in hun woon carrière willen maken), 

• Ouderen die in een appartement willen wonen,

• Personen die een zorgwoning zoeken (wonen en zorg).

Verwacht wordt dat gezinnen zich niet direct aangetrokken voelen zich in 

City te vestigen vanwege het binnenstedelijk woonmilieu met hoge dicht-

heid. Op voorhand wordt deze doelgroep niet uitgesloten.
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schappelijke functies, ateliers en niet-commerciële voorzieningen (bijv. 

kinderdagverblijf, huisartsenpost, etc.). 

Er is destijds rekening gehouden met de vestiging van een onderwijsvoor-

ziening in City West. Die functie is voorlopig, bij het ontbreken van een 

kandidaat, uit het programma gehaald. Mocht zich een onderwijsinstel-

ling melden zal de afweging opnieuw gemaakt worden. 

Voor de overige functies blijven de uitgangspunten van het Koersdocu-

ment gelden.

• Een gemiddelde grootte van 65 m2 GBO, waarbij met name 2 en 3 ka-

mer woningen moeten worden gerealiseerd. De ondergrens is 50 m2 

GBO.

2.4.2 UITGANGSPUNTEN VOOR DE MIDDENHUUR:
• Het realiseren van middenhuur woningen voor één- en tweepersoons-

huishoudens en kleine gezinnen. Het gaat vooral om alleenstaanden, 

stellen die gaan samenwonen, “empty nesters” en ouderen. 

• De huur voor een middenhuurwoning ligt tussen van € 720,42 (50m2) en 

€ 966,- (90m2) (prijspeil 1-1-2019 met een beklemming van 15 jaar, index 

CPI+1%).

• De gemiddelde grootte is 70 m2 GBO, waarbij het zwaartepunt ligt op 

de realisatie van 3-kamer woningen. 

• Het in elk project realiseren van een belangrijk aandeel in het lage mid-

denhuursegment met een huur tot € 850,- (Aanvulling Woonvisie). De 

woningen moeten aansluiten op het sociale huursegment en vormen 

het doorstroomsegment vanuit de sociale huur. Het is het alternatief 

voor huishoudens die qua inkomen niet meer in de sociale huur terecht 

kunnen.

2.4.3 UITGANGSPUNTEN VRIJE SECTOR HUUR- EN 
KOOPWONINGEN:

• De doelgroep voor de vrije sector bestaat voornamelijk uit werkende 

stellen, “empty nesters” en ouderen.

• De gemiddelde grootte van deze woningen is 75m2 GBO, met een mini-

male omvang van 50m2 GBO.

2.5 Overige functies

Alleen direct bij het Stationsplein is er beperkte mogelijkheid voor klein-

schalige detailhandel. Deze dient ondersteunend te zijn aan de functie 

van het Stationsplein als traffic-locatie. Aan het Stationsplein ligt het ac-

cent op niet-commerciële en commerciële voorzieningen, horeca, klein-

schalige kantoorruimte. 

Het nieuwe stationsgebied biedt ook tijdelijk ruimte aan een Standplaats. 

Het vervangt de huidige plek in de passage. Tijdelijk omdat vergunningen 

nog maar voor 5 jaar worden vergund. Na afloop van deze periode ver-

dwijnt de standplaats.

De overige plinten in City West worden gevuld met overwegend entrees 

van appartementen, woon-werkwoningen, woningen, kleinschalige maat-
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3.3 Gebiedsopgave ruimtelijk

Hieronder volgen de ruimtelijke uitgangspunten en leidende principes 

voor de verschillende deelgebieden, onderscheiden worden:

• City Oost,

• Stationsgebied City,

• City West.

3.3.1 CITY OOST
NVM / Dyade locatie - aankomstplein
Uitgangspunt is de realisatie van een aankomstplein op de locatie bij de 

NVM-Dyade met daaraan gekoppeld een woontoren met plint. Het aan-

komstplein zorgt voor een ruime, hoogwaardige en voor iedereen toegan-

kelijke entree van City via trappen en een hellingbaan. Een fietsenstalling 

met een entree aan de Doorslag wordt aan het aankomstplein gekoppeld. 

Achter de bebouwing aan het aankomstplein komt een “entreehof” waar 

de ontsluiting van de parkeergarage, expeditie, de entrees van bestaande 

woningen en een keerlus met afvalcontainers een plek krijgen. Totaal is 

voorzien in een ontwikkeling van circa 120 appartementen.

Afbeelding 3: Maquette Doorslag

Project Doorslag en HN
Het project Doorslag is gecontracteerd. Uitgangspunt is een gedifferen-

tieerd aanbod van 452 woningen, waarvan minimaal 94 sociale woningen. 

Het project HN-locatie is gecontracteerd. Er wordt een woongebouw ge-

realiseerd met 48 woningen inclusief een openbaar toegankelijke daktuin 

op de parkeergarage.

3. Ruimtelijke 
onderlegger
3.1 Ambitie

In het Koersdocument is een aantal leidende principes geformuleerd voor 

de ruimtelijke invulling en het gewenste kwaliteitsniveau. Deze principes 

blijven, tenzij anders vermeld, onverminderd van kracht en worden opge-

nomen in nog op te stellen Ontwikkelkaders. 

3.2 Co-creatie

Opgehaald uit de co-creatie:

• Groen! Vergroening van de stad wordt breed gedeeld,

• Meer speelruimte voor kinderen,

• Goede tijdelijke inrichting,

• Verdichting van City is als principe acceptabel,

• Als er hoogbouw komt, dan bij voorkeur de hoogste gebouwen aan de 

Zuidstedeweg en aflopend naar de omliggende woonbebouwing,

• Er is draagvlak voor hoogteaccenten tot 70 meter,

• Aandacht voor een goed verblijfsklimaat, beperken van de windhinder, 

let op bezonning en schaduwwerking,

• Verkeer en parkeren, distributie goed regelen, autoverkeer is te gast,

• Duidelijke en veilige routes, zowel voor bewoners, bezoekers en onder-

nemers,

• Toegankelijk voor minder valide personen. 

Afbeelding 2: Co-creatie-sessie september 2019
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3.3.3 CITY WEST
In totaal wordt er in City West een bouwvolume van circa 67.000 m2 

BVO (exclusief auto- en fietsparkeren) gerealiseerd. De woningen, met 

daaronder levendige en gevarieerde plinten, moeten bijdragen aan de 

versterking van het binnenstedelijke woonmilieu. Detailhandel is alleen 

toegestaan aan het Stationsplein, mits ondersteunend aan het nieuwe te 

realiseren hoogwaardige OV-knooppunt en dus niet aan de oostelijk ge-

legen bouwblokken in City West. 

Voor elk bouwblok wordt een Ontwikkelkader opgesteld dat door de raad 

wordt vastgesteld. Een studie naar de bezonning, de schaduwwerking en 

de windhinder (zowel op gebouwniveau als op buurtniveau) moet onder-

deel uitmaken van de ontwerpopgave (verantwoordelijkheid ontwikkelaar). 

Massaopbouw City West
In onderstaande afbeelding is te zien op welke locaties langs de Zuid-

stedeweg doorzichten zijn bedacht en waar de hoogteaccenten worden 

gerealiseerd.

Kaart 2: Situering hoofdaccenten aan de Zuidstedeweg

De adressering van de bebouwing aan de openbare ruimte is van groot 

belang. Het gaat dan om de doorgaande Stadsassen (Zuidstedeweg, de 

AC Verhoefweg), de Kapittelstede met het Stationsplein en de Spoorste-

de. De doorgaande stadsassen moeten begeleid worden met gevarieer-

de en hoogwaardige bebouwing waarmee het centrum-stedelijke karak-

ter van het gebied wordt benadrukt. 

Bouwmassa
Voor de opbouw van de bouwmassa’s gelden de volgende uitgangspunten:

• Op het schaalniveau van City zijn er drie locaties aan de Zuidstedeweg aan-

gewezen (zie kaart hierboven) voor hoogteaccenten tussen de 60 en 70m. 

Locatie politiebureau
Op deze locatie is ruimte voor vrije tijdsfuncties (bijvoorbeeld een bio-

scoop), horeca, een fietsenstalling en circa 65 sociale woningen.

3.3.2 STATIONSGEBIED CITY

 Kaart 1: Ruimte gebruik Stationsgebied

De gemeenteraad van Nieuwegein (1 november 2018) en Provincia-
le Staten Utrecht (4 november 2018) hebben deze kaart vastgesteld 
als basis voor de maatvoering van het tramtracé, de ruimtereserve-
ring voor een toekomstbestendig busstation en de gewenste be-
grenzing tussen bebouwbaar en openbaar gebied. Tevens is over 
de verharding een uitspraak opgenomen met het oog op het ga-
randeren van een hoogwaardige uitstraling in het Stationsgebied.

Bouwblok B1
Voor de ontwikkeling van Bouwblok B1 is een Ontwikkelkader opgesteld 

dat door de raad is vastgesteld op 1 november 2018. Dit Ontwikkelka-

der vormt het uitgangspunt voor ontwikkeling en omvat een volume van 

38.000 m2 bruto-vloeroppervlak (BVO). Dit vloeroppervlak van 38.000 m2 

BVO is met 2.000 m2 BVO ui te breiden onder de voorwaarde dat er vol-

doende duurzame kwaliteit gerealiseerd wordt. Op deze locatie worden 

naar verwachting 350 - 400 woningen, horeca en plintfuncties gereali-

seerd. Een studie naar de bezonning, de schaduwwerking en de windhin-

der (zowel op gebouwniveau als op buurtniveau) moet onderdeel uitma-

ken van de ontwerpopgave (verantwoordelijkheid ontwikkelaar). 
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Geleding in de blokken
Voor de geleding in de bouwblokken gelden de volgende uitgangspunten:

• In de bouwblokken in City west moet een goede verticale geleding wor-

den aangebracht waarmee het beeld ontstaat dat verschillende panden 

binnen een bouwblok op de grond staan. 

• De bouwblokken mogen niet massief ogen. 

• Binnen het bouwblok is een architectonische verwantschap goed mogelijk. 

• De bouwblokken moeten bestaan uit afzonderlijk herkenbare delen die 

door hun geleding een verrijking vormen voor het beeld en de afzonder-

lijke programma-onderdelen herkenbaar maken. 

• Boven de plint zijn openingen in de wanden vereist als die noodzakelijk 

zijn om de (verblijfs)kwaliteit van het binnengebied te versterken.

 

Afbeelding 5: Geleding

Oriëntatie
Voor de oriëntatie van de bouwblokken gelden de volgende uitgangs-

punten:

• De bouwblokken in West moeten alzijdig georiënteerd zijn, communice-

ren met de omgeving en daarop reageren.

• Bergingen en stallingsgarages grenzen niet direct aan het openbaar ge-

bied. 

• In de architectuur moet tot uitdrukking komen hoe de relatie van het 

betreffende pand met de openbare ruimte samenhangt. Elke plek in City 

heeft een eigen identiteit waarop de architectuur moet reageren. 

• De voorzieningen ten behoeve van de ontsluiting van het bouwblok zijn 

nadrukkelijk onderdeel van de opgave en worden bij voorkeur in het 

bouwblok opgelost. 

• De bouwblokken passen in maat en schaal bij een levendige binnenstad. 

Plinten
Voor de plinten gelden de volgende uitgangspunten:

• De stedelijke plint vormt een belangrijk kwaliteitsaspect van de verschil-

lende bouwblokken. De plinten moeten daarom overal een verdiepings-

hoogte hebben van minimaal 4,50m ter versterking van het binnenstedelijk 

karakter en het borgen van flexibiliteit voor de invulling met verschillende 

functies. Hierdoor wordt de mate van toekomstbestendigheid vergroot. 

• De hoogteaccenten van 60-70m zijn gekoppeld aan bijzondere punten:

 - kruising van de Zuidstedeweg met de Doorslag (maximaal 70m),

 - kruising met de Koekoekslaan waar de tram City binnenkomt (maxi-

maal 65),

 - kruising van de Zuidstedeweg en de AC Verhoefweg (maximaal 

70m). Met dit laatste hoogteaccent wordt de entree van City vanaf 

de Wijkerslootweg en de kruising van de Zuidstedeweg en AC Ver-

hoefweg gemarkeerd.

• Daarnaast zijn langs de Zuidstedeweg accenten mogelijk tot 50m. 

• De hoogte van de accenten wordt richting de Noordstedeweg afge-

bouwd om de schaduwwerking naar de zijde van de Spoorstede te mini-

maliseren. 

• Aan de Spoorstede is de maximale bouwhoogte voor hoogte-accenten 

36m. 

• De hoogte-accenten worden slanker naarmate ze hoger worden en zijn 

boven een hoogte van 25-30m (afhankelijk van de locatie) beperkt tot 

een footprint van maximaal 550m2. 

