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Inleiding

Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldontwik-
keling van zowel de landerijen oost als het cluster Dierge-
neeskunde.

Het herstructureren van de landerijen heeft zijn oorzaak 
in de samenloop van een vijftal zaken: De vergroting van 
het areaal landschap als gevolg van compacter bouwen, 
het opheffen van de renbaan, de aanstaande kap van de 
dominante populierenrijen, de wens van de provincie tot het 
zichtbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de 
wens van betrokkenen om de gastvrijheid te vergroten voor 
de toenemende stroom recreanten. Het beeldkwaliteitsplan 
koerst op een sterkere landschappelijke verbinding met De 
Kromme Rijn en het omliggende landschap door compositie 
van massa en ruimte en verbetering van de routing op eigen 
terrein en die naar de Kromme Rijn.

Het beeldkwaliteitsplan schept het kader voor de komende 
herinrichting van de publieke ruimte en veranderingen in de 
toekomst. De ruimtelijke strategie voor de nieuwe publieke 
ruimte in het cluster is opgetekend in het masterplan en 
vastgelegd in de principe-profielen van de omringende 
wegen. De onderdelen waaruit de feitelijke inrichting 
bestaat zijn merendeels gelijk aan die van de publieke 
ruimte elders op De Uithof. Deze zijn vastgelegd in het 
P.V.E. Terrein Diergeneeskunde Universiteit Utrecht (versie 1 
september 2010). 

Topografische kaart 1905

Fort aan de 
Hoofddijk

De Uithof

Diergeneeskunde, cluster

Diergeneeskunde, bijbehorend landschap
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1. De Uithof

De Uithof is een gebied waar de samenwerkende Uithof-
partners streven naar de realisatie van een hoogwaardig 
kenniscentrum. De ontwerpen voor de infrastructuur, de 
openbare ruimte en de gebouwen bepalen in belangrijke 
mate het goed functioneren van De Uithof. Daarom streven 
de Uithofpartners naar een hoogwaardige invulling van de 
afzonderlijke projecten die tezamen De Uithof vormen.

Het stedenbouwkundig plan van A. Zaaijer (i.s.m. OMA) 
vormt het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van De 
Uithof. Het plan beoogt De Uithof te transformeren in een 
campus met een goed verblijfsklimaat. 

Door te bouwen in clusters ontstaan herkenbare gebouwde 
gebieden. De concentratie binnen de clustergrenzen maakt 
de afzonderlijke gebouwen tot directe buren van elkaar. 
Zo ontstaat een structuur van goed nabuurschap die volop 
ruimte biedt aan het leggen van contacten, het uitwisselen 
van ideeën en het delen van faciliteiten. 

Met het samenbrengen van mensen en de introductie van 
studentenwoningen in De Uithof ontstaat draagvlak voor 
steeds meer voorzieningen. Deze programmatische verrij-
king zorgt voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat en 
een versnelde ontwikkeling van De Uithof tot volwaardige 
campus.

Een cluster is bebouwd tot op de rooilijn, zodat de grenzen 
helder zijn. Het heeft rondom het landschap tot aan de 
gevel. In het cluster liggen openbare ruimten waardoor de 
drukte het stenige overheerst over het groen. 

Vastgesteld Stedenbouwkundig plan De Uithof 2008, A. Zaaijer i.s.m. OMA    Bestemmingsplankaart 2010
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1   Invloedsfeer Landgoed Oostbroek

2   Invloedsfeer Kromme Rijn landschap

3   Park aan de Hoofddijk

4      Nieuwe Hollandse waterlinie: Forten

5      Nieuwe Hollandse waterlinie: Tankgracht

6      Nieuwe Hollandse waterlinie: Inundatievelden
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Plancontext 

De kwaliteit van De Uithof is haar ligging in het prachtige 
landschap van de Kromme Rijn. De verdichting van de 
bebouwing en verhoging van de bouwhoogte heeft geleid 
tot een dominantie van het gebouwde over het landschap. 
Door nu het Uithof-landschap zorgvuldig aan te sluiten op 
het omringende landschap, komt de bebouwing in een veel 
grotere landschappelijke context te liggen (meer dan de 
eigendomsgrenzen). Het document bevat de kaders voor het 
nieuwe landschapsbeeld. NHWL-relicten in de landerijen 
zijn benoemd als rijksmonument (zie bijlage 4).

Oostbroek, kaart M.F. Armauer, 1778 , niet precies zo uitgevoerd

(zie bijlage 5)
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Landschappelijke en stedenbouwkundige zones

De Landschappelijke en stedenbouwkundige zones hebben 
een eigen set uitgangspunten zijnde:

Zone: Landschap (1): agrarische gronden met recreatief 
medegebruik.

Uitgangspunten: Kromme Rijngebied, onbegrensde overgang 
met omringend landschap en cultuurhistorische kwaliteiten 
in het omringende landschap zoals het slotenpatroon en de 
houtwallen.

