
 

 

Arcadis Nederland B.V., La Guardiaweg 36-66, 1043 DJ Amsterdam    T +31 (0)88 4261 261    www.arcadis.com 

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504   
 

  

 

Memo 

ONDERWERP 

Locaties Ronald McDonald-huis langs de meetlat 

DATUM 

17 november 2021 Definitief 

 

VAN 

Philippine van der Schuijt, Jos Teunissen 

AAN 

werkgroep locatieafweging RMcD-huis 

ONZE REFERENTIE 

D10038152:39  

 

 

Op 17 augustus hebben Jos Teunissen (bestuurslid Stichting Ronald McDonald Huis Utrecht), Floor van Gils 
(ontwerper – Arcadis) en Philippine van der Schuijt (projectmanager – Arcadis) de potentiele locaties voor een nieuw 
RMcD-huis langs de ‘meetlat’ van de Stichting Ronald McDonald Huis Utrecht gelegd. Bij de ‘meetlat’ is het excel-
document met de criteria voor de locatiekeuze als onderlegger gebruikt (ter referentie opgenomen in Bijlage 1).  
Per locatie is  bepaald wat specifiek vanuit het perspectief van Ronald McDonald als ‘eindgebruiker’ de sterke punten 
– kansen van de betreffende locatie zijn en op welke punten de locatie minder goed scoort. Tevens is input verstrekt 
over de massastudies. Onderstaande tabel vat de conclusies per locatie samen.  
 
NB: Dit is een aanvulling op de overige onderzoeksvragen die door Arcadis worden uitgewerkt. Eerdere 
aandachtspunten die daarin onderzocht worden zijn niet in onderstaand overzicht herhaald maar zijn wel degelijk van 
toepassing op de uiteindelijke integrale rapportage. 
 
 
 

Locatie Conclusies ‘meetlat’ 

A1: variant 1 a en b– 
RMcD-huis in het 
ontvangstgebouw 

pluspunten 
- voldoende ruimte om programma goed te realiseren, 
- buitenruimte: daktuin(en) (variatie in inrichting; bij variant 1b is daktuin optioneel) + 

aansluiting op de groene zone langs de Hoofddijk 
- afstand tot ziekenhuizen 

aandachtspunten 
- eigen identiteit, herkenbaarheid, mogelijkheid tot profileren 
- vindbaarheid, vooral bij een centrale entree vanuit het Ontvangstgebouw2 
- veilige looproute: oversteek Lundlaan goed regelen (nb: verkeersintensiteit 

Lundlaan gaat afnemen vanwege autoluwe inrichting USP) 
- Trillingen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging door verkeer in parkeergarage 

eisen extra aandacht in de ontwerpfase. 

A: variant 2 – RMcD-
huis naast/tegen het 
ontvangstgebouw 
aan 

pluspunten 
- voldoende ruimte om programma goed te realiseren 
- eigen entree op maaiveld  
- buitenruimte: daktuin (variatie in inrichting) + aansluiting op de groene zone langs 

de Hoofddijk 
- afstand tot ziekenhuizen 
- eigen identiteit, herkenbaarheid, mogelijkheid tot profileren 
- vindbaarheid 

aandachtspunten 

 
1 belangrijk: RMcD wil een eigen, afgesloten unit. RMcD ziet weinig kansen voor flexibel uitwisselen van kamers en 
faciliteiten met andere functies in het Ontvangstgebouw 
 
2 Het is uiteraard mogelijk om in deze variant een eigen entree op maaiveld te realiseren; dit is een onderdeel van de 
ontwerpopgave op deze locatie. 
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- veilige looproute: oversteek Lundlaan goed regelen  
- Trillingen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging door verkeer in parkeergarage 

eisen extra aandacht in de ontwerpfase. 

A: variant 3 – 
bestaande RMcD-
huis laten staan, 1 
verdieping optoppen 
en dependance 
bijbouwen 

pluspunten 
- duurzaam. geen kapitaalvernieting door sloop van het bestaande gebouw, dat op 

zich prima functioneert 
- voldoende ruimte om programma goed te realiseren 
- eigen entree op maaiveld  
- buitenruimte: daktuin + aansluiting op de groene zone langs de Hoofddijk 
- afstand tot ziekenhuizen 
- eigen identiteit, herkenbaarheid, mogelijkheid tot profileren 
- vindbaarheid 

aandachtspunten 
- mogelijkheden realisatie programma ontvangstgebouw en nieuwe RMcD Huis 

binnen beschikbare ruimte, impact op bouwmassa ontvangstgebouw 
- afstand tussen ontvangstgebouw en RMcD Huis 
- gescheiden faciliteiten zijn sub-optimaal ivm afstand tot centraal punt (vrijwilligers/ 

management); verdelen over twee gebouwen is voor bedrijfsvoering RMcD Huis 
niet efficiënt. 

- Trillingen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging door verkeer in parkeergarage 
eisen extra aandacht in de ontwerpfase. 