• De maximale basishoogte van de bouwblokken is 20 meter en volgt de 

rooilijn. 

• De hoogteaccenten moeten een alzijdige oriëntatie hebben.

• Nader onderzocht moet worden hoe de wand aan de oostzijde van de 

langzaamverkeersroute Noord-Zuid ontwikkeld kan worden (ABC-locatie).

Afbeelding 4: Verloop bouwhoogten
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Gemotoriseerd verkeer en parkeren
Voor verkeer en parkeren gelden de volgende uitgangspunten:

• In City West wordt een hoogwaardig binnenstedelijk woonmilieu gereali-

seerd waarbij langzaam verkeer en het stimuleren van OV-gebruik priori-

teit krijgen. 

• Voor de ontsluiting vanaf de hoofdwegen wordt naast de Kapittelstede 

rekening gehouden met een 2e (halve) aansluiting op de AC Verhoefweg. 

• De auto is aan de randen van het plangebied te gast. 

• De ontsluiting van de parkeergarages van de bouwblokken loopt via de 

openbare weg aan de buitenrand van het plangebied (Spoorstede en de 

ventwegen van de Zuidstedeweg). 

• De ontsluiting van de parkeergarages wordt inpandig opgelost en heeft 

zo min mogelijk impact op de kwaliteit van de openbare ruimte. 

• Voor de nieuwe bouwblokken in City West wordt uitgegaan van:

 - 0,5 parkeerplaats per woning, waarin zowel het individuele als het 

deelauto parkeren opgelost moet worden. (0,25 individuele par-

keerplaats per woning en 0,05 parkeerplek per woning voor deel-

auto’s). 

 - De norm voor toepassing van deelauto’s is 1 deelauto per 5 wonin-

gen.

 - Dit betekent dat er 3 parkeerplaatsen op 10 woningen gerealiseerd 

worden).

• De norm voor het bezoekersparkeren is 0,1 per woning. Leidend principe 

daarbij is dat bezoekers gebruik maken van het openbaar vervoer en het 

langzaam verkeer netwerk. 

• Het bezoekersparkeren wordt gerealiseerd in het openbaar gebied, bij 

voorkeur rond de Spoorstede en de Borgstede. Bezoekers kunnen even-

eens parkeren in bestaande parkeergarages. 

• Het appartementengebouw aan de Borgstede 45-159 blijft gehandhaafd 

en de bestaande parkeervergunningen worden meegenomen in de ver-

dere uitwerking van City West.

• De ontsluitingen van de bouwblokken en van het plangebied moeten de 

toestroom van distributie/expeditie (pakketdiensten) aan kunnen. 

• Om voor expeditie zo min mogelijk verharding toe te passen. De mini-

maal benodigde ruimte voor bezorgdiensten, nooddiensten en vuilcon-

tainers is daarbij maatgevend.

• De eis is dat er één ondergrondse container per 40-45 woningen ge-

plaatst wordt die bereikbaar moet zijn zonder dat de vuilniswagen ach-

teruit moet rijden. 

Langzaam verkeer
Voor het langzaam verkeer gelden de volgende uitgangspunten:

• Voor voetgangers is er centraal in het gebied een oversteek over de  

Kapittelstede naar het nieuwe bus- en tramstation.

• Daarnaast is er voor voetgangers een spoorovergang naar de Ruiter-

stede.

• De plint moet transparant, representatief, royaal, levendig zijn en een 

stedelijke uitstraling hebben. 

• Voor de plinten is - met uitzondering van de plint aan het Stationsplein 

- voorzien in een overgangszone van minimaal 1m waarin ook het groen 

voor de gevels kan worden opgenomen. 

• In de bouwblokken moeten meerdere entrees gerealiseerd worden. De 

entrees vormen een verbijzondering en integraal onderdeel van de gevel. 

• De ontsluiting van onderliggende parkeergarages, inclusief hellingbaan, 

moet in het bouwvolume opgenomen zijn.

• Reclame-uitingen en luifels zijn een integraal onderdeel van de architec-

tuur en moeten al op voorhand worden meegenomen in het ontwerp.

• Nutsvoorzieningen, bergingen en trafo’s dienen geïntegreerd in de ge-

vel en zorgvuldig te zijn vormgeven. 

• Hydranten moeten worden opgenomen in de gevel. 

• Installaties, liften en machineruimten moeten worden verwerkt binnen 

het bouwvolume.

• Bevoorrading vindt altijd plaats in gebouwen, inpandig. Voorwaarde 

voor de bevoorrading is dat er geen achterkanten ontstaan en dat de 

toegang tot de expeditie geïntegreerd wordt in de gevel.

Binnenterreinen blokken
Voor de binnenterreinen gelden de volgende uitgangspunten:

• De binnenterreinen zijn semi-openbaar of semi-privé om te zorgen voor 

een optimale groene beleving van City West. 

• Binnenterreinen moeten onderling verbonden zijn via (semi)openbare 

routes, om zo de vergroening van de stad zichtbaar/beleefbaar te maken 

voor bewoners en bezoekers (groene loper door de binnenstad).

• Het parkeren kan opgelost worden op verschillende manieren. Een 

optie is om een binnenterrein verhoogd aan te leggen met daaronder 

parkeerfaciliteiten. Andere optie is om het parkeren verdiept onder de 

bebouwing te situeren en het binnenterrein maximaal te benutten voor 

klimaatadaptatie en groen (op maaiveld). De keuze hiervoor wordt per 

bouwblok in het betreffende Ontwikkelkader gemaakt.

Afbeelding 6: Groene binnentuinen en parkeren
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de hogere gebouwen ligt de nadruk op energieopwekking (zon en wind) 

meer voor de hand.

• De toegepaste materialen in de gevels moeten een variatie en een war-

me uitstraling hebben.

• Daar waar bouwlagen/gevels goed zichtbaar zijn vanaf het maaiveld moe-

ten zij bijdragen aan de groene beleving van de stad. Leidend principe is 

dat deze gevels hoofdzakelijk groen zijn (bijv. begroeid met klimplanten). 

Zo dragen die bouwlagen bij aan de “groene” uitstraling, de natuur-inclu-

siviteit en aan de vermindering van hittestress in het openbaar gebied. 

• De gevels boven de vierde laag moeten waar mogelijk groen zijn. Lei-

dend principe is dat het kleurenpalet van de gevels vrije keuze is, maar 

zeer donkere gevels zijn ongewenst vanuit de beleving en de bijdrage 

aan klimaatadaptatie.

• De binnentuinen moeten groen zijn en bijdragen aan een gezonde leef-

omgeving.

Openbare ruimte
Voor de inrichting van de openbare ruimte gelden de volgende leidende 

principes:

• De inrichting van de openbare ruimte moet bijdragen aan een goed ver-

blijfsklimaat, waarin de toepassing van groen en water bijdragen aan de 

beleving. Dat betekent zo min mogelijk verharding in het openbaar gebied.

• Het groen in de openbare ruimte moet tevens uitnodigen om er gebruik 

van te maken. 

• Het groen draagt niet alleen bij aan een aantrekkelijk woon- en werkmili-

eu maar dient ook om de klimaatbestendigheid te vergroten. 

• De inrichting van de openbare ruimte rondom de blokken in City West 

heeft een hoogwaardig stedelijk kwaliteitsniveau. Voor de verharding 

geldt dat de toepassing van gebakken materiaal het uitgangspunt is. 

• Rond de bouwblokken ligt een overgangszone van 1 meter (behalve aan 

het Stationsplein). In deze overgangszone tussen (semi-)openbaar en pri-

vé bestaat de mogelijkheid voor bewoners om iets persoonlijks te kunnen 

toevoegen, bijvoorbeeld een bankje, een bloembak, etc. In deze strook 

moet ook ruimte worden opgenomen voor de begroeiing van de gevels

Affbeelding 7: Doorsnede opbouw openbaar gebied

• Mogelijk wordt de Karosbrug in de toekomst opgeknapt om de aanslui-

ting naar de Rijtuigenbuurt te optimaliseren. 

• City West wordt voor fietsers bereikbaar via de ‘flanken’, via de ventweg 

van de Zuidstedeweg en de spoorovergang naar de Spoorstede.

• Elke woning moet minimaal 2 inpandige fietsstalingsplaatsen hebben die 

goed bereikbaar zijn. Daarnaast moet er een inpandige ruimte zijn voor 

andere langzaamverkeersvoertuigen zoals bijvoorbeeld scootmobielen 

en/of bakfietsen. 

• Voor bezoekers moet er bij de entree van de appartementengebouwen 

minimaal 0,5 fietsparkeervoorziening per woning worden gerealiseerd. 

 

De bewegwijzering, zichtbaarheid, en bereikbaarheid van openbare fiet-

senstallingen moeten in alle ontwerpen worden meegenomen.

Kaart 3: Principe ontsluiting langzaamverkeer

3.3.4 BEELDKWALITEIT EN ARCHITECTUUR
Voor de architectuur en beeldkwaliteit van de bebouwing gelden de vol-

gende uitgangspunten:

• Voor de afzonderlijke bouwblokken wordt een beeldkwaliteitsplan opge-

steld als onderdeel van het Ontwikkelkader.

• Leidend principe is om meerdere architecten per bouwblok te selecteren 

om de diversiteit in architectuur te waarborgen.

Gevels
Voor de gevels gelden de volgende leidende principes:

• Nieuwbouw moet klimaatbestendig zijn. Het ligt voor de hand om groe-

ne daken te realiseren op de gebouwen die lager zijn dan 20m zodat die 

bijdragen aan de groene beleving van City. Voor de daken en gevels van 
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4.3 Onderlegger mobiliteit

4.3.1 HOOGWAARDIG OV 
In City wordt een hoogwaardig OV-knooppunt gerealiseerd. De uitgangs-

punten daarvoor zijn opgenomen in de ruimtegebruik-tekening die zowel 

door gemeente als provincie is vastgesteld. Belangrijkste uitgangspunten 

zijn:

• Integratie van tram- en busstation tot een hoogwaardig OV-knooppunt,

• Rechtstand en verlenging van perrons van de tram,

• Een toekomstbestendig bus- en tramstation,

• Het realiseren van een Stationsplein met een aangenaam verblijfsklimaat 

en ondersteunde functies,

• Hoogwaardige toeleidende infra voor langzaam verkeer,

• Goed functionerende fietsenstalling in de directe nabijheid voor opti-

maal comfort en gebruikstoename van duurzame modaliteiten.

De tramhalte Merwestein (City Oost) zal behouden blijven en beter toe-

gankelijk worden gemaakt waarbij aansluiting wordt gezocht bij de totale 

opwaardering van het omliggende openbaar gebied (de Knoop). Voorzien 

zijn een fiets/voetgangersbrug over de Doorslag, het opwaarderen van de 

route naar P15 en de bereikbaarheid van de tramhalte.

4.3.2. LANGZAAM VERKEER
De ambitie is om in City betere langzaam verkeersroutes te realiseren. 

De aansluiting op de omliggende wijken is nu verre van optimaal. In de 

huidige situatie zijn geen gebruikersvriendelijke langzaamverkeersroutes 

naar en door City heen.

Fietsroute Noord-Zuid
Er wordt een nieuwe noord-zuid route gerealiseerd, waarin de volgende 

onderdelen zijn opgenomen:

• Het verbeteren van de Kolfstedetunnel voor fietsers en voetgangers,

• Het creëren van een fiets- en wandelroute voor Cityplaza langs (westzijde),

• Het beëindigen van de fietsroute door de parkeergarage,

• Het verbeteren van de aansluiting van deze route aan de Noordstedeweg.

Fietsroute Oost-West
De oost-west route door City wordt verbeterd, waarbij de volgende on-

derdelen zijn opgenomen: 

• Het realiseren van een brug aan de oostzijde over de Doorslag nabij de 

Knoop met het doel de wijk Merwestein, het park Oudegein beter aan te 

sluiten op City

• Het up-graden van de fietsroutes door City

• (Optioneel) het verbeteren van de aansluiting van deze routes naar de 

Rijtuigenbuurt.

4. Mobiliteit
4.1 Ambitie

De ambitie is om het gebruik van fiets en openbaar vervoer te stimuleren 

en het autoverkeer terug te dringen. Zo zullen er voldoende bewaakte 

fietsenstallingen gerealiseerd worden. Een andere manier om het fietsge-

bruik te stimuleren is naast fysieke maatregelen ook aandacht te hebben 

voor gedragsverandering, communicatie en flankerend beleid.

City blijft als regionaal winkelcentrum goed bereikbaar met de auto. De 

bereikbaarheid met de andere modaliteiten neemt zowel kwalitatief als 

kwantitatief toe door verbeterde fietsverbindingen, verbeterde routing en 

een modern bus/tramstation. 

