
Stadsvernieuwers on TOUR – UTRECHT donderdag 8 oktober 2015  

powered bij NEPROM 

Wat is de stand van woningontwikkeling in de stad en hoe sluiten we aan bij de woonwensen 

van vandaag de dag? Hoe kunnen we dat beter peilen dan door polshoogte te nemen op 

recent ontwikkelde woninglocaties. Op 8 oktober gaan we met jou en 20 andere 

vastgoedprofessionals oktober op Tour in Utrecht?  

Aan de hand van actuele thema’s en ontwikkelingen bezoeken we woningbouwprojecten in 

bestaand stedelijk gebied waar direct betrokken ontwikkelaars, architecten, makelaars, 

projectmanagers van de gemeente en bewoners hun praktijkkennis en ervaringen delen. Ter 

plekke gaan we met elkaar in gesprek over het vak en innovaties in woningontwikkeling. Van 

concept- en projectontwikkeling naar marketing en verkoop/verhuur tot aan de beleving van 

de woonconsument. Tijdens deze Utrecht Tour bezoeken we onder meer de projecten De 

Smaaktuin (Veemarktterrein), Meyster’s Buiten (Oog in Al), Kop van Lombok en 

Kanaleneiland. Bij deze projecten zijn vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen 

aanwezig. De ochtend verplaatsen we ons tussen de projecten per bus. In de middag 

stappen we op de fiets. 

Natuurlijk gaan we veel naar buiten en nemen we de projecten onder de loep. Niet alleen om 

te luisteren maar juist ook om de betrokkenen bij de projecten te bevragen en met hen in 

gesprek te gaan. We bespreken onderling onze observaties en noteren leerpunten die we 

onderweg tegen komen. Tijdens een afsluitend ‘werkdiner’ bij Vechtclub XL tekenen we onze 

conclusies en leerpunten op in een  manifest waarmee we onze leerervaringen kunnen delen 

met vakgenoten. 

  



Programma  

9.00 uur Verzamelen bij Vechtclub XL, Europlaan 2B, Utrecht-West 

9.15 uur Transfer per bus naar Utrecht-Oost 
Introductie en inleiding op het programma door Jos Sentel (ThirdPlace) en Paul 
Splinter (NEPROM) 

9.45 uur  De Smaaktuin - transformatie van het Veemarktterrein 
Met Arnaud Treuren en Laura Zuidgeest (ERA Contour), Leen de Wit (gemeente 
Utrecht), Bart van Kampen (De Zwarte Hond) en Jeroen Heij (tuin- en 
landschapsarchitect, Adviesbureau Haver Droeze). 

11.30 uur Transfer per bus naar Oog in Al 

12.00 uur Meyster’s Buiten Oog in Al 
Met Marcel Groeneweg (Blauwhoed), Marcel Sinte Maartensdijk (Heijmans), Arnold 
Meijer (Inbo Stedenbouw) en Marjolein Bracht (stedenbouwkundige, gemeente 
Utrecht). 
 
Lunch in Cereolfabriek Meyster's Buiten 

14.00 uur Transfer per fiets naar Lombok 

14.15 uur Kop van Lombok – binnenstedelijke gebiedsontwikkeling  
Met Dick Helsloot en René Steman (BPD), Marlies Rohmer (Marlies Rohmer 
Architects & Urbanists), Fred Dekkers (Wijkraad Utrecht West) en Monique van Loon 
(Jebber). 

15.30 uur Transfer per fiets naar Kanaleneiland 

16.00 uur Stadsvernieuwing in Kanaleneiland 
Met Jesse Flink (GEM Kanaleneiland) en Peter van der Gugten (Heijmans) 

17.45 uur Transfer per fiets naar Vechtclub XL 

18.00 uur Werkdiner 
Tijdens een afsluitend ‘werkdiner’ bij Vechtclub XL tekenen we onder leiding van Jos 
Sentel (ThirdPlace) onze conclusies en leerpunten op in een manifest waarmee we 
onze leerervaringen kunnen delen met vakgenoten. 

20.30 uur Afsluiting van het programma door Jan Fokkema, directeur NEPROM 

 

   

http://www.desmaaktuin.nl/
http://www.meystersbuiten.nl/
https://www.rohmer.nl/project/masterplan-kop-van-lombok/
http://www.jebber.nl/
http://heijmans.nl/nl/projecten/kanaleneiland/

