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Hoofdvraag

Welke programma invulling is kansrijk voor de locatie 
Veldheim, gegeven de ontwikkelingen in de markt, de 

context en het beleid? 
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1. Context

• In de omgeving wonen vooral gezinnen met 
hoog inkomen en kleine gezinnen vanaf 55 
jaar: empty nesters.

• Het terrein wordt omringd door voornamelijk 
eengezinswoningen uit het dure segment.

• De leefbaarheid van het gebied is erg positief

• Langs de Utrechtseweg bevinden zich veel 
kantoren. Winkels en horeca concentreren 
zich in het stadscentrum.
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2. Historie

• De Utrechtseweg is historisch een 
prominente weg waarachter Zeist verder 
uitgroeide.

• De Utrechtseweg is oorspronkelijk een route 
waarlangs zich veel buitenplaatsen en 
landgoederen bevinden. Grote parels van de 
kralenketting: de Utrechtseweg. Het sterke 
beeld van grote parels verzwakt door 
verkaveling rondom de parels met kleine 
bebouwing. 

• De buitenplaatsen en landgoederen werden 
ontworpen aan grote parken die het groene 
karakter van de Utrechtseweg versterkten. In 
de loop van de jaren maakte groen plaats voor 
verharding en bebouwing. Het groene 
karakter is versnipperd. 

Circa 1850 Circa 1935 

Circa 2000 Circa 1975 
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3. Beleidskader 

• Regio Utrecht en Zeist zetten in op Groen, 
Gezond en Slim. 

• Regio Utrecht en Zeist streven naar meer 
betaalbare woningen. Er is krapte op de 
woningmarkt. 

• Zeist streeft naar gezond stedelijk leven. 
Maar daarin ruimte voor divers 
woningaanbod en nieuwe woonconcepten.

• De Utrechtseweg, onderdeel van de Stichtse 
Lustwarande, is de groene entrée van Zeist. 
Het hoogwaardige karakter moet versterkt en 
behouden blijven. 
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4. Identiteit 

• Vanuit de huidige identiteit van het 
omliggende gebied en de potentie van de 
plek is een blauw-aqua identiteit kansrijk. 
Deze identiteit gaat uit van status, controle, 
betrouwbaarheid en hoge kwaliteit. 

• Bij blauw-aqua identiteit past een type mens 
die zelf graag sterk in control is en zorg zoveel 
mogelijk zelf organiseert. Een zorgconcept 
dat uitgaat van de autonomie van de bewoner 
is kansrijk.
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Angst
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5. Programmatische analyse

Capelle aan den 
IJssel Hoorn Nieuwegein Rijswijk Utrecht Zeist Gemiddeld

m
2 

pe
r h

ui
sh

ou
de

n

bijeenkomstfunctie 2,8 4,8 22,3 5,6 15,8 5,5 9,5

celfunctie 0 0,3 0,1 0 0,1 0,4 0,2

gezondheidszorgfunctie 1,9 3,4 4,5 3,7 3,9 4,9 3,7

industriefunctie 9,1 22,9 36 20,4 67,4 7,8 27,3

kantoorfunctie 18 6,1 21,1 59,3 48,1 15,8 28,1

logiesfunctie 0,3 0,3 0,3 1 4,3 1,7 1,3

onderwijsfunctie 2,3 6 4,7 5,2 20,5 3,8 7,1

overige gebruiksfunctie 4,5 1,6 2,7 23 3,1 1,3 6,0

sportfunctie 1,1 1,9 2,5 2,4 1,4 1,2 1,8

winkelfunctie 7,6 11,6 7,5 8,6 6 7,4 8,1

woonfunctie 100,6 116 108,6 106,1 98,8 123,4 108,9
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5. Programmatische analyse: Maatschappelijk

• Maatschappelijk: ontmoeten. In de omgeving 
van Veldheim zijn weinig faciliteiten voor 
ontmoeting. Het realiseren van ruimte voor 
ontmoeting op of nabij de planlocatie kan 
passen bij de herontwikkeling van de locatie. 

• Maatschappelijk: onderwijs. De 
onderwijslocaties rondom Veldheim bedienen 
redelijk veel bewoners. In West-Zeist zijn 
relatief weinig onderwijsfuncties. 

• Maatschappelijk: zorg. In Den Dolder, Oost-
Zeist en West-Zeist is zorg minder aanwezig. 
Een zorgfunctie die past bij de 
herontwikkeling (bijvoorbeeld wonen voor 
senioren) voorziet in een behoefte. De 
behoefte aan zorg gericht op andere groepen 
is in deze studie niet expliciet naar boven 
gekomen.  

• Maatschappelijk: cultuur. Het grootste deel 
van Zeist wordt goed bediend door de 
voorzieningen in het centrum. 

Ontmoetingsruimte
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5. Programmatische analyse: Wonen

• Wonen: koop. Met uitzondering van 
vrijstaande woningen is er veel vraag naar 
koopwoningen in Zeist. 

• Wonen: huur. Sterke vraag naar middeldure
huurwoningen. 

• Naar het jaar 2040 toe zien wij een overschot 
van de laag- en hoogbouwwijken en een groot 
tekort voor rustige stadswijken. Dit 
woonmilieu is in Zeist beperkt aanwezig. 

• Wonen: senioren. Profielen die aansluiten bij 
de identiteit van de planlocatie betreffen 
Privédomein, Parkappartement en Eigen plek.

• Wonen: zorg. Er is een groeiende vraag naar 
zorgwoningen. Er is meer aanbod nodig. 
Hierbij is voorkeur voor kleinschaligheid en 
levensloopbestendige woningen.

Verschil vraag- en verkoopprijs Zeist (NVM)

Ontwikkeling verkooptijden in Zeist (NVM)
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Huurprijzen 2018 in Zeist

Huurprijzen 2019 in Zeist

Huurprijzen 2020 in Zeist

Vraag vanuit catchment area naar nieuwbouwwoningen per jaar
Segmenten
Huur EGW Sociaal tot 730 40            6%
Huur EGW Middelduur 730 tot 1.250 20            3%
Huur EGW Duur boven 1.250 10            2%
Huur MGW Sociaal tot 730 70            11%
Huur MGW Middelduur 730 tot 1.250 120          19%
Huur MGW Duur boven 1.250 10            2%
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Woonmileu's mismatch 2040
Binnenstad -90
Levendige stadswijk -120
Rustige stadswijk -360
Luxe stadswijk -30
Woonwijk laag- en hoogbouw 480
Woonwijk laagbouw 10
Luxe woonwijk -90
Dorps -100
Landelijk -90
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Conclusie

Welke programma invulling is kansrijk voor de locatie Veldheim, gegeven de 
ontwikkelingen in de markt, de context en het beleid? 

• Een hoofd-invulling van wonen achten wij kansrijk voor de locatie Veldheim
• Deze invulling kan goed samen met maatschappelijke functies ontmoeten en zorg. 
• Wij achten een hoofdfunctie van kantoren, winkels of horeca op deze locatie niet kansrijk. 

Houd hierbij rekening met: 

• De planlocatie is een onderdeel van de Stichtse Lustwarande. Vanuit de huidige identiteit van 
het omliggende gebied en de potentie van de plek is een blauw-aqua identiteit kansrijk.

• De planlocatie ligt nu in sub-urbaan gebied. Er is een manifeste vraag naar rustig stedelijke 
woonmilieus. 

• De Utrechtseweg heeft een rijk cultuurhistorisch karakter. 
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Vragen?
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