4.2 Co-creatie

Opgehaald vanuit de co-creatie

• Verbeteren fietsroutes en wandelroutes,

• Stimuleren openbaar vervoer,

• Toegankelijkheid en wayfinding verbeteren,

• Toevoegen fietsparkeerplekken,

• Zichtbaarheid fietsparkeergarages verbeteren, 

• Toevoegen elektrische oplaadpunten,

• Bredere fietsenstalling voor bredere fietsen, 

• Autoverkeer terugdringen,

• Rolstoel toegankelijk.

Afbeelding 8: Mobiliteit City



22 23

• De norm voor toepassing van deelauto’s is 1 deelauto per 5 woningen. 

• De norm voor het bezoekersparkeren is 0,1 per woning. 

• De parkeervoorzieningen in de bouwblokken zijn voor bewoners toegan-

kelijk en indien mogelijk kunnen deze gebruikt worden door bezoekers.

De gemeente gaat monitoren om inzicht te blijven houden in het functio-

neren van bewoners- en bezoekersparkeren.

Afbeelding 9: Elektrische laadpalen fiets

Kaart 5: Ontsluiting OV en auto

Goede toegankelijkheid
Heel City moet goed toegankelijk zijn voor voetgangers en minder vali-

den. Alle inrichtingsplannen zullen op dit aspect worden getoetst.

4.3.3 AUTOMOBILITEIT EN PARKEREN 
Mobiliteit
Uitgangspunt is dat de auto te gast is in City. Dat geldt voor autogebruik 

door bewoners en bezoekers. Voor de ontsluitingsprincipes wordt verwe-

zen naar hoofdstuk 3.

Mobiliteit en energie
Uitgangspunt is het elektrische vervoer te stimuleren en voldoende elek-

trische oplaadplekken en privilegeplekken te realiseren in City. Het elek-

triciteitsnetwerk moet zodanig worden aangelegd dat de huidige vraag 

en de te verwachten groei naar laadpalen gefaciliteerd kan worden. Uit-

gangspunt is dat deze laadpunten ook elektriciteit kunnen terugleveren 

aan het net (bidirectionele laadpunten).

 
Parkeren
Uitgangspunt voor het parkeren is:

• Er wordt 0,5 parkeerplaats per woning gerealiseerd, waarin zowel het 

individuele als het (elektrische) deelauto parkeren opgelost wordt. Van 

deze norm van 0,5 wordt de helft ingevuld door het gebruik van elektri-

sche deelauto’s. Dit betekent dat er 3 parkeerplaatsen op 10 woningen 

gerealiseerd worden).
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5.3 Onderlegger Duurzaamheid

Om de duurzaamste binnenstad te worden is een samenhangend en in-

tegraal pakket van (duurzaamheids)maatregelen nodig. Voor een aantal 

thema’s zijn, op basis van de ambities uit het Koersdocument, passende 

maatregelen voor City onderzocht. Het gaat hierbij om de volgende the-

ma’s:

• Klimaatadaptatie en natuur-inclusiviteit,

• Water,

• Energie, 

• Mobiliteit, 

• Circulariteit.

In de bijlagen is een tabel Duurzaamheidsmaatregelen opgenomen waar-

in per thema een voorstel wordt gedaan voor mogelijke maatregelen. 

De komende periode wordt (via co-creatie en onderzoek) nader onder-

zocht hoe de meeste synergie tussen maatregelen kan worden bereikt in 

relatie tot de beschikbare ruimte in gebouwen en openbaar gebied. In 

principe gaat het daarbij om:

• Het matchen van ruimtevraag van maatregelen in relatie tot de beschik-

baarheid van de totale ruimte;

• Het prioriteren van maatregelen, teneinde de meest effectieve oplossin-

gen te selecteren;

• Het maken van een keuze tussen maatregelen indien die elkaar uitsluiten 

c.q. te weinig synergie opleveren.

Doel is een samenhangend pakket van maatregelen te definiëren dat 

ruimtelijk inpasbaar is. Op basis daarvan wordt per bouwblok een Ont-

wikkelkader opgesteld. 

Hieronder wordt per thema de maatregelen aangegeven die in City wor-

den toegepast. Het thema mobiliteit is in het vorige hoofdstuk behandeld. 

5.3.1 KLIMAATADAPTATIE EN NATUUR-INCLUSIVITEIT
Voor het thema klimaatadaptatie gelden de volgende uitgangspunten:

Hittestress/droogte/wateroverlast
• Leidend principe is dat natuur-inclusieve maatregelen de voorkeur heb-

ben boven technische. Voor het gebied geldt een groennorm. Streven is 

maximaal 50% verharding in de openbare ruimte, 25% verharding in de 

binnenterreinen,

• Er moet voldoende (groene) schaduw gerealiseerd worden op de ver-

blijfplekken en routes in het gebied: Deze schaduw wordt voor 50% ge-

creëerd door groen;

5. Duurzaamheid 
5.1 Ambitie

De ambitie is om van City Nieuwegein de meest duurzaamste binnenstad 

van Nederland te maken. Dat is een stevige ambitie, maar wel een ambi-

tie die gerechtvaardigd is gelet op de omvang van de opgave. Met het 

realiseren van circa 1.650 woningen in City ontstaat namelijk volume om 

duurzaamheidsmaatregelen rendabel te implementeren. 

Het voorop blijven lopen als duurzame binnenstad vergt een langlopende 

inspanning, waarbij nu nog niet exact aan te geven is welke maatregelen 

nodig zijn en op langere termijn het meest effectief zijn. 

Gelet op de snel opeenvolgende ontwikkelingen op het terrein van ver-

duurzaming en transitie blijft het nodig om voortdurend maatregelen af te 

wegen op effectiviteit en toekomstbestendigheid. Die maatregelen die op 

zichzelf bij de start (nog) niet rendabel zijn moeten wellicht gestimuleerd 

worden met een financiële bijdrage (vanwege bijvoorbeeld onrendabele 

toppen, risicoprofiel, onderzoek voor innovatie). Om deze reden is voor 

City een krediet van 2 miljoen euro beschikbaar voor het instellen van een 

Fonds Duurzaamheid City (FDC). Het Q-team adviseert het college over de 

inzet van het fonds.

Ook de verduurzaming van City wordt in co-creatie opgepakt. Alle stake-

holders worden nadrukkelijk uitgenodigd en uitgedaagd om in Nieuwe-

gein City de duurzaamste binnenstad van Nederland te realiseren en met 

voorstellen daarvoor te komen. 

5.2 Co-creatie

Opgehaald uit de co-creatie:

• Vergroening is belangrijk voor de binnenstad,

• Terugdringen autoverkeer,

• Stimuleren (schoon) openbaar vervoer,

• Toepassen zonne-panelen, groene daken om klimaatverandering tegen 

te gaan,

• Sociale-cohesie belangrijk, geen anonieme wijk, maar ruimte voor ont-

moeting en contact,

• Een gezonde wijk.
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• In het totale gebied moet een variatie aan groen gecreëerd worden dat 

past binnen het thema natuur-inclusiviteit en verschillende groeihoogtes 

heeft (gras, struiken, klimplanten, bomen). De visuele beleving van groe-

nelementen vermindert het ervaren van hitte-stress

• Waterelementen moeten toegepast worden t.b.v. vermindering hit-

testress en de beleving hiervan in relatie tot het circulair ontwerp voor 

regen- en grijswaterstroom. 

• Installaties op of aan gebouwen mogen niet zorgen voor opwarming van 

de omgeving.

• De gebouwen worden hittestress bestendig gebouwd (isolatie, warmte-

werend gebouw(ensembles), extra zonwering, dubbele gevels, gesloten 

bouwblok, hoge reflectiewaarde/materiaalkeuze)

• De aanwezigheid van groene daken en groene gevels wordt vergroot om 

het “hitte eiland effect” in City te verminderen. Streven is minimaal 50% 

van het dakoppervlak in City groen te maken. 

• De eerste 4 verblijfslagen hebben een groene gevel. Voor de hoger ge-

legen gevels is het streven om 50% van de gevelonderdelen die niet van 

glas zijn te vergroenen. 

Streven is de blauwe infrastructuur die nu ondergronds door het gebied 

loopt om te zetten in oppervlaktewater (bijv. een stadsbeek) en in te zet-

ten voor natuur-inclusiviteit en klimaatadaptatie, mits ruimtelijk inpasbaar.

Afbeelding 10: Meer groen in City

Droogte
• In droge periodes moet voldoende water in het gebied beschikbaar zijn 

(infiltratiemogelijkheden en tijdelijke waterberging):

 - Minimaal 20 mm (openbaar gebied en privaat terrein) kan op een 

natuurlijke manier infiltreren in de ondergrond:

 - Een overschot aan water wordt tijdelijk geborgen onder het maai-

veld of in aquifers. Dat water kan in droge perioden binnen het ge-

bied worden ingezet (circulair). Hiervoor moeten infiltratiemogelijk-

heden worden gecreëerd in openbaar of verlaagd openbaar groen, 

tijdelijke waterberging. 

 - De ondergrondse infrastructuur (van leidingen etc.) is gebundeld 

voor het creëren van meer ondergrondse ruimte en er is ingezet op 

Infiltratie en Transport-riolen voor grondwaterregulering. 

 - Gebouwen zijn zo ontworpen dat ze opgevangen water kunnen ge-

bruiken tijdens droge periodes of dat dit elders in het gebied kan 

worden ingezet. 

Wateroverlast
Voor het voorkomen van wateroverlast gelden de volgende uitgangspun-

ten:

• Het gebied kan als geheel een bui van 70 mm in 1 uur bergen zonder dat 

ernstige hinder optreedt (minder dan 2 uur water op straat in beperkte 

hoeveelheden). Gedacht kan worden aan een combinatie van berging op 

dak, infiltratie, IT-regenwaterriool, waterberging in laagtes, waterberging 

in open water.

• Het gebied is zo ingericht dat bij een piekbui van 90 mm in 1 uur geen 

schade ontstaat en vitale functies blijven functioneren. In het plangebied 

treedt geen schade op aan bebouwing en vitale voorzieningen bij ex-

treem hevige neerslag (90 mm in 1 uur). 

• Het private terrein kan als geheel een bui van 70 mm in 1 uur bergen 

zonder dat wateroverlast optreedt. Een groot gedeelte van de neerslag 

(50 mm) van een korte hevige bui op privaat terrein, wordt tijdelijk op dit 

terrein opgevangen. Daarvan wordt 20mm geïnfiltreerd en 30mm circu-

lair ingezet (lokaal of elders in City west). Het overige deel worden afge-

voerd en wordt in publiek terrein opgevangen.

• Vitale infrastructuur en kwetsbare objecten worden water-robuust aan-

gelegd.

Natuur inclusief
• Het openbaar gebied en de gebouwen zijn natuur-inclusief ontworpen 

met een passende variatie aan biodiversiteit die aansluit bij de omge-

ving, de uitstraling van City en een meerwaarde creëert voor het gebied. 

Onderzocht moet worden op welke wijze dat kan, waarbij:

 - Het streven is dat circa 30% van het onverharde gebied natuur-in-

clusief ingericht is.

 - Er bij het ontwerp rekening gehouden is met de gradiënten: nat-

droog, zonnig-schaduw, etc. 

 - Er bij de keuze voor beplanting/groen aandacht is voor het winter-

beeld in het gebied, zodat City ook in de winter aantrekkelijk groen is. 

 - Groen en blauw moeten een juiste samenhang hebben.

• Het gebied wordt zo ontworpen, gebouwd, ingericht en beheerd, dat 

het zorgt voor geschikte omstandigheden voor de betreffende doelsoor-

ten en type natuur. 
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5.3.2 WATER
Voor de wateropgave gelden de volgende uitgangspunten:

• Circulair water met terugwinning van water en (mogelijk) chemische 

energie en nutriënten wordt toegepast, waarbij de volgende randvoor-

waarden gelden:

 - Apart rioolstelsel voor grijswater (vacuüm-, pers- of vrijverval- 

rioleringen),

 - Apart rioolstelsel voor zwartwater,

 - Lokale behandeling en lozing grijswater (douche en keuken).

• Lokale behandeling van zwart water (toilet) en de keuze voor een lokaal, 

gemeentelijk of regionaal zuiverringsysteem wordt nader onderzocht.

 - Streven is om al het gezuiverde grijswater voor het versterken van 

groenblauwe infrastructuren in te zetten. 

• Streven is het terugwinnen van thermische energie op gebouwniveau, 

waarbij het gaat om effectief terugwinnen van thermische energie uit 

afvalwater van:

 - Douchewater (gebouwniveau),

 - Riothermie i.c.m. WKO (gebouw en gebiedsniveau).

• Verder worden de mogelijkheden onderzocht voor:

 - Hemelwater voor toiletspoeling (afhankelijk van de toilet keuze),

Afvalwaterzuivering door planten + vergroten biodiversiteit mits passend 

binnen de inheemse plantenkeuze.