Zone: Park (2): Intensief gebruikt groen met agrarisch 
medegebruik, binnen de parkcontour.

Uitgangspunten: het oude landschap is drager en basis 
van het Park. Hoge gebruiksdichtheid en als gevolg hiervan 
benodigde specifieke, gestandaardiseerde  inrichtingsele-
menten voor het Park zoals verharding, meubilair, hekken, 
sportvelden en verlichting. Hoge eisen worden gesteld aan 
het beheer van het groen.

Zone: Bebouwd gebied (3): intensief gebruikte ruimte rond 
de gebouwen binnen het cluster.

Uitgangspunten: waardoor verharding domineert boven 
groen. Hoogstedelijke eisen worden gesteld aan de kwaliteit 
van de vormgeving en de materiaalkeuze.

Zone: Wegen (4): 

Uitgangspunten: uniformiteit per weg in bijvoorbeeld profiel, 
materiaalgebruik, verkeersstromen en boomsoort.

inundatievelden HWL

Hoofddijk

Tankgracht

landgoed Oostbroek

Kromme Rijn

Kromme Rijn
Fort Rhijnauwen Tankgracht

Fort aan
de Hoofddijk

NOORD
CLUSTER

Stedenbouwkundige en landschappelijke zones (dit wordt later uitgewerkt in het basislandschapsplan)

1

1

1

3

3

2
4
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Ontwerp 1958, Van der Steur Ontwerp 1961, Van der Steur

Ontwerp 1969, J.A. Kuiper Masterplan 2008, A. Zaaijer (i.s.m. OMA)

Plangeschiedenis

In de vier stadia van stedenbouwkundige planvorming is 
te zien hoe Diergeneeskunde van een losstaand cluster 
(1958 en 1961) vast aan de overige clusters van De Uithof 
komt te liggen (1969). Inmiddels is het cluster verkleind, 
nog sterker vastgeklonken en heeft de boerderij De 
Tolakker zich losgemaakt uit het cluster (zie bestem-
mingsplan). De stedenbouwkundige situatie binnen het 
cluster is sterk gereorganiseerd en in omvang compacter 
geworden. 
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2 Beeldkwaliteitsplan landerijen

De landerijen van Diergeneeskunde zijn binnen de invloed-
sfeer gebracht van sterke landschappellijke eenheden in de 
omgeving: het landschap van de Kromme Rijn, het Landgoed 
Oostbroek en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Het gekozen ontwerpmiddel om een hechte relatie met het 
landschap van de Kromme Rijn te bewerkstelligen is de radiaal: 
houtwal en of bomenrij loodrecht op de rivier, eventueel met 
pad. De radialen verankeren De Uithof als het ware in het 
Kromme Rijnlandschap. De beplantingselementen en paden 
geven De Uithof een voor dit landschap herkenbare maat, 
schaal en richting. Ze verzachten in de directe confrontatie 
tussen de verdichte clusters en het kleinschalige rivieren-
landschap. Door de reeks radialen, waarvan de meerder-
heid al bestaat of deels bestaat, ontstaat een kleinschaliger 
landschapsbeeld. De omsloten ruimten maken een zachte  
overgang naar het dichte bos van Oostbroek en vergelijkbare 
weides in de omgeving.

De letterlijke relatie van De Uithof met Landgoed Oostbroek 
wordt gelegd door het open snoeien van haar randen waardoor 
de zichtrelatie vergroot en de getekende zichtlijn naar de 
Kromme Rijn ontstaat. Daar staat tegenover dat het ziekenhuis-
cluster door de radialen minder zichtbaar in het landschap zal 
komen te staan. 

De letterlijke relatie met de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(NHWL) wordt gemaakt door de Tankgracht weer in profiel te 
herstellen. De forten blijven ten alle tijden omringd door open 
landschap (zie ook masterplan Park aan de Hoofddijk). Waar 
het zich voordoet zal een brug over de tankgracht de specifieke 
tankgrachtbrug zijn.

Structuurplan landerijen Diergeneeskunde (zie bijlage 3)
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afbeelding 5. afrastering (Paard) afbeelding 6. afrastering (LBH)

afbeelding 3. klaphek voor voetgangers 

Bouwstenen beeldkwaliteit landschap:

1.  Houtwallen en bomenrijen (afb.7)
 - op een minimale breedte 7,50 meter (zie profiel pagina 11) 
 - menging van soorten: meidoorn, sleedoorn, veldes 
 doorn, wilg, els en es
2.  Kruidenrijke bermen
 - extensief maaibeheer
3.  Afrastering
 - grootmazig gaas en stevige houten palen (landbouw 
 huisdieren) (afb. 6)
 - donkere kleur schriklint en houten palen (paard) (afb. 3)
 - donkere isolatoren (paard)
4.  Hek:
 - stalen landhek met toevoeging De Uithof (afb. 4)
 - houten klaphek voor voetgangers (afb. 3)
 - ophanging aan stevige houten palen (afb. 2)
5.  Landhok