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Informatiebijeenkomst herontwikkeling Livingstonelaan 609



Agenda

• Welkom 
• Presentatie Gemeente Utrecht – Alex van der Vlist (gemeente Utrecht)
• Kennismaken VOF Livingstonelaan – Jan Buisman (Slokker)
• Toelichting plan – Chris Zwiers (OZ Architect)
• Proces en planning
• Vragen, reacties en ideeën 



Gemeente Utrecht

Alex van der Vlist 



Herontwikkeling Livingstonelaan 609

We willen een nieuw gebouw op de plek van Livingstonelaan 609. 
Dat ligt op de grens tussen Kanaleneiland Zuid en de woonboulevard.

Wat zijn de ideeën?

• Een nieuw gebouw met onderin het gebouw een:

• onderwijsvoorziening

• voorziening vooral gericht op samenkomst (buurt)bewoners

• Daarboven 550-600 studentenwoningen

• Het park achter het gebouw krijgt een opknapbeurt, 
om zo het groen meer en beter te gebruiken



Ambitie gemeente

• Utrecht streeft naar meer gemengde wijken. 

• Utrecht wil meer studentenwoningen in Utrecht toevoegen (in het bijzonder 
zelfstandige en onzelfstandige studentenwoningen).

• Utrecht vindt het belangrijk dat deze plek goed aansluit bij de wijk, dat het 
bijdraagt aan de levendigheid en leefbaarheid en dat het omliggend groen 
gebruikt wordt. 

• Utrecht wil met de combinatie van onderwijsvoorzieningen en 
studentenwoningen de aansluiting versterken tussen de bestaande woonwijk, de 
nieuwbouw aan de Beneluxlaan, de Woonboulevard en de toekomstige 
ontwikkelingen in de omgeving.
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Stap 3 - bouwenvelop

• In een bouwenvelop staan eisen, wensen en voorwaarden. Bijvoorbeeld 
de vorm van de nieuwbouw, hoe het in de omgeving past en hoe het plan 
bijdraagt aan gezonde verstedelijking.

• De bouwenvelop wordt opgesteld onder begeleiding van een extern 
stedenbouwkundig bureau, IDDS. 
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Ontwikkelaar aan het woord

Jan Buisman (Slokker)



VOF Livingstonelaan

▪ Samenwerking tussen Slokker Vastgoed & Synchroon

▪ Ervaring met complexe ontwikkelingsprojecten

▪ Overeenstemming met eigenaar en huidige huurder



Synchroon

Wij worden gedreven door het maken van mooie gebouwen in en bij de 
stad waarbij zingeving, gebruik en schoonheid elkaar tot in detail 
versterken. Gebouwen die op positieve wijze impact hebben op mens, 
natuur en maatschappij en écht het verschil maken.

Onderdeel van TBI holding
Gevestigd in Utrecht



Slokker Vastgoed

Wij zijn een ontwikkelaar die vanuit een maatschappelijke 
betrokkenheid staat voor duurzame, inspirerende én kwalitatief 
hoogstaande projecten voor zowel de klant en eindgebruiker als de 
leefomgeving. 

Familiebedrijf en onderdeel van Slokker Groep
Gevestigd in Huizen



Ambitie VOF Livingstonelaan

▪ Aansluiten op de onderwijsboulevard en het bestaande park

▪ Het creëren van meerwaarde voor de omgeving

▪ Een gebouw waar wonen, werken, onderwijs en ontmoeten 

samenkomen

▪ Toevoegen van studenteneenheden aan de stad



Randvoorwaarden PUp

▪ 100% Studentenwoningen bovenop de plint, conform het convenant 
studentenhuisvesting

▪ 569 studenteneenheden (313 zelfstandig onder 1e aftoppingsgrens en 256 
onzelfstandig onder de kwaliteitskortingsgrens)

▪ Het totaal beoogde volume bedraagt ca. 24.500 m2 BVO



Randvoorwaarden PUp

▪ Inpandige oplossing fietsen
▪ De bebouwing heeft een alzijdig karakter (voorkomen van blinde muren)
▪ De plint (begane grond en 1e verdieping) is flexibel invulbaar en 

aanpasbaar voor o.a. school, functies, entrees, etc. 
▪ De plint is open(baar) en levendig ten behoeve van activering van de 

openbare ruimte en sociale veiligheid en heeft een publiekgerichte/ 
wijkondersteunende functie.



Toelichting plan

Chris Zwiers (OZ Architect)



Vervolgproces en planning

Jolijn Goertz (De Wijde Blik)



Participatieproces

• Informeren en betrekken omgeving

• Opstellen van een bouwenvelop met een verrijking 

van wensen en aandachtspunten vanuit 

omwonenden en andere belanghebbenden

• Transparant participatieproces, te volgen via 

www.livingstonelaan609.nl

http://www.livingstonelaan609.nl/


Participatieonderwerpen 

• Voorzieningen plint (begane grond) gebouw

• Samenhang gebouw en omgeving

• Inrichting park



Planning participatietraject

Voorgesprekken met stakeholders, 
overleg met de gemeente 

eind 2021/begin 2022

Informatiebijeenkomst 9 maart 2022

Vervolg/ Terugkoppeling n.t.b.



Vraag en Antwoord



Bedankt voor uw deelname!

Kijk voor meer informatie op 
www.livingstonelaan609.nl

Vragen / Reacties?  
contact@livingstonelaan609.nl

Vragen aan de gemeente:
tot 1 april: Esther de Graaff (projectmanager gemeente Utrecht) e.de.graaff@utrecht.nl

na 1 april: Nicolette Deetman n.deetman@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030

http://www.livingstonelaan609.nl/
mailto:contact@livingstonelaan609.nl
mailto:e.de.graaff@utrecht.nl
mailto:n.deetman@utrecht.nl