Afbeelding 11: Circulair water City

5.3.3 ENERGIE
Voor het thema energie gelden de volgende uitgangspunten:

Gas
• Bovenop de wettelijke regelingen voor aardgasaansluitingen voor  

woningen/kleinverbruik aansluitingen (VET per 1 juli 2018) geldt dat  

de gemeente in City geen grootverbruik aardgas aansluitingen (>G40) 

en andere fossiele gassen toestaat.

Energieneutraal
Er worden energie neutrale gebouwen gerealiseerd (BENG3 vereist 100% 

energieneutraal). 

• Dakontwerpen moeten integraal zijn (groen, energieopwekking en wa-

terberging), waarbij:

 - Installaties in of onder het dakoppervlak worden geplaatst,

 - De ondergrens geldt van BENG3, met een range van 75% - 100%. 

De ontwikkelaar krijgt ruimte om deze ambitie in samenhang met 

het gebiedsniveau te realiseren.

• Leidend principe is het ontwikkelen van City tot een Smart City waarbij 

pieken en dalen op het elektriciteitsnetwerk optimaal afgestemd wor-

den:

 - Gebruik makend van ICT-middelen,

 - Inwoners worden onderdeel van een EnergyCommunity (sociale 

innovatie).

• Onderzocht moet worden welk warmtesysteem en koelingssysteem 

toegepast gaat worden in City. Vooralsnog lijkt de keuze voor een WKO 

vanwege de koelingsmogelijkheden de voorkeur te hebben.

• Biomassa is uitgesloten omdat de duurzaamheid hiervan wordt betwist en 

er te veel fijnstof en geuroverlast ontstaat dichtbij de woonbebouwing.

Afbeelding 12: Duurzame energie City

5.3.4 CIRCULARITEIT
Voor circulariteit gelden de volgende uitgangspunten:

• Voorgeschreven wordt de registratie in een Gebiedsmadaster van:

 - Materiaal van bestaande en te slopen gebouwen en openbaar ge-

bied,

 - Materiaal van nieuw te realiseren gebouwen en openbaar gebied.

 - De materialen die toegepast worden zijn gezond, hoogwaardig en 

zijn herbruikbaar (liefst 100%), biobased en recyclebaar.

• De gebouwen moeten levensloopbestendig zijn en kunnen aangepast 

worden afhankelijk van de stedelijke dynamiek.
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Belangrijk onderdeel van circulariteit is ook het creëren van eigenaarschap 

en het delen van bezit waar dat kan. Daarom wordt er een uitvoerig co-cre-

aties proces doorlopen. De volgende uitgangspunten gelden daarbij:

• Streven is dat faciliteiten in de gebouwen gedeeld worden, waarbij ge-

dacht kan worden aan: 

 - Het reserveren van een gedeelte van het gebouw exclusief voor 

bewoners (ontmoetingsruimte, facilitaire ruimtes) om waar mogelijk 

gezamenlijk gebruik te maken van voorzieningen (bijv. gedeelde 

wasmachines),

 - Gedeelde ruimte in de plinten, zowel voor bewoners als niet bewo-

ners,

 - Gedeelde faciliteiten in het openbaar gebied.

 

Streven is dat bewoners eigenaarschap ontwikkelen ten aanzien van 

groen, bijvoorbeeld via zelfbeheer van groen.

Afbeelding 13: Circulair ontwikkelen City

Ook tijdens de realisatiefase is het belangrijk aandacht te hebben voor 

de wijze waarop gebouwd wordt omdat ook tijdens deze fase duurzaam-

heidswinst te behalen is. Het gaat daarbij om de volgende aanvullende 

uitgangspunten:

• Een afvalvrije bouwplaats, 100% elimineren van afval op de bouwplaats,

• Inzet van nieuw materieel en elektrisch gereedschap.

6. Tot slot
In deze gebiedsopgave City zijn ambities vertaald naar concrete maatre-

gelen en uitgangspunten. Deze vormen de input voor de volgende fase 

van het ontwikkelproces van City. We dagen alle betrokken partijen uit om 

met ons samen te werken en de ambitie van de meest duurzame binnen-

stad van Nederland te realiseren! 
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Co-creatie en participatie verdere 
vernieuwing City Nieuwegein    
 
Overzicht 1 november 2019 
 
23 november 2017 Raad stelt Koersdocument City 

Nieuwegein vast; leidraad voor 
verdere ontwikkelingen in City 
Nieuwegein.  
 
Leidend principe: duurzaamheid. 

 
Februari t/m april 2018 
 
Samenwerkingsverband 
met Wageningen 
Universiteit (WUR) voor 
5 jaar. 
 

Afstudeeropdracht voor ca. 50 
internationale masterstudenten van 
Wageningen Universiteit. Zij 
onderzoeken jaarlijks in het voorjaar 
de verduurzaming van City 
Nieuwegein. Groep 1 in het voorjaar 
van 2018 heeft zich gericht op 
innovatieve, groene ideeën rond 
water, energie en bebouwde omgeving 
City West. 
Groep 2 in het voorjaar van 2019 
heeft zich gericht op het methodieken 
voor de afweging van duurzaamheid. 
 
De masterstudenten bezoeken City, 
houden gesprekken met stakeholders 
uit het gebied en geven een 
eindpresentatie aan de hand van 
posters. De posters van groep 1 zijn 
tentoongesteld in het Atrium van het 
Stadshuis tijdens het festival City 
made by you op 16 juni 2018. 

 
 

 
 

  

15 mei 2018 Werkbezoek medewerkers provincie 
Utrecht met rondleiding in City 

 

Bijlagen

Bijlage 1  Co-creatie en participatie 
verdere vernieuwing City Nieuwegein

Bijlage 2  Tabel duurzaamheid bij 
gebiedsopgave City Nieuwegein 2019
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2 
 

16 juni 2018 Festival City made by you 
 
Een duurzaamheidsfestival bedoeld 
om inwoners van Nieuwegein op een 
laagdrempelige manier te vertellen 
over de ideeën voor het verder 
vernieuwen van City. Maar vooral ook 
om te horen wat men hiervan vindt en 
wat men belangrijk vindt in de 
toekomstige City.  
 
Via een virtual reality bril kon men 
door het toekomstige Stationsgebied 
lopen. Hier een link naar het VRfilmpje 
https://youtu.be/av9Zpc1d2I8 
 
De denkbeelden voor een duurzaam 
City West, gemaakt door 
masterstudenten van Universiteit 
Wageningen waren te zien. En aan 
The Map Docs kon men laten weten 
wat men belangrijk vindt om City 
levendiger en aantrekkelijker te 
maken. Verder was er de Nuon Solar 
raceauto van team TU Delft, theater, 
eco-schminken, photobooth, de Bio 
ijsfiets en foodtrucks. 
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12 juli 2018 Strategisch advies co-creatie en 
communicatie City 
 
Het advies is opgesteld door AM 
Landskab in samenwerking met een 
‘steekproef’ van bewoners en 
belangengroepen in Nieuwegein en 
stakeholders in City Nieuwegein. 
 
51 personen zijn gesproken en hebben 
meegedacht. 
 

 
September en oktober 
2018 

Gesprekken met bewoners Erfstede 
n.a.v. krantenartikel over aanblik en 
rommel bij afgebrande dansschool. 
 
Resultaat: Groene Bouwhekken* 
langs de kant waar bewoners/ 
bedrijven op uitkijken. Het plantsoen 
is ook weer netjes aangelegd. 
 
Aan de kant van Cityplaza zijn groene 
doeken op de hebben bevestigd. Mede 
om te voorkomen dat bezoekers hun 
fiets tegen de hekken zetten. 
 
* bij het maken, vervoeren, plaatsen en 
onderhouden van de duurzame Groene 
Bouwhekken worden mensen ingezet met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 
bewoners uit Nieuwegein. 
 

 
 

 
 

1 november 2018 Raad stelt Procesdocument City 
vast. 
 
De gemeente wil meerdere en andere 
groepen (toekomstige bewoners, 
jongeren, etc.) aanspreken en 
betrekken bij de verdere ontwikkeling 
van City. City is van alle 
Nieuwegeiners en moet ook voor alle 
Nieuwegeiners wat te bieden hebben. 
Een belangrijk uitgangspunt, 
vastgelegd in het Procesdocument, is: 
dat projecten (waar mogelijk) in co-
creatie worden uitgewerkt.  

 
1 november 2018 Raad heeft aan de hand van een 

Basisscenario de Grondexploitatie City 
geactualiseerd. Hiermee is er groen 
licht voor een nieuw modern 
knooppunt voor bus en tram in City 
Nieuwegein met woningen en goede 
noord-zuid fiets- en wandelroute. 
 

 

4 november 2018 Na de gemeenteraad van Nieuwegein 
zijn ook Provinciale Staten van Utrecht 
akkoord gegaan met het investerings-
plan voor een modern knooppunt voor 
bus en tram in City Nieuwegein. 
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11 december 2018 Informatie- en meewerk-

bijeenkomst City made by you 
 
Deel 1 van de avond was informatie 
geven over (raads- en PS-besluit) 
nieuw modern knooppunt voor 
tram en bus. In deel 2 konden 
bezoekers ideeën geven voor de 
tijdelijke inrichting van City West, 
als de oude KOM en bioscoop e.d. 
gesloopt zijn. Ruim 80 
geïnteresseerden bezochten de 
bijeenkomst in het theatercafé van 
DE KOM. Na het informatieve deel 
werkten circa 30 bezoekers mee via 
de co-creatietafels aan de tijdelijke 
invulling. 
59 personen vulden het 
evaluatieformulier in. 

 

 
11 februari 2019 Provincie Utrecht en gemeente 

Nieuwegein ondertekenen de 
Bestuursovereenkomst 
Stationsgebied City Nieuwegein  
 

 

Januari en februari 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
April, mei en juni 
2019 

Onderzoek studenten 
Hogeschool Utrecht 
 
Studenten van de HU hebben de 
duurzaamheidsambities voor City 
Nieuwegein vertaald naar een 
schetsontwerp voor het nieuwe, 
moderne knooppunt voor tram- en 
bus. Eén van de studenten woont in 
Nieuwegein. 
 
Ook hebben studenten van de HU 
onderzoek gedaan naar duurzame 
bevoorrading van City Nieuwegein. 
 

 
Jelle van Rossum (rechts) uit Nieuwegein 
werkte mee aan een schetsontwerp voor 
het nieuwe OV-knooppunt in 
Nieuwegein. Bij de ondertekening van de 
Bestuursovereenkomst presenteerden de 
studenten hun ideeën. 

19 februari 2019 Dromenlab  
Een vernieuwende wijze van co-
creatie en participatie.  
 
College en projectleden City maken 
kennis met De Plekkenmakers en 
hun Dromenlab, op de manier zoals 
inwoners, ondernemers en 
instanties het beleven.  
Opgehaald is welke plekken in City 
vind je positief, welke negatief en 
voor welke plekken zie je kansen? 
En waarom? En wat is je droom 
voor City Nieuwegein? 
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5 april 2019 Ideeën voor Kolfstedetunnel  

 
Leerlingen van klas 2K en 2L van 
het Technasium van het Cals 
College presenteren een 
programma van eisen voor het 
verbeteren van de sociale veiligheid 
van de Kolfstedetunnel. 
 

 

8 april 2019 Consultatie overkapte 
fietsenstalling 
 
Bezoekers van de bijeenkomst op 
11 december 2018 gaven tijdens 
de co-creatie aan een overkapte 
fietsenstalling in City West te 
willen. Via e-mail is aan hen 
gevraagd wat ze van een 
fietsenstalling zoals hiernaast 
vinden. De overkapte is kort 
daarna geplaatst vlak bij het 
busstation. 
 

 

8 mei 2019 Ideeën De Knoop/ 
Zuidstedeweg 
 
Vijf groepen leerlingen van het Cals 
College Nieuwegein presenteren 
hun ideeën voor deze plek. 
Via deze link zijn de presentaties te 
bekijken. 
 

 

6 juni 2019 Informatiebijeenkomsten 
Stationsgebied 
 
Eén voor ondernemers in City (ca. 
30 bezoekers) en één voor 
bewoners en overige 
geïnteresseerden (ca. 60 
bezoekers). 
 
Centrale boodschap: 
verlegging tramtracé Nieuwegein 
City niet gelijktijdig met 
vernieuwing SUNIJ-lijn in 2020. 
Een risicoanalyse heeft uitgewezen 
dat dit helaas niet haalbaar is. 
Provincie en gemeente hebben 
daarom besloten om toe te werken 
naar verlegging van het tramspoor 
en aanleg van de nieuwe tramhalte 
in de zomer van 2021. Er komt een 
tijdelijke tramhalte in City West 
tegenover de Ruiterstede. 
 