 

A: variant 4 – locatie 
B toevoegen en 
programma 
ontvangstgebouw 
‘uitsmeren’.  

pluspunten en aandachtspunten 
- zie varianten 1 tm 3 
- mogelijke optimalisatie door (deel-)gebruik locatie B: extra ruimte om het totale 

programma RMcD-huis en Ontvangstgebouw te realiseren  
- Trillingen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging door verkeer in parkeergarage 

eisen extra aandacht in de ontwerpfase. 

Locatie D pluspunten 
- voldoet aan alle eisen en wensen RMcD-huis 

aandachtspunten 
- nadeel is de directe (zicht)relatie met PMC 

 

Locatie E pluspunten 
- voldoet aan elle eisen en wensen RMcD-huis 

aandachtspunten 
- geen 

Locatie G pluspunten 
- voldoende ruimte om programma goed te realiseren. te realiseren. Vrijstaand huis 

mogelijk, dat los staat van de ziekenhuis-activiteiten.  
- eigen entree op maaiveld  
- buitenruimte: tuin 
- eigen identiteit, herkenbaarheid, mogelijkheid tot profileren 

aandachtspunten 
- effecten energiecentrale op verblijf gasten: milieu (luchtkwaliteit, geluid) en 

electromagnetische straling. Deze omgevingsaspecten vragen om vergaande 
bouwfysische maatregelen. Dit is een extra aandachtspunt vanwege de patiëntjes 
uit het WKZ/PMC die bij ouders/brusjes logeren.  

- afstand tot de kinderziekenhuizen (800 – 1000 meter) 
- sociaal veilige looproute realiseren van het huis naar de ziekenhuizen (nu langs de 

tram- en busbaan en ingang Spoedeisende hulp. hoogteverschil in looproutes). 
- Vindbaarheid 
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Locatie H3 variant 1 
 
 

pluspunten 
- afstand tot ziekenhuizen en mogelijkheid voor veilige looproute  

aandachtspunten 
- locatie ligt middenin de ziekenhuisomgeving (o.a. naast de SEH en 

calamiteitenhospitaal). 
- vereist dat huidige bebouwing zandplaat is verwijderd 
- eigen identiteit, herkenbaarheid, mogelijkheid tot profileren 
- vindbaarheid.  

Locatie H variant 2 pluspunten 
- afstand tot ziekenhuizen en mogelijkheid voor veilige looproute  

aandachtspunten 
- locatie ligt middenin de ziekenhuisomgeving (o.a. naast de SEH en 

calamiteitenhospitaal) en neemt tuin psychiatrie weg 
- bouwhinder bestaande functies, mogelijk noodzaak tot tijdelijke uitplaatsing functies 
- eigen identiteit, herkenbaarheid, mogelijkheid tot profileren 
- vindbaarheid. 

Locatie P pluspunten 
- vrijstaand huis mogelijk 
- afstand tot ziekenhuizen klein en mogelijkheid voor veilige looproute  
- goede eigen identiteit, herkenbaarheid, mogelijkheid tot profileren, zichtlocatie 

vanaf A28 
aandachtspunten 

- kleine footprint, programma alleen te realiseren in meer dan vijf lagen.  
- slechts kleine buitenruimte mogelijk 
- directe relatie met de ‘ziekenhuisomgeving’ 
- luchtkwaliteit en geluid vragen om vergaande bouwfysische maatregelen: impact op 

binnenklimaat/comfort en kwaliteit/beleving buitenruimte 
- schaduwwerking en weerkaatsing geluid door PMC. 
- vindbaarheid, oa vanwege ontsluiting via bestaande weg PMC 

Locatie Q pluspunten 
-  vrijstaand huis mogelijk 
- buitenruimte: daktuin mogelijk. 
- afstand tot ziekenhuizen 
- eigen identiteit, herkenbaarheid, mogelijkheid tot profileren 
- vindbaarheid 

aandachtpunten 
- kleine footprint, programma alleen te realiseren in vijf lagen of meer.  
- directe relatie met de ‘kantorenomgeving’. effect van nieuwbouw op de bestaande 

kantoren: schaduwwerking, negatief effect op uitzicht (wederzijds) 
- veilige looproute en oversteek Universiteitsweg naar ziekenhuizen en verbinding 

naar de groene zone (ivm ontbreken eigen tuin) rond de Hoofddijk goed vormgeven 
- Bestaand utiliteitsgebouw van Hubrecht lab, vraagt extra veiligheidsmarges en 

aandacht bij bouw 

 
  

 
3 Wegnemen aandachtspunten is deels mogelijk bij faseren in tijd door nieuwbouw RMcD Huis te laten starten na 
herontwikkeling bestaande kantoren. Tot die tijd RMcD-huis handhaven op bestaande locatie en /of tijdelijke 
huisvesting / uitbreiding realiseren op nader te bepalen locatie. 
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BIJLAGE 1 – Origineel Excel document: Criteria Locatiekeuze RMcD Huis Utrecht v1.1.xlsx 
 

 


