
Nog even geduld we gaan om 19:30 uur beginnen

Welkom bij de online bijeenkomst over 
De Nieuwe Munt



Programma bijeenkomst

1. Welkom en introductie 
2. Terugblik bijeenkomsten
3. Bouwenvelop
4. Stand van zaken: wat is er gewijzigd?
5. Thema: verkeer en parkeren
6. Tijdelijke invulling
7. Proces en planning 
8. Einde



Vragen

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen
• Alle vragen en antwoorden komen op de website



Welkom en introductie



Terugblik bijeenkomsten

• 26 juni 2019 – Informatieavond
• 2 juli 2019 – Bijeenkomst bewoners Steijnstraat
• 6 november 2019 - 1e klankbordgroep 
• 2 december 2019 - 2e bijeenkomst Steijnstraat 
• 16 december 2019 – 2e klankbordgroep



Bouwenvelop

Toelichting bouwenvelop
• Rol ontwikkelaar / rol gemeente
• Doel van de bouwenvelop
• Ontwikkelkaders
• Programma
• Verkeer en parkeren
• Duurzaamheid



Bouwenvelop
Ambitie Beurskwartier Utrecht

Ligging Rijksmunt in ‘Het Nieuwe 
Centrum

Toekomstvisie centrum Utrecht, 2015



Bouwenvelop
De Munt als onderdeel van de stad



Bouwenvelop
De Munt als onderdeel van de buurt



Bouwenvelop
Plangebied

Kaart huidige situatie



n

Bouwenvelop
Programma



Bouwenvelop
Programma



Bouwenvelop
Vlekkenplan



Bouwenvelop
Toegankelijkheid



Bouwenvelop
Semi-publiek toegankelijk



Bouwenvelop
Binnentuin



Bouwenvelop
Binnentuin - schetsontwerp



Bouwenvelop
Binnentuin - schetsontwerp



Bouwenvelop
Binnentuin - referentiebeelden



Bouwenvelop
Binnentuin - referentiebeelden



Bouwenvelop
Inrichtingsplan



Gevelaanzicht Leidseweg



Gevelaanzicht Muntkade



Gevelaanzicht Steijnstraat 



Stand van zaken – wat is er gewijzigd?
Woningen

• ‘Wonen’ geen onderdeel oorspronkelijke initiatief, door 
gemeente toegevoegd aan programma;

• Realiseren woningen t.p.v. logistieke hal niet haalbaar;

• 2 tot 3 woningen in voormalige dienstwoning aan 
Leidseweg

• De woningen kunnen ook worden ingevuld als woon-
werkunits



Stand van zaken – wat is er gewijzigd?
Atrium

• Overkapping onderdeel oorspronkelijke plan;

• Binnenplaats heeft waarde vanuit de historie;

• Centrale ruimte voor ontsluiting programmaonderdelen en 
ontmoeting;

• Niet overkappen geeft mogelijkheid tot extra vergroening;

• Verbinding met onderliggende kelder middels tribune-trap;

• De ruimte is flexibel te programmeren.



Stand van zaken – wat is er gewijzigd?
Programma

• Hotelmarkt onder druk door COVID-19 virus;

• Verhuurbaarheid en financierbaarheid vormen risico’s;

• Impact middellange termijn nog onduidelijk;

• Flexibiliteit op programmaonderdelen.

Alternatief:
• Ruimte voor creatieve bedrijven en innovatieve start-ups;

• Succesvolle start-ups begeleiden en voorzien in scale-up proces;

• Creatieve en innovatieve makersindustrie in relatie tot historisch gebruik.



Verkeer en parkeren
Ontsluiting

Ontsluiting locatie 
huidige situatie



Verkeer en parkeren
Ontsluiting

Ontsluiting locatie 
toekomstige situatie



Verkeer en parkeren
Parkeerbalans

• Begin 2020: Parkeerdrukmeting uitgevoerd op Muntkade e.o. –
Parkeerdruk ligt rond de 65% - 75%;

• Conform norm wordt voldaan aan voldoende parkeerplaatsen;

• Verkeersgeneratie vergelijkbaar met vorige situatie.  



Fietsparkeren in de kelder

• Bereikbaar via 
binnenterrein;

• Ca. 220 
fietsparkeerplaatsen



Duurzaamheid

• Uitgangspunt is het behalen van een DuMo-label A;
(Duurzaam Monument, methodiek om balans tussen 
erfgoedwaarden en duurzaamheid in kaart te brengen)

• Aansluiting op stadsverwarming is uitgangspunt;

• Toevoegen van zonnepanelen (waar mogelijk i.v.m. 
rijksmonument);

• Vergroening omliggende tuin;

• Mogelijkheden voor (leen)fietsen en/of deelauto’s.



Tijdelijke invulling

• Omgevingsvergunning 
tijdelijke horeca en 
kantoorruimte is 
verleend;

• In gesprek met potentiële 
exploitanten;

• Start exploitatie tijdelijke 
horeca: maart 2021.



Planproces & 
Planning

Slotbijeenkomst 
18 november 2020

Inspraakperiode bouwenvelop
9 – 23 november 2020

Opstellen tweekolommenstuk
December 2020

Vaststellen bouwenvelop door college
Januari 2021

Opstellen bestemmingsplan / 
Omgevingsvergunning

Januari - december 2021

Bestemmingsplan onherroepelijk / start bouw
4e kwartaal 2021

Oplevering
4e kwartaal 2022



Vragen

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen
• Alle vragen en antwoorden komen op de website