Bezoekers waren blij met de 
informatie/duidelijkheid (applaus 
na beide bijeenkomsten). 
Ondernemers in West gaven aan 
graag met gemeente en 
Wereldhave om tafel te willen. 
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Augustus en 
september 2019 

Gesprekken met ontwikkelaars 
en eigenaren in City 
 
Ter voorbereiding op de 
ontwerpbijeenkomst van 24 
september spreekt AM Landskab 
(Anne-Mette Andersen) met onder 
meer ontwikkelaars van de 
Doorslagzone en Blok B1 en 
Wereldhave. Om input op te halen 
voor de workshops. 
 

 

24 september 2019 Ontwerpbijeenkomst Pleinen en 
Verbindingen City 
 
Deelnemers kregen eerst te horen 
wat al vast ligt en konden 
vervolgens in 3 workshops 
ontwerpen: 
- pleinen rond Stadshuis; 
- Stationsplein; 
- verbindingen naar en in City. 
Ook hier weer een goede opkomst. 
Circa 60 deelnemers; een mix van 
bewoners (City, omliggende wijken 
en elders), ondernemers, 
ontwikkelaars en pandeigenaren. 
Hier is een verslag van de 
bijeenkomst te vinden. 
 

 

 

 
ontwerpbijeenkomst Pleinen en Verbindingen 
 
Communicatie 
algemeen 
 
Enkele middelen 
die regelmatig 
worden ingezet. 

Via de digitale nieuwbrief City worden geïnteresseerden regelmatig op 
de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Het afgelopen jaar is 
het aantal abonnees op deze nieuwsbrief verdubbeld naar ruim 400. 
 
Via themapagina’s en artikelen in huis-aan-huisblad De Molenkruier 
worden bewoners van Nieuwegein geïnformeerd over ontwikkelingen in 
City. 
 
Buurtberichten worden huis-aan-huis bezorgd bij bewoners/ondernemers 
als er ontwikkelingen in hun buurt zijn. 
 
Op de website city-nieuwegein.nl onder het tabblad City Groeit! is 
informatie te vinden over de verschillende projecten in City. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de pers uitgenodigd voor een 
persgesprek of wordt een persbericht verstuurd. 
 
Via city@nieuwegein.nl kunnen mensen vragen stellen. 
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Tabel gebiedsopgave City Nieuwegein  2019
Onderwerp Doelstelling Opgave (bij voorkeur kwantiteit) Maatregel Openbaar gebied Ruimtebeslag  (percentage of m2) Gebouwen Ruimtebeslag  

(percentage of m2)
Keuze nu maken (ja/nee) Financiële 

consequenties
Toevoeging

Mobiliteit

Autogebruik Terugdringen uitstoot en verbeteren leefbaarheid. Minder autoverkeer.
Minder boodschappen met de auto door 
inzet bezorgdiensten (electrische 
voertuigen).

nvt nvt nvt nvt Nee Geen.

Ruimte maken voor andere modaliteiten. Fietsen stimuleren.
Rest ruimte in parkeergarages voor 
fietsparkeren inzetten.

nvt nvt
Meer fietsparkeerplaatsen in 
bestaande parkeerparage.

nvt Nee Beperkt.

Terugdringen uitstoot en verbeteren leefbaarheid. Norm van 0,3 pp/woning. Parkeernorm auto zo laag mogelijk maken. nvt nvt
Minder ruimte voor parkeren 
auto's.

Gemiddelde winst per 
auto 25 m2.

Ja
Kosten besparende 
maatregel.

Ruimte maken voor andere modaliteiten. Zie bijlage voor normen fietsparkeren.
Opnemen fietsparkeernormen voor te 
realiseren functies.

nvt nvt
Meer ruimte voor parkeren 
fietsen.

Ruimte vraag per fiets 
ongeveer 2 m2

ja
Kosten zijn voor 
ontwikkelaar.

Fietsgebruik Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City . Fietsen stimuleren.
Het toevoegen van een fietsbrug over de 
Doorslag ter hoogte van Zoomstede en de 
Vlietwal, hierna te noemen ‘De Knoop’. 

Aansluiting op intern netwerk vormgeven Beperkt nvt nvt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Fietsen stimuleren. Verbeteren of aanpassen Kolfstedetunnel . Tunnel verbeteren. Geen nvt nvt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Duurzame bereikbaarheid van City . Fietsen stimuleren.

Kolfstedetunnel aansluiten op de 
Weverstede, om zo de aansluiting op 
parkeergarage City Plaza ten behoeve van 
het fietsparkeren te verbeteren. 

Route verbeteren naar fietsvoorziening. Beperkt
Aansluiting op parkeergarage 
verbeteren.

Beperkt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Een comfortabeler combinatiegebruik van modaliteiten en duurzame 
bereikbaarheid van City.

Fietsen stimuleren.
Directere route langzaam verkeer langs 
trambaan naar OV-station. 

Route door gebied verbeteren. Al opgenomen in het ontwerp nvt Geen Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Fietsen stimuleren. Fietsverbinding City – Rijtuigenbuurt. Aansluiting op intern netwerk vormgeven. Beperkt nvt nvt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Fietsen stimuleren.
Brug voor langzaam verkeer Rijnhuizen ter 
hoogte van de Langelaan. 

Aansluiting op intern netwerk vormgeven. Beperkt nvt nvt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Een betere onderlinge verbinding van de kernen en woonwijken van 
Nieuwegein.

Fietsen stimuleren.
Fietsroutes tussen woonwijken en City beter 
positioneren. 

Buiten gebied. Beperkt nvt nvt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Duurzame bereikbaarheid van City. Fietsen stimuleren.
Fietsparkeren in bewaakte stallingen  
verbeteren.

nvt nvt
 Route naar beter aangeven en 
herkenbaarheid van 
voorzieningen verbeteren.

geen Nee Beperkte kosten.

Voetgangers Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Stimuleren om te voet te komen. Routes naar het gebied verbeteren. Aansluiting op intern netwerk vormgeven Beperkt nvt nvt Nee Beperkte kosten.

Gebruik openbaar vervoer Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Aanvullende maatregel te verplaatsen OV-knooppunt. Ook HOV-bussen laten rijden.
OV hub uitbreiden met snelbussen naar 
Utrecht.

Geen nvt nvt Nee
Kosten liggen niet bij 
gemeente.

Duurzame bereikbaarheid van City. Een comfortabeler combinatiegebruik van modaliteiten. 
De fietser en voetganger vanaf het begin in 
het ontwerp meenemen. 

Routes naar OV halte optimaliseren. Beperkt. nvt nvt Ja Beperkte kosten.

Duurzame bereikbaarheid van City. Een comfortabeler combinatiegebruik van modaliteiten. Een fietsenstalling bij de hub. 
Ruimte maken voor fietsvoorzieningen zo 
dicht mogelijk bij OV-halte.

Beperkt. nvt nvt Ja Beperkte kosten.

Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Stimuleren van het gebruik van het OV.
Voordelige shopping-OV combi-tickets aan 
te bieden. 

nvt nvt nvt nvt Nee Beperkte kosten.

Gedragsverandering / 
communicatie

Stimuleren van een gedragsverandering* Minder autogebruik.
Voorsorteren in gebiedsontwikkeling op “de 
nieuwe stedeling” zonder auto.

nvt nvt nvt nvt Ja

Stimuleren fietsgebruik en gebruik OV. Ambassadeurs inzetten. nvt nvt nvt nvt Nee

Stimuleren fietsgebruik. Campagne met e-bike probeerweken. nvt nvt nvt nvt Nee

Stimuleren fietsgebruik en inclusiviteit.
Fietsen voor het goede doel (bv via Ring-
Ring app).

nvt nvt nvt nvt Nee

Voor totale campagne 
tussen de €30.000,- en 
€ 100.000,-

2019-391
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Tabel gebiedsopgave City Nieuwegein  2019
Onderwerp Doelstelling Opgave (bij voorkeur kwantiteit) Maatregel Openbaar gebied Ruimtebeslag  (percentage of m2) Gebouwen Ruimtebeslag  

(percentage of m2)
Keuze nu maken (ja/nee) Financiële 

consequenties
Toevoeging

Mobiliteit

Autogebruik Terugdringen uitstoot en verbeteren leefbaarheid. Minder autoverkeer.
Minder boodschappen met de auto door 
inzet bezorgdiensten (electrische 
voertuigen).

nvt nvt nvt nvt Nee Geen.

Ruimte maken voor andere modaliteiten. Fietsen stimuleren.
Rest ruimte in parkeergarages voor 
fietsparkeren inzetten.

nvt nvt
Meer fietsparkeerplaatsen in 
bestaande parkeerparage.

nvt Nee Beperkt.

Terugdringen uitstoot en verbeteren leefbaarheid. Norm van 0,3 pp/woning. Parkeernorm auto zo laag mogelijk maken. nvt nvt
Minder ruimte voor parkeren 
auto's.

Gemiddelde winst per 
auto 25 m2.

Ja
Kosten besparende 
maatregel.

Ruimte maken voor andere modaliteiten. Zie bijlage voor normen fietsparkeren.
Opnemen fietsparkeernormen voor te 
realiseren functies.

nvt nvt
Meer ruimte voor parkeren 
fietsen.

Ruimte vraag per fiets 
ongeveer 2 m2

ja
Kosten zijn voor 
ontwikkelaar.

Fietsgebruik Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City . Fietsen stimuleren.
Het toevoegen van een fietsbrug over de 
Doorslag ter hoogte van Zoomstede en de 
Vlietwal, hierna te noemen ‘De Knoop’. 

Aansluiting op intern netwerk vormgeven Beperkt nvt nvt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Fietsen stimuleren. Verbeteren of aanpassen Kolfstedetunnel . Tunnel verbeteren. Geen nvt nvt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Duurzame bereikbaarheid van City . Fietsen stimuleren.

Kolfstedetunnel aansluiten op de 
Weverstede, om zo de aansluiting op 
parkeergarage City Plaza ten behoeve van 
het fietsparkeren te verbeteren. 

Route verbeteren naar fietsvoorziening. Beperkt
Aansluiting op parkeergarage 
verbeteren.

Beperkt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Een comfortabeler combinatiegebruik van modaliteiten en duurzame 
bereikbaarheid van City.

Fietsen stimuleren.
Directere route langzaam verkeer langs 
trambaan naar OV-station. 

Route door gebied verbeteren. Al opgenomen in het ontwerp nvt Geen Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Fietsen stimuleren. Fietsverbinding City – Rijtuigenbuurt. Aansluiting op intern netwerk vormgeven. Beperkt nvt nvt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Fietsen stimuleren.
Brug voor langzaam verkeer Rijnhuizen ter 
hoogte van de Langelaan. 

Aansluiting op intern netwerk vormgeven. Beperkt nvt nvt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Een betere onderlinge verbinding van de kernen en woonwijken van 
Nieuwegein.

Fietsen stimuleren.
Fietsroutes tussen woonwijken en City beter 
positioneren. 

Buiten gebied. Beperkt nvt nvt Ja
Opgenomen binnen 
kosten voor 
infrastructuur.

Duurzame bereikbaarheid van City. Fietsen stimuleren.
Fietsparkeren in bewaakte stallingen  
verbeteren.

nvt nvt
 Route naar beter aangeven en 
herkenbaarheid van 
voorzieningen verbeteren.

geen Nee Beperkte kosten.

Voetgangers Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Stimuleren om te voet te komen. Routes naar het gebied verbeteren. Aansluiting op intern netwerk vormgeven Beperkt nvt nvt Nee Beperkte kosten.

Gebruik openbaar vervoer Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Aanvullende maatregel te verplaatsen OV-knooppunt. Ook HOV-bussen laten rijden.
OV hub uitbreiden met snelbussen naar 
Utrecht.

Geen nvt nvt Nee
Kosten liggen niet bij 
gemeente.

Duurzame bereikbaarheid van City. Een comfortabeler combinatiegebruik van modaliteiten. 
De fietser en voetganger vanaf het begin in 
het ontwerp meenemen. 

Routes naar OV halte optimaliseren. Beperkt. nvt nvt Ja Beperkte kosten.

Duurzame bereikbaarheid van City. Een comfortabeler combinatiegebruik van modaliteiten. Een fietsenstalling bij de hub. 
Ruimte maken voor fietsvoorzieningen zo 
dicht mogelijk bij OV-halte.

Beperkt. nvt nvt Ja Beperkte kosten.

Milieuvriendelijke mobiliteit van en naar City. Stimuleren van het gebruik van het OV.
Voordelige shopping-OV combi-tickets aan 
te bieden. 

nvt nvt nvt nvt Nee Beperkte kosten.

