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Wilhelminawerf in 
Utrecht zet de toon 
aan het Merwede-
kanaal  De Wilhelminawerf bouwt voort 

op de rijke industriële geschiede-
nis van het gebied. De woonge-
bouwen zijn in samenhang met 
de naastgelegen silo’s en schoor-
stenen ontworpen en de buiten-
ruimte sluit aan bij het stoere 
karakter van de werven aan het 
kanaal. Het ensemble verwijst 
naar het industriële verleden 
van de plek en vormt een mooie 
verblijfsplek langs de kanaalzone. 
Het horecapaviljoen is daarbij 
een welkome aanvulling. De 
Wilhelminawerf is een schakel in 
de reeks van bijzondere plek-
ken langs de kanaalzone, in lijn 
met onder andere de verderop 
gelegen Villa Jongerius.   

Het “eigen” karakter van De Wil-
helminawerf verhoudt zich goed 
tot de omgeving. De hoogteac-
centen en dakvormen geven de 
gebouwen smoel en richting en 
versterken de samenhang met 
de omgeving. Het ensemble is zo 

gevormd dat er in de toekomst 
een verbindingsstraat doorheen 
kan lopen naar het plangebied 
erachter en een brug naar de 
overkant van het kanaal. 
De verschillende sferen in het 
plan zijn in het ontwerp van de 
buitenruimte uitgewerkt. De ro-
buuste sfeer van een havengebied 
is vertaald in een stoer materiaal-
gebruik met damwanden en stel-
conplaten. Dit is gecombineerd 
met een inrichting die past bij een 
woonomgeving van nu. Duide-
lijke zoneringen gaan samen met 
subtiel aangeduide overgangen 
van woning naar straat. De 
overgangsstroken tussen stoep 
en huis zijn snel opgepikt door 
bewoners, gelet op de bankjes en 
potplanten die er nu al staan. 

Binnenhaven  
Drie woongebouwen omsluiten 
een binnenhaventje. Deze haven 
heeft een recreatieve functie, 
maar dient ook als een water-

Langs het Merwedekanaal in Utrecht, vlak achter het Centraal Station, is een karaktervolle woonplek gerea-

liseerd. Een voormalig bedrijventerrein is getransformeerd tot een aantrekkelijk stedelijk woongebied rond 

een haventje. Dok Architecten maakte het architectonische en stedenbouwkundige ontwerp, bureau Vollmer 

& Partners nam het ontwerp van de buitenruimte en het beplantingsplan voor zijn rekening.  
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bassin waar alle regenwater in 
wordt opgevangen. Het nieuwe 
horecapaviljoen aan de haven is 
een sociaal duurzame ontmoe-
tingsplek voor alle mensen uit 
de omgeving. Terrassen aan de 
haven vormen een openbare ont-
moetingsplek. Rond het haventje 
zijn industriële stelconplaten – 
grote rechthoekige betonplaten 
– ingezet als stedelijke tribune 
aan het water. Ze vormen een 
speels lijnenspel gecombineerd 
met lopers in gebakken klinkers 
en afgewisseld met weelderige 
plantvakken. De natuur breekt 
rijkelijk door de verharding. De 
gevarieerde beplanting en het 
samenspel van bestaande en 
nieuwe bomen geven ruimte voor 
natuur en natuurbeleving in de 
stedelijke omgeving. 

Wonen
De verschillende types huurwo-
ningen kijken alle uit op het wa-
ter. De buitenruimtes variëren 
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EXPERT 
MEETINGXX

Stichting Steenbreek organiseert in 2023 maandelijks een online expertmeeting. In drie kwartier tijd word 

je door een expert bijgepraat over een actueel onderwerp. De items die aan bod komen, zijn zeer divers.

Programma t/m juni

maart april

juni

7 maart  |  15:45 - 16:30 uur 18 april  |  15.45 - 16.30 uur

27 juni  |  15.45 - 16.30 uur

DE WEEK VAN DE GROENE TUIN  

Sanne Janssen van Milieu Centraal en Ben 
van Ooijen van de Tuinen van Appeltern 
zoomen in op het onderwerp: Een groene 
tuin hoeft niet duur te zijn. Tijdens de Week 
van de Groene Tuin (4 t/m 10 april) delen 
de partners van deze campagne elke dag 
groene én duurzame tuintips.

MAAI MEI NIET

door Yacine Ryckebusch tuinexpert bij 
Velt. De campagnetitel Maai Mei Niet slaat 
op het advies voor tuinbezitters om in de 
maand mei het gazon of een deel ervan 
niet of minder te maaien; voor gemeenten 
is de campagne bedoeld om meer bewust-
zijn te kweken voor anders maaien middels 
ecologisch maaibeleid.

