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Inleiding
Mijn droom is een plek maken waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Tuindorp is ooit ontworpen en gebouwd met op
veel hoeken winkeltjes en ontmoe�ngsgelegenheid. Vorig
jaar is de laatste winkelier met pensioen gegaan en is een
van de laatste plaatsen om elkaar ‘zomaar’ tegen te komen
verdwenen.
In maart 2011 heb ik via LinkdIn een oproep geplaatst: Wie
wil er nu niet een plek hebben in Tuindorp en Tuindorp-Oost
waar we elkaar kunnen ontmoeten, een eetcafé, kroeg of iets
wat daarop lijkt. En een plein waar zaterdags zelfs een markt
zou kunnen staan. Die oproep was het begin van een erg
leuke samenwerking met Robbert en later Liesbeth, Saskia,
Jeroen, Sylvia en Jelle die deze mooie brochure mee hebben
samengesteld. Het was een mooi voorproe�e voor al die ontmoe�ngen op het dorpsplein.
Tuindorp en Tuindorp-Oost, gezellige wijken waar de mensen
elkaar nog kennen en groeten op straat. Ooit ontworpen en
gebouwd met op veel hoeken winkeltjes en ontmoe�ngsgelegenheid. Wijken die in de afgelopen 75 jaar veel verandering hebben ondergaan. Scholen liepen leeg en stroomden
weer vol, huizenprijzen stegen en stagneerden en waar in
2011 de laatste wijkwinkel verdween en in de jaren 60 een
winkelcentrum verscheen.
De visie Eykmanlaan van de gemeente Utrecht voorziet een
groot aantal projecten op en rond de Eykmanlaan. Projecten
gericht op de verbetering van de groenvoorzieningen en infrastructuur, woningbouw en verbetering van schoolloca�es.

De Visie Eykmanlaan van de gemeente gaat echter voorbij
aan de verbindende func�e die de Eykmanlaan en winkelcentrum de Gaard als centraal punt zouden kunnen vervullen.
Wij als bewoners kijken namelijk naar de Eykmanlaan als
een fysieke grens tussen Tuindorp en Tuindorp-Oost. De
Eykmanlaan als barrière voor sociale cohesie en dagelijkse
ontmoe�ngen. De Eykmanlaan als een noodzakelijk kwaad
dat nou eenmaal soms overgestoken moet worden.
Nu er serieus wordt nagedacht over het verbeteren van
winkelcentrum de Gaard, is dan ook het moment aangebroken om vorm te geven aan een plek waar mensen elkaar
weer kunnen ontmoeten, waar het pre�ge verblijven is en
waar je met plezier naar toe gaat voor een dagelijkse boodschap, kop koﬃe of om te ﬂexwerken.
In deze brochure geven wij vorm aan deze gedachte. Niet
als een in betongegoten projectvoorstel, maar als een rich�ngwijzer voor hoe ontmoeten en samenleven er uit kan
zien in de niet zo verre toekomst. Een Dorpsplein in de stad.
Dorpsplein Tuindorp is een ini�a�ef van betrokken wijkbewoners, een vorm van burgerpar�cipa�e, waar iedere
wijkbewoner aan deel kan nemen en aan kan bijdragen.
Belangeloos kennis, crea�viteit en vaardigheden inze�en
voor een betere leefomgeving: dat is de basis van pre�g
samen leven en werken in een grote stad.
- Jurriaan

Programma van eisen
In de wijken Tuindorp en Tuindorp-oost is geen aantrekkelijke
mul�func�oneel te gebruiken ruimte, café of restaurant. De visie met betrekking tot de Eykmanlaan en de eventuele plannen
rondom winkelcentrum de Gaard lijken een goede aanleiding
hierin veranderingen te brengen. De wensen op een rij:
•
•
•
•
•

Dorpscafé/ mul�func�onele ruimte
Winkelcentrum uitbreiden
Verbeteren uitstraling winkelcentrum
Verkeerssitua�e verbeteren
Aantrekkelijke openbare ruimtes creëren

Groensitua�e
•
•

Handhaven kwalita�ef goed groen - donker groen
Verbeteren van ‘onduidelijk’ groen - lichtgroen

Verkeerssitua�e
De Eykmanlaan kruist op veel plaatsen met straten uit de
aan grenzende wijken. Deze zijn allen duidelijk ondergeschikt aan de Eykmanlaan. Hierdoor is de Eykmanlaan een
barrière tussen beide buurten. Het brede proﬁel, met middenberm, maakt het wel mogelijk om in fasen over te steken. Bij realisa�e van het smallere proﬁel zoals voorgesteld
in de ‘visie Eykmanlaan’ lijkt het niet overbodig tenminste
één oversteekplaats te voorzien van verkeerslichten.
Rondom de Gaard zijn een aantal kleine parkeerplaatsen
met ieder een eigen toegang. Dit brengt veel verkeersbewegingen met zich mee en een onduidelijke ruimtelijke
opbouw. Het gebied wordt doorkruist door een bus baan.
Verbeterpunten zijn:

•
•
•
•
•

Parkeren reorganiseren
Duidelijke oversteekplaats realiseren
Busbaan verplaatsen
Bevoorrading van andere verkeersbewegingen
scheiden
Doorgaande routes waar nodig opheﬀen of
herinrichten

Analyse
De ruimtelijke opbouw rond winkelcentrum de Gaard is gevarieerd. Er is geen duidelijk gevormde stedenbouwkundige ruimte. Bouwhoogten variëren sterk en het beeld wordt bepaald
door ´achterzijden´ en versnipperd parkeren. Het gebied komt
groen over door de breed opgeze�e groene bermen van de
Eykmanlaan. Alleen aan het pas heringerichte pleintje oogt de
Gaard aantrekkelijk. Aandachts- & verbeterpunten ten aanzien
van ruimtelijke opbouw, groen en de verkeerssitua�e:
Ruimtelijke opbouw
•
Bevoorrading scheiden van representa�eve steden
bouwkundige ruimte: het plein
•
Uitbreiden representa�eve gevel winkelcentrum
naar zichtzijde vanaf de Eykmanlaan
•
Aantrekkelijke openbare ruimte creëren
•
Nieuwe bouwvolumes - het café op een zichtbaar punt
situeren

Voorstel
Aan de zichtzijde van het winkelcentrum wordt een nieuwe
strook winkels gerealiseerd met op de kop Het Café. Ruimte
hiervoor wordt gercreërd door versmallen van de Eykmanlaan en de vrijgekomen ruimte te voegen bij het centrumgebied. De uitstraling van het winkelcentrum verbetert en het
café ligt op een beeldbepalende aantrekkelijke plek. Het
plein voor deze nieuwe gevel is ruim opgezet en kan plaats
bieden aan een weekmarkt of andere ac�viteiten. Het café
ligt aan het plein en hee� een op het zuiden gericht terras
aan het water. Er is een duidelijke verbinding met het winkelcentrum door middel van een arcade.

Nieuw winkelfront en café noordzijde van de Gaard

Situa�eschets

Referen�ebeelden café en arcade

Beeld café- paviljoen

Beeld van noordzijde Eykmanlaan
Beeld van westzijde tussen de bochten van de Eykmanlaan
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