Gedragsverandering / 
communicatie

Stimuleren van een gedragsverandering* Minder autogebruik.
Voorsorteren in gebiedsontwikkeling op “de 
nieuwe stedeling” zonder auto.

nvt nvt nvt nvt Ja

Stimuleren fietsgebruik en gebruik OV. Ambassadeurs inzetten. nvt nvt nvt nvt Nee

Stimuleren fietsgebruik. Campagne met e-bike probeerweken. nvt nvt nvt nvt Nee

Stimuleren fietsgebruik en inclusiviteit.
Fietsen voor het goede doel (bv via Ring-
Ring app).

nvt nvt nvt nvt Nee

Voor totale campagne 
tussen de €30.000,- en 
€ 100.000,-

2019-391

Stimuleren fietsgebruik en gebruik OV.
Werkgeversaanpak (het goede voorbeeld 
geven).

nvt nvt nvt nvt Nee

Stimuleren fietsgebruik en gebruik OV. Welkomstpakket voor nieuwe bewoners. nvt nvt nvt nvt Nee

Stimuleren fietsgebruik en gebruik OV. Feestje voor de wijk nvt nvt nvt nvt Nee

Stimuleren fietsgebruik en gebruik OV.
Bebording en routering gericht op fiets en 
OV.

nvt nvt nvt nvt Nee

Stimuleren fietsgebruik en gebruik OV.
Beleving van entree en aansluiting Cityplaza 
verbeteren voor fiets en OV.

nvt nvt nvt nvt Nee

* zie rapportage voor uitgebreidere toelichting

Water

Apart rioolstelsel voor grijswater.
Aparte rioolstelsels voor grijswater 
(vacuum, pers of vrijverval).

nvt Apart rioolstelsel voor grijswater. nvt Ja Geen

Apart rioolstelsel voor zwartwater.
Aparte rioolstelsel voor zwartwater 
(vacuum of pers).

nvt
Apart rioolstelsel voor 
zwartwater.

Extra leiding in koof, 
mogelijk met 
geluidsisolatie.

Ja, maar niet voor type 
stelsel, enkel voor 
geschieden inzameling of 
niet.

€100-€2000 afhankelijk 
van geselecteerde 
systeem (grote 
onzekerheid in kosten.

Als vacuum een optie is kan ook het Gfe afval hierop 
geloosd worden. Dit is wel essentieel voor een goed 
werkend zuiveringssysteem.

Lokale behandeling van zwartwater.
Lokaal zuiveringssysteem: vergisting, P 
terugwinning, N verwijdering.

Plek voor de installatie. 50-100m2 nvt nvt Nee nnb

Effecten en haalbaarheid van vacuumsysteem voor 
zwartwater moeten worden bepaald. Als dit niet 
haalbaar is kan vrijverval met lozing op rioolstelsel 
naar RWZI. Als vacuum een optie is kan de doelstelling 
worden aangescherpt met % terugwinning van biogas 
en P.

Lokale behandeling en lozing van grijswater.
Lokaal zuiveringssysteem: Helofytenfilter, 
zuiverende kas, AB.

Plek voor de installatie.
200 (zuiverende kas) - 1000 (FBA)-3000 
(helofytenfilter excl ZW effl.) 5000 incl ZW 
effluent, afhankelijk van lozingseis

nvt nvt Nee nnb

50% terugwinnen van energie in douchewater. Douche-WTW. nvt nvt
Plaatsing van Douche-WTW pijp, 
bak of goot

nvt Nee €500-1000/woning

Effecten van Douche-WTW of kansen riothermie en 
WKO (energie) moeten worden bepaald. Als er geen 
WKO komt dan is dit wel een zeer interessante 
maatregel.

x% terugwinnen van energie uit rioolwater. Riothermie icm WKO.
Installatie van riothermie in 
grijswaterstelsel.

Oppervlak bij WKO. nvt nvt Nee nnb

Sluiten watercyclus Het lokaal sluiten van de watercyclus. Gebruik van hemelwater voor x% van toiletspoelingvolume. Hemelwater voor toiletspoeling. Evt. Inzameling hemelwater. nnb
Inzameling, opslag, zuivering, 
distributie van hemelwater

Nader te bepalen 
(opslag hemelwater)

Nee nnb

Hittestress Temperaturen onder controle zodat mensen geen gezondheidsrisico's lopen.
Inzet van 100% van het gezuiverd grijswater voor blauwe 
infrastructuur.

Lokaal lozen van gezuiverd grijswater. Lozingspunt. Geen. geen geen Nee nvt

Besluit hoeft nu nog niet genomen te worden, maar als 
dit niet wordt doorgezet is gescheiden inzameling en 
transport ook niet doelmatig. Maar dan kan het 
gescheidein ingezamelde water met 1 rioolstelsel 
alsnog naar de RWZI worden afgevoerd. 

Verhogen biodiversiteit en 
groen

Toename van groen en biodiversiteit in de wijk. X% meer soorten flora en fauna.
Natuurlijk afvalwaterzuiveringssysteem met 
diverse planten.

Openbaar groen voor zuiveringssysteem. 1000-5000 afhankelijk van het systeem nvt nvt nvt nnb

Circulariteit

Materiaal registratie 
bestaande te slopen 
bebbouwing

Materiaal een identiteit geven en financiele waarde geven om hergebruik te 
stimmuleren en wanneer mogelijk kosten te besparen.

100% beschikbaar materiaal hergebruiken. Materiaal/gebieds paspoort nvt nvt
Beschikbare materialen worden in 
gebouwen gebruikt.

eventueel tijdelijke 
opslag bouwmaterialen.

Ja
Besparing op de sloop 
aanbesteding.

Materiaal registratie nieuwe 
gebouwen

Materiaal een identiteit geven en financiele waarde geven om hergebruik te 
stimmuleren en wanneer mogelijk kosten te besparen.

100% beschikbaar materiaal hergebruiken. Materiaal/gebieds paspoort nvt nvt
Beschikbare materialen worden 
depot voor de toekomst.

nvt Nee
Besparing op de sloop 
aanbesteding.

Tender proces inrichten op 
lange termijn verbintenis, 
macht en 
verantwoordelijkheid bij 
elkaar brengen

Alle partijen zijn voor de lange termijn verantwoordelijk voor het gebouw en 
dragen samen de kosten en opbrengsten.

Partijen werken toe naar gezamenlijke doelstellingen.
Lange termijn verbintenis van alle betrokken 
partijen.

nvt nvt
Partijen uitdagen met slimme 
oplossingen te komen.

nvt
Nee (bij start 
aanbestedingsproces)

Door de lange termijn 
verbintenis kijkt men 
sneller naar tco ipv 
investering.

Terugwinning thermische 
energie

Effectief terugwinnen van thermische energie uit afvalwater.

Waarborging 
volksgezondheid, 

omgevingskwaliteit en 
terugwinning grondstoffen

Een robuust, veilig, toekomstbestendig en circulair afvalwatersysteem met 
terugwinning van chemische energie, nutrienten en water.

Gescheiden inzameling en transport van het GW en ZW voor 
terugwinning en hergebruik van grondstoffen.
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Losmaakbaarheid
Alles wat gemaakt, gebouwt wordt kan hoogwaardig worden hergebruikt dmv 
modulair bouwen met drooge verbindingen.

100% van de materialen in het gebied kunnen hoogwaardig 
worden hergebruikt. 100% ciruclair. Gebied als mteriaaldepot 
voor de toekomst. 

100% hergebruik/circulariteit nvt nvt 100% ciruclair nvt
Nee (bij 
aanbestedingsproces)

Budget neutraal

Modulariteit
Gebouwen kunnen mee ontwikkelingen in stedelijke dynamiek - levensloop 
bestendige woningen.

Verhoging verblijfsduur van bewoners in gebouw wordt 
verhoogd, gebouw kan aangepast worden aan behoefte van 
bewoners

Modulair ontwerpen en bouwen nvt nvt Toekomstbestendige gebouwen. nvt
Nee (bij 
aanbestedingsproces)

Verwacht hogere 
investerings kosten, 
maar hogere waarde 
gedurende levensduur 
gebouw.

Upgrades / preventief 
onderhoud en Reparaties van 
Installaties

Afval verminderen, levenduurverlening.
Gemiddelde levensduur van apparaten wordt verhoogd, 
reparatiekosten en aantal reparaties  verlaagd.

Toegangkelijkheid van Installaties
Partijen uitdagen met slimme oplossingen 
te komen, die openbreken straten 
verminderen 

Nader te bepalen
Partijen uitdagen met slimme 
ontwerp oplossingen te komen, 
die onderhoud makkelijk maken. 

Nader te bepalen
Nee (bij 
aanbestedingsproces)

Budget neutraal, 
verwacht lagere tco.

Materiaal keuze

1. Alleen gezonde materialen
2. Materialen die 100% hoogwaardig kunnen worden hergebruikt
3. Biobased materialen
4. Recycled materialen

100% gezonde materialen
100% circulair
70% biobased of recycled materialen

Een circulair, gezond gebied met zo min 
mogelijk nieuwe materialen

nvt nvt 100% gezond en ciruclair nvt
Nee (bij 
aanbestedingsproces)

Budget neutraal.

Product as a service (PAAS)

Door middel van het aanpassen van het businessmodel wordt de macht en 
verantwoordelijkheid bij elkaar gebracht en blijven de leveranciers lange termijn 
verantwoordelijk voor de geleverde goederen en het retourneren van de 
goederen.

60% minder afval Elimineren van afval nvt nvt
PAAS is een goed model voor alle 
installaties en/of goederen in een 
gebouw.

nvt Nee
Lagere Capex Hogere 
Opex.

Afval vrije bouwplaats 100% elimineren van afval op de bouwplaats. 100% minder afval. Elimineren van afval. nvt nvt
Partijen uitdagen met slimme 
oplossingen te komen.

nvt
Nee (meenemen in 
aanbesteding).

Budget neutraal.

Afval management Kilogram afval verlagen, Nieuwegein City bewoners produceren minder afval. 50% minder afval.
Stimulerende maatregelen voor vermijden 
en elimineren van afval door bewoners.

nvt ntb
Partijen uitdagen met slimme 
oplossingen te komen.

Nader te bepalen
Nee (meenemen in 
aanbesteding).

Budget neutraal / 
lagere kosten voor 
afval verwerking.

Gedeelde faciliteiten in 
gebouwen en openbare 
ruimte

Verminderd gebruik van grondstoffen en ruimte door het delen van faciliteiten - 
bv delen van gereedschap, autos, wasfaciliteiten.  Tegelijk bevorderen van 
sociale cohesie. AFweging:

 1)exclusief voor bewoners van hetzelfde pand – bv waskelder
 2)gedeeld met andere bewoners in plint van gebouw – bvb spullenbib
 3)urban gardening / deelauto’s in openbare ruimte?

Minder ruimte, minder materiaal, lagere footprint. Gedeelde faciliteiten.
Partijen uitdagen om met slimme 
oplossingen te komen - eventueel toetsen 
in cocreatie traject.

Nader te bepalen.
Partijen uitdagen om met slimme 
oplossingen te komen - eventueel 
toetsen in cocreatie traject.

Nader te bepalen / 
eventueel minder 
ruimte behoefte in 
appartementen - bv 
geen wasruimte.

Nee (meenemen in 
aanbesteding).

Budget neutraal,   bij 
juiste uitwerking kan 
ook kosten verlagend 
werken.

Energie

Gasloos Is al wet voor woningen/klein aansluitingen (wet VET per 1 juli 2018)

Ook als gemeente vastleggen voor groot aansluitingen (> G40). Opnemen in afspraken met ontwikkelaar nvt nvt nvt nvt Ja Geen

Energieneutraal (EPC=0 c.q. 
BENG 3= 100%)

Uitgaande van (zeer) goede isolatie, warmteterugwinning, warmtepompen of 
stadsvewarming zijn zonnepanelen nodig voor de opwekking van duurzame 
energie (andere duurzame energie opwekkers kunnen op meerdere redenen 
niet). Echter door de hoge bouwdichtheid is er (te) weining dak oppervlak om 
alle gebouwen energieneutraal te maken. Zeker als je sommige (laag gelegen) 
daken ook wil benutten als groen daken of terassen.

Schrijf voor dat de het de ambitie is om energieneutrale 
gebouwen te realiseren (BENG 3=100%). Schrijf daarnaast 
voor dat daken maximaal ingezet moeten worden voor de 
opwekking van zonne-energie, groendaken en/of 
hemelberging. Dit betekent dus dat een integraal dakontwerp 
wordt gevraagd en daar ook op wordt getoetst. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat installaties in of onder het dakvlak verwerkt 
moeten worden om maximale toepassing van groen daken en 
zonpanelen mogelijk te maken. Als ondergrens moet een 
BENG 3=> 75% worden gerealiseerd. Dit vraagt van de 
bouwer/ontwikkelaar een optimaal energetisch ontwerp van 
het gebouw om deze doelstelling te kunnen halen. Hierbij de 
ontwikkelaar de ruimte bieden om deze ambitie in 
samenwerking op gebiedsniveau te realiseren. Dit zou kunnen 
beteken dat het ene gebouw een BENG3=50% haalt (= 
wettelijk minimum) maar wel veel groen daken heeft en het 
andere gebouw BENG3=100% realiseert omdat deze de hoge 
daken en eventueel de gevel gebruikt.

Nee Ja >50% van de daken Ja

Beperkt, grotendeels al 
wettelijk. Extra 
duurzaamheid wordt 
gerealiseerd met PV-
panelen. Meerinvestering 
per woning circa € 500,- tot 
€ 1.000,- excl. BTW, is 
investering die zich binnen 
10 jaar terugverdient.
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Nul-op-de-meter als special

Zorg voor een landmark/icoon van moderne architectuur waar twee waarden 
centraal staan: toonaangevende architectuur met maximale benutting van gevel 
en daken voor de opwekking van energie. Maak hier een special van en 
selecteer hiervoor een geschikte opgave/gebouw.

Circa 5% hogere 
bouwkosten waarvan een 
zich terug verdient in de 
exploitatie

Smart City

De toekomstige opgave is niet alleen het opwekken van voldoende duurzame 
energie maar het optimaal afstemmen van energie vraag en aanbod binnen een 
wijk en het voorkomen van pieken en dalen op het elektriciteitsnet. Dit kan als 
we goed gebruiken maken van de ICT middelen die hiervoor zijn en de nieuwe 
inwoners van Nieuwgein City onderdeel uit laten maken van een Energy 
Community die dit doel nastreeft. Dit is een innovatie maar kan technisch en is 
naar verwachting financieel een haalbare businesscase. Is overigens niet alleen 
een technische innovatie maar ook een sociale innovatie omdat de community 
aan het "stuur" gaat zitten van het optimaliseren van hun eigen 
energievoorziening.

Zorgen dat warmtepompen, zonnepanelen, elektrische auto's, 
wasmachines, etc. via ICT met elkaar kunnen "praten" om 
zodoende vraag en aanbod van elektrische energie binnen de 
wijk optimaal op elkaar af te stemmen. Dit vraagt dat 
gemeente en ontwikkelaars zorgen dat van meet af aan 
onderdeel uit laten maken van de ontwikkeling. 

Niet extra Niet extra Ja Nog nader te onderzoeken

WKO (met aqua thermie) 
en/of stadsverwarming

De keuze voor WKO of stadsverwarming is nog niet gemaakt. De vraag is of 
deze gemaakt moet worden door de gemeente of dat de keuze over gelaten 
wordt aan de ontwikkelaar. De uiteindelijke energieprestatie ligt namelijk vast, 
ongeacht wat wordt ingezet. Een paar zaken zijn echter van belang om vooraf in 
beeld te krijgen: 1. Is de capaciteit van de bodem voldoende als we alle 
nieuwbouw willen aansluiten op WKO. 2. Is koeling een vereiste of een wens. 
Als men koeling eigenlijk als een vereiste of zeer wenselijk acht dan heeft WKO 
de voorkeur boven stadsverwarming. 3. Hoe duurzaam is en wordt het 
stadsverwarmingsnet van Nieuwegein en welke harde afspraken zijn hierover te 
maken met Eneco. Beide oplossingen hebben ruimtelijk (vooral onder de grond) 
een stevig impact. Het is daarom van belang de inpassing van WKO en/of 
stadsverwarming al inzichtelijk te maken in de plannen om te voorkomen dat de 
stedenbouwkundige inrichting van het gebied onbedoeld de toepassing van 
deze systemen lastig of onnodig duur maakt of zelfs uitsluit. Tot slot wordt 
aanbevolen om m.b.t. WKO een bodemenergieplan op te stellen zodat geborgd 
wordt dat de bodem optimaal ingezet wordt voor de opwekking van duurzame 
warmte en koude. Bij de keuze voor WKO zijn er interessante koppelingen 
mogelijk met warmte uit drinkwater, riool en/of oppervlakte water.

Conceptuele afweging maken voor de keuze van 
stadsvewarming en/of (centrale/decentrale) WKO en dit 
verwerken in afspraken en stedenbouwkundig ontwerp. 
Daarnaast in geval van WKO verdere uitwerking in 
bodemenergieplan en inzoomen op mogelijke benutting 
aquathermie.

Voornamelijk ondergronds. Verschilt bij 
keuze voor WKO of stadsverwarming.

Warmtepompruimte of 
stadsverwarmingsstation.

Afhandelijk van keuze 0,25 tot 1,0 
m2 per woning.

Zie maatregel

Niet (onderaan de streep is 
er geen wezenlijk financieel 
verschil tussen WKO en 
stadsverwarming)

Duurzame mobiliteit

Er is meer dan bij de woningen het geval is CO2 te besparen als goed ingezet 
wordt op duurzame mobiliteit. Dit begint met prioriteit bij de 
stedenbouwkundige inrichting voor lopen en fietsen binnen het centrum en 
verbinding met omliggende wijken. Tweede punt is maximaal inzetten op 
bereikbaarheid met openbaar vervoer. Derde punt is inzetten op het gebruik 
van elektrische deelauto's. Vierde punt is het geven van privileges 
(parkeerkosten/plaatsen) aan elektrische auto's en hiervoor bijbehorende 
voorzieningen regelen (in huidige nieuwe parkeergarage zitten bijvoorbeeld 
maar twee!!! laadpunten).

Hier (stedenbouwkundig) plan stevig op toetsen en keuzes 
durven maken.

Ja
Positief effect als meer ingezet wordt op 
lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit.

Ja
Minder parkeer ruimte maar wel 
andere invulling.

Ja ntb?

Voorkomen ongewenste 
neveneffecten

Biomassa kan rekenkundig een gunstig effect hebben op de energiepresatie en 
CO2-uitstoot. Echter de duurzaamheid van biomassa wordt betwist. Daarnaast 
vraagt biomassa extra aandacht t.a.v. opslag en bijbehorende 
vervoersbewegingen. Daarnaast is er meer risico op fijnstof en ongewenste 
geur. Advies is om dit binnen een dichte gebouwde omgeving als City uit te 
sluiten.

Afspraken hierover vastleggen met ontwikkelaar. nvt nvt nvt nvt Ja nvt

Klimaatadapatie en 
biodiversiteit

Hittestress
City West heeft een prettig leefklimaat voor bewoners en bezoekers, zowel 
overdag als 's nachts (hitte eiland effect).

Prettig leefklimaat in buitenruimte overdag en 's nachts.
Creëren van zowel voldoende zon als 
(groene) schaduw verblijfplekken en routes 
in het gebied.

Zon-Schaduw balans is 50-50 op 
verblijfplekken en langs routes in het 
gebied. Deze schaduw wordt voor 50% 
gecreërd door groen. 

Groene schaduw: 3108,6m2 (benodigde 
oppervlakte voor 66 bomen van tweede 
grootte). Let op ondergronds 
ruimtebeslag!

nvt nvt Ja
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Hittestress
City West heeft een prettig leefklimaat voor bewoners en bezoekers, zowel 
overdag als 's nachts (hitte eiland effect).

Prettig leefklimaat in buitenruimte overdag en 's nachts.
Er is een schaduwroute aanwezig in het 
gebied.

Er is een schaduwrijke en groene route 
door het hele gebied tot bij het station. 
Uitdrukken in lengte?

x (lengte route) maal het oppervlakte dat 
het groen van de route nodig heeft  (voor 
bomen van tweede grootte is de 
benodigde obstakelvrije zone bovengronds 
47m2 per losstaande boom) .

nvt nvt Ja
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar
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Hittestress
City West heeft een prettig leefklimaat voor bewoners en bezoekers, zowel 
overdag als 's nachts (hitte eiland effect).

Prettig leefklimaat in buitenruimte overdag en 's nachts.

De visuele beleving van groenelementen 
vermindert het ervaren van hitte-stress. In 
het gebied is daarom een variatie aan groen 
gecreeerd, passend binnen het thema 
biodiversiteit en met verschillende 
groeihoogtes (gras, struiken, klimplanten, 
bomen). 

nvt nvt nvt nvt Ja
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Hittestress
City West heeft een prettig leefklimaat voor bewoners en bezoekers, zowel 
overdag als 's nachts (hitte eiland effect).

Prettig leefklimaat in buitenruimte overdag en 's nachts.
Er is een goede oost-west verbinding met 
betrekking tot de windstromen.

nvt nvt

Norm stellen en ontwikkelaars 
laten aantonen hoe het gebouw 
de windstromen wil veranderen 
met behulp van bestaande 
gemoduleerde gegevens. 
Berekening met model ENVI-met 
opstellen.

Ruimtebeslag in de 
vorm van mogelijk 
vastgestelde maximale 
hoogte van gebouwen. 

Ja Onbekend

Hittestress
City West heeft een prettig leefklimaat voor bewoners en bezoekers, zowel 
overdag als 's nachts (hitte eiland effect).

Prettig leefklimaat in buitenruimte overdag en 's nachts.

Waterelementen zijn toegepast t.b.v. 
vermindering hittestress en de beleving 
hiervan. Het circulair ontwerp voor regen- 
en grijswaterstroom kan hiervoor ingezet 
worden.

Maatregel toepasbaar in openbaar gebied 
(zoals fonteinen, bedriegertjes) als op 
gebouwniveau.

nvt
Maatregel toepasbaar op 
gebouwniveau (zoals 
watercascade). 

?? ja Onbekend

Hittestress
De gebouwen in City West dragen bij aan een prettig leefklimaat van het 
gebied.

Prettig leefklimaat in buitenruimte overdag en 's nachts. De warmte uitstoot van gebouwen is nul. nvt nvt

De koeling van gebouwen mag 
niet leiden tot opwarming van de 
verblijfsruimte in de directe 
omgeving.

??
Ja, keuze hangt samen met 
keuze voor WKO of 
stadsverwarming.

Onbekend

Hittestress
In de gebouwen van City West is het binnen ook prettig verblijven tijdens 
extreem warme perioden.

Prettig leefklimaat in binnenruimte overdag en met name 's 
nachts.

Gebouwen zijn hitte-stressbestendig 
gebouwd.

nvt nvt

In het gebouwontwerp moet 
aantoonbaar het thema 
hittestress meegenomen zijn: 
groene daken, groene gevels, 
geïsoleerde, warmtewerende 
gebouw(ensembles), extra 
zonwering, dubbele gevels, 
gesloten bouwblok, hoge 
reflectiewaarde/ materiaalkeuze.

?? Ja Onbekend

Hittestress
De gebouwen in City West dragen bij aan een prettig leefklimaat van het 
gebied.

Prettig leefklimaat in buitenruimte overdag en 's nachts.
Groene daken en gevels zijn in het gebied 
aanwezig om de hitte eiland effect in de stad 
te verminderen 

nvt nvt

Van alle gebouwen in het gebied 
zijn de daken minimaal 50% groen 
en van de gevels die niet van glas 
zijn, zijn de gevels minimaal 50% 
groen of hebben de eerste 4 
verblijfslagen een groene gevel

Ruimtebeslag daken: x 
m2 (afhankelijk van het 
dakoppervlakte). 
Ruimte beslag gevels 
per gevel: 50cm extra 
nodig voor beplanting. 

Ja Onbekend

Droogte
De problemen in periodes van droogte zijn in het gebied van Nieuwegein City 
geminimaliseerd, omdat het (met zandgrond opgehoogde) gebied Nieuwegein 
City robuust is gemaakt tegen periodes van droogte.

Het gebied kan bij een grote bui 20 mm infiltreren in de 
ondergrond. 

Er zijn voldoende infiltratie mogelijkheden 
gecreëerd in het openbaar gebied. 

Infiltratiemogelijkheden gecreeerd in 
openbaar of verlaagd openbaar groen, via 
doorlatende verharding of andere 
infiltratievoorzieningen zoals IT-riolen.

?? nvt nvt Nee
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Droogte
In periodes van droogte is in City West nog steeds voldoende water 
beschikbaar. Dit geldt voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit. 

In droge periodes is er op basis van de 
infiltratiemogelijkheden en tijdelijke waterberging voldoende 
water beschikbaar in het gebied

Overschot aan water wordt tijdelijk 
geborgen onder het maaiveld of in aquifers 
en in droge tijden ingezet

Infiltratiemogelijkheden gecreeerd in 
openbaar of verlaagd openbaar groen, 
tijdelijke waterberging

?? Tijdelijke waterberging in gebouw ?? Nee Onbekend

Droogte
In periodes van droogte is in City West nog steeds voldoende water 
beschikbaar. Dit geldt voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit. 

In droge periodes is er op basis van de 
infiltratiemogelijkheden en andere waterbronnen x m3 water 
beschikbaar in het gebied.

De ondergrondse infrastructuur (van 
leidingen etc.) is gebundeld voor het creëren 
van meer ondergrondse ruimte en er is 
ingezet op IT-riolen voor 
grondwaterregulering.  

In het ontwerp worden IT-riolen ingezet als 
type riool. 

?? nvt nvt Ja
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Droogte
De gebouwen in Nieuwegein West dragen bij aan de robuustheid van City West 
tijdens droge periodes.

In droge periodes is er op basis van de 
infiltratiemogelijkheden en andere waterbronnen x m3 water 
beschikbaar per gebouw

Gebouwen zijn zo ontworpen dat ze 
opgevangen water kunnen gebruiken tijdens 
droge periodes of dat dit elders in het 
gebied kan worden ingezet. 

nvt
Inpandig ruimtebeslag of onder maaiveld 
kavel

Het gebouw heeft een circulair 
ontwerp voor regenwaterstroom 
en gebruik in het gebouw en moet 
per m² gebouw x m³ water 
vasthouden voor gebruik tijdens 
droge periodes

?? Nee Onbekend
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Wateroverlast

Nieuwegein City West is zo ingericht dat het de toekomstige frequentie en 
hevigheid van piekbuien aan kan. Hierdoor is er voldoende mogelijkheid tot het 
afvoeren en bergen van water, zodat de overlast minimaal is en geen schade 
optreedt. 

Het gebied kan als geheel kan een bui van 70 mm in 1 uur 
bergen zonder dat ernstige hinder optreedt (minder dan 2 uur 
water op straat in beperkte hoeveelheden).

Combinatie van berging op dak, infiltratie, IT-
regenwaterriool, waterberging in laagtes, 
waterberging in open water.

Combinatie van berging op dak, infiltratie, 
IT-regenwaterriool, waterberging in 
laagtes, waterberging in open water.

10% van het totale gebiedsoppervlak is 
open water + maximaal 50% van openbaar 
gebied is groen/onverhard ingericht.

nvt nvt Ja
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Wateroverlast

Nieuwegein City West is zo ingericht dat het de toekomstige frequentie en 
hevigheid van piekbuien aan kan. Hierdoor is er voldoende mogelijkheid tot het 
afvoeren en bergen van water, zodat de overlast minimaal is en geen schade 
optreedt. 

Het gebied kan als geheel kan een bui van 70 mm in 1 uur 
bergen zonder dat wateroverlast optreedt.

In het plangebied treedt geen wateroverlast 
op in de openbare ruimte bij een bui van 70 
mm in 1 uur.

Aantonen bij ontwerp dat openbaar gebied 
water op kan vangen tijdens piekbuien, om 
wateroverlast te voorkomen bij een bui 
van 70mm in 1 uur.

?? nvt nvt Ja
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Wateroverlast

Nieuwegein City West is zo ingericht dat het de toekomstige frequentie en 
hevigheid van piekbuien aan kan. Hierdoor is er voldoende mogelijkheid tot het 
afvoeren en bergen van water, zodat de overlast minimaal is en geen schade 
optreedt. 

Het gebied is zo ingericht dat bij een piekbui van 90 mm in 1 
uur geen schade ontstaat en vitale functies blijven 
functioneren. 

In het plangebied treedt geen schade op aan 
bebouwing en vitale voorzieningen bij 
extreem hevige neerslag (90 mm in 1 uur).  

Het gebied bergt 70mm zonder 
wateroverlast (zie hierboven), het overige 
deel wordt (vertraagd) afgevoerd zonder 
schade te veroorzaken.

nvt
 Vloerpeil is voldoende hoog om 
schade te voorkomen bij een bui 
van 90 mm/u. 

nvt Nee
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Wateroverlast
Tijdens piekbuien dragen de gebouwen bij aan de retentiecapaciteit van het 
gebied, zodat de overlast en de eventuele schade minimaal is. 

Het private terrein kan als geheel kan een bui van 70 mm in 1 
uur bergen zonder dat wateroverlast optreedt.

Een groot gedeelte van de neerslag (50 mm) 
van een korte hevige bui op privaat terrein, 
wordt tijdelijk op dit terrein opgevangen. 
Daarvan wordt 20mm geïnfiltreerd en 
30mm circulair ingezet (lokaal of elders in 
City west). De overige 20mm kan worden 
afgevoerd en wordt in publiek terrein 
opgevangen.

nvt nvt

Aantonen bij ontwerp dat 50mm 
van de neerslag die op het 
gebouw en terrein van een private 
ontwikkeling valt op het terrien 
wordt opgevangen. 

Benodigde oppervlakte 
voor berging van 
50mm. Kan op vele 
manieren, zoals dak, 
inpandig, onder 
maaiveld of 
bovengronds bergen.

Ja Onbekend

Waterveiligheid
Nieuwegein City West is een veilig gebied en heeft de veiligheidsrisco’s met 
betrekking tot de ligging aan de Lek en de hierbij behorende risico’s 
meegenomen in het ontwerp van het gebied

Vitale infrastructuur en kwetsbare objecten worden 
waterrobuust aangelegd

Het ontwerp van het gebied houdt rekening 
met de ligging van Nieuwegein aan de Lek. 
Speciale aandacht gaat hierbij uit naar 
kritieke infrastructuur. 

Vitale infrastructuur op hoogte aanleggen. nvt
Kwetsbare objecten op hoogte 
aanleggen.

nvt Nee
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Bodemdaling
Nieuwegein City West is gebouwd op een manier dat bodemdaling geen grote 
(financiële) gevolgen heeft voor de komende decennia  

??
Bodemdaling heeft geen grote (financiële) 
gevolgen hebben voor het gebied, uitgaand 
van de bodemdaling van x per jaar.

Aantonen bij ontwerp dat bodemdaling in 
de komende x jaar op basis van een daling 
van x per jaar geen schade zal hebben voor 
de bebouwde omgeving, leidingen en 
riolering. 

nvt nvt nvt Nee
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Bodemdaling
De gebouwen in City West zijn gebouwd op een manier dat bodemdaling geen 
grote (financiële) gevolgen heeft voor de komende decennia  

??
Bodemdaling heeft geen grote (financiële) 
gevolgen voor de gebouwen, uitgaand van 
de bodemdaling van x per jaar.

nvt nvt

Aantonen bij ontwerp dat 
bodemdaling in de komende x 
jaar op basis van een daling van x 
per jaar geen schade zal hebben 
voor de gebouwen, leidingen en 
riolering.

nvt Nee Onbekend

Biodiversiteit
Er is één thema waarin de condities van de bijbehorende soorten worden 
gerealiseerd, bijvoorbeeld het concept: Biodiversiteit van de lek tot in 
Nieuwegein City: daar plukt iedereen de vruchten van.

Baseren op definitie van een doeltype met bijbehorende 
specificatie van habitats en gewenste soorten.

Het gebied wordt zo ontworpen, gebouwd, 
ingericht en beheerd, dat het zorgt voor 
geschikte omstandigheden voor de 
betreffende doelsoorten en type natuur.  
Toepassing van: ‘riviernatuur’ (stomend 
water, natuurvriendelijke oevers, nat-
drooggradient) met bijbehorende 
doelvegetatie en doelsoorten en 
‘Fruitboomgaard’ (fruitbomen, 
notenbomen, fruit en bessenstruiken, 
gemengde hagen, bijen, vlinders en andere 
bestuivers)

Doelsoorten en vegetatietypen vooraf 
selecteren en hierop de bijpassende 
maatregelen bij creëren (wanneer mogelijk 
beoordelen door een ecoloog).

?? nvt nvt Ja
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar
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Biodiversiteit
City West is natuur inclusief ontworpen met een passende variatie aan 
biodiversiteit die past bij de omgeving en de uitstraling van City en een 
meerwaarde creëert voor het gebied 

3000 m2 (ca. 30% van het onverharde gebied) is biodivers 
ingericht . Baseren op definitie van een doeltype met 
bijbehorende specificatie van habitats en gewenste soorten.

City West is natuurinclusief ontworpen (30% 
van het onverharde gebied) waarbij 
rekening gehouden worden met de 
gradiënten: nat-droog, zonnig-schaduw, 
vegetatiestructuren, hoog-laag. Bij de keuze 
in groen is voldoende aandacht voor 
winterbeeld, zodat City West ook in de 
winter een aantrekkelijk beeld geeft

De hoog-laag gradiënt moet naar voren 
komen in het ontwerp: beplanting op 
maaiveld, op gevels en op daken. De nat-
droog gradiënt moet naar voren komen in 
het ontwerp: natuurvriendelijke oevers, 
Wadi. De zonnig-schaduw gradiënt moet 
naar voren komen in het ontwerp: zorg 
voor voldoende zonnige plekken, 
halfschaduw en schaduw. Binnen de 
groenkeuze is er een mix van 
bladverliezende sooren en groenblijvende 
soorten. De hagen die geplant worden zijn 
gemengde hagen. 

3000 m2 nvt nvt Ja
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Biodiversiteit
City West is natuur inclusief ontworpen. Er is een passende variatie aan 
biodiversiteit aanwezig in Nieuwegein City die past bij de omgeving en de 
uitstraling van City en een meerwaarde creëert voor het gebied 

3000 m2 (ca. 30% van het onverharde gebied) is biodivers 
ingericht . 

City West voldoet aan habitateisen 
stadsvolgens, bijen, vlinders en andere 
insecten en vleermuizen

Er zijn voldoende nestel, schuil, 
overwinteringsplekken

3000 m2 nvt nvt Nee
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Biodiversiteit Er is een samenhangend groenblauw netwerk met omgeving City west 
1.5 m maal lengte beek = hoeveelheid oever. 80% hiervan 
natuurvriendelijk ingericht. 

Watergang met met enige stroming door 
het gebied waarvan minimaal 80% 
natuurvriendelijke oevers: De blauwe 
structuur die nu ondergronds loopt naar 
oppervlakte halen en natuurvriendelijke 
oevers.

Natuurvriendelijke oevers zijn gerealiseerd 
en zoveel mogelijk op het zuiden 
georiënteerd (gunstig voor insecten en 
amfibieën)

Natuurvriendelijke oever aan 1 kant van de 
beek: gemiddelde breedte groene oever 
droog (1,5m) per meter meek (dit is wel 
afhankelijk van breedte waterloop). 

nvt nvt Ja 
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Biodiversiteit Er is een samenhangend groenblauw netwerk met omgeving City west ??
Er zijn verbindingen gerealiseerd via 
infrastructuur (infranatuur) en bestaande 
barières worden verzacht .

Groene tramlijn, spoorbermen en 
wegbermen met kruidenrijke vegetatie die 
aan weerszijde aansluit. Toepassing van 
groene geluidsmuren (beperkt ook geluid 
en vangt fijnstof af). Hop-overs over wegen 
(vleermuizen, insecten), tactisch geplaatst. 
Fietsbruggen/voetgangersbruggen over 
dimensioneren voor groene strook

?? nvt nvt Ja
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Biodiversiteit Er is een samenhangend groenblauw netwerk binnen City West ??
Er zijn aaneengesloten groene en blauwe 
structuren die onderling met elkaar 
verbonden zijn.  

Verbinden door groene stroken of via 
stepping stones. Tramlijn in het gebied, 
groene bushokjes. Wadi in verbinding met 
stromend beekje. Wadi met 
plantensoorten die op verschillende 
dieptes wortelen en volledig biodivers 
ingericht

Groenstroken en wegbermen zijn minimaal 
2 meter breed om biodivers in te kunnen 
richten. 

nvt nvt Ja
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Biodiversiteit
Er is een ecologisch evenwicht in City West dat ook duurzaam is op de lange 
termijn. 

??

Er is een diversiteit aan planten en 
diersoorten en aantrekking van zowel 
prooidieren als voldoende predators. Bij 
ontwerp en inrichting wordt helder 
aangegeven hoe de groenkwaliteit geborgd 
is en hoe het onderhouden en beheerd gaat 
worden.

Extra aandacht voor afvangen plaagdieren 
door aantrekken predators. Er is een 
groenbeheerplan opgesteld.

?? nvt nvt Nee
Budgettair neutraal 
voor ontwikkelaar

Biodiversiteit Gebouwen zijn natuur inclusief ontworpen en gebouwd ??

Gebouwen dragen bij aan de leefomgeving 
van de soorten die leven in City West. 
Gebouwen hebben groene gevelbeplanting 
en verschlilende groene daken. Van de 
daken is 50% biodivers ingericht (100% van 
de groendaken).

nvt nvt

Er zijn x nestkasten per x m2 
gebouw in de wanden van 
gebouwen gerealiseerd voor 
vleermuizen, vogels en insecten. 
Bij ontwerp moet aangetoond 
worden dat aan deze doelstelling 
wordt voldaan en aangetoond 
worden na realisatie. Op de lagere 
daken zijn diverse en passende 
soorten groen aanwezig, zodat 
deze daken een voedselbron en 
leefomgeving kunnen vormen 
voor de (soorten). 

?? Nee Onbekend