WATERVRIENDELIJKE, MAAR MUGGENVRIJE 
TUINEN 

Marieta Braks, medisch entomoloog bij 
RIVM, deelt de actuele stand van zaken 
rondom infectieziekten veroorzaakt door 
muggen.  Voor overheden ligt een belang-
rijke rol weggelegd om te zorgen voor de 
juiste voorlichting naar bewoners.

STICHTING

mei
23 mei  |  15.45 - 16.30 uur

GROENE BUUR

door Sacha de Ruiter van de Groene Buur. 
Groene Buur is een typisch bottom-up-
project: vanuit de samenleving wordt een 
groene beweging op gang gebracht. Hou 
het klein en dichtbij. Dat is het uitgangspunt 
van het project Groene Buur in Almere. 

XX

XX XX

XX

Voor meer informatie over deze expertmeetings ga naar www.steenbreek.nl/expertmeeting/. 

Voor vragen neemt contact op met Stichting Steenbreek via info@steenbreek.nl 

scan de 
qr-code 
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van terras tot wintertuinbalkons 
aan de havenzijde. Voor reuring 
is er de havenzijde en voor rust 
de gedeelde tuin aan de buiten-
rand van Wilhelminawerf. Het 
parkeren van het wooncomplex is 
gecombineerd in een tweelaagse 
parkeerhub. De wand van deze 
parkeervoorziening is begroeid en 
maakt de besloten buitenruimte 
tot een beschutte, private plek 
voor bewoners. De woongebou-
wen zijn aangesloten op stadsver-
warming en voorzien van zonne-
panelen. Bij de materialisatie was 
de lokale herkomst uitgangspunt. 
Alle aanwezige bomen langs het 
Merwedekanaal zijn door de ste-
denbouwkundige opzet behouden 
en hebben nu de prominente plek 
die ze verdienen. Zij zorgen voor 
schaduw en verkoeling. 

Deelauto’s zijn een belangrijk 
onderdeel van de mobiliteits-
oplossing. Door toepassing van 
een gebouwde parkeervoor-
ziening kon de hoeveelheid 
verharding aan de buitenrand 
worden beperkt en is ruimte 
gevonden voor de gezamenlijke 
tuin. Het beplantingsplan dat 
deel uitmaakt van het inrich-
tingsplan voor de Wilhelmina-
werf voorziet in weelderige en 
droogtebestendige beplanting. 
Subtiele verschillen in de 
soortensamenstelling zorgen 
voor afwisseling en kleur in de 
verschillende seizoenen. Een 
aantal groenvakken biedt ruimte 
voor forse bomen. De Gleditsia’s 
passen met hun licht grillige 
stam en takkenstructuur mooi 
bij de getoogde vormen in de 

Over Wilhelminawerf 
· Opdrachtgever: KondorWessels Projecten, Rijssen 
· Stedenbouw en architectuur: Dok architecten, Amsterdam 
· Landschapsarchitect: Vollmer & Partners, Amersfoort 
· Oplevering: juni 2022 
· Programma: 167 huurwoningen, horecapaviljoen,  

parkeergarage rondom een binnenhaven
· Plaats: Utrecht 
· Adviseur constructie: Van der Vorm Engineering, Delft 
· Adviseur installaties: Rouweler Installatietechniek, Zelhem 
· Adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid:  

Cauberg Huygen, Rotterdam 

· Aannemer: Bouwcombinatie WeBé: Wessels Zeist & Bébouw 
Midreth 

· Bruto vloeroppervlakte (m2): 19.941 
· Netto vloeroppervlakte (m2): 14.980 
· Bruto inhoud (m3): 56.560 
· Netto inhoud (m3): 42.500 
· Voorlopig ontwerp: november 2013 
· Definitief ontwerp: april 2015 
· Aanvang bouw: juli 2019 
· Bouwsom inclusief installaties: 20.000.000 euro

architectuur en zijn geplaatst bij 
de robuuste trappartij. 

Waterwegen
Wilhelminawerf biedt een op-
maat voor de verdere ontwikke-
ling van de Merwedekanaalzone. 
De waterverbinding met het 
Merwedekanaal maakt het voor 
bewoners mogelijk om voor de 
deur in de kano te stappen en 
dichtbij naar hartje Utrecht te 
varen of zich juist de stad uit te 
begeven. De Kanaalweg wordt 
in de toekomt een fietspad met 
aan de zijde van het Merwede-
kanaal een vrijliggend voetpad. 
Dit project (Rondje Stadseiland) 
maakt ook het wandelen en 
fietsen langs het water tot een 
aangename bezigheid. 

Beeld: Laurens Kuipers, KondorWessels Projecten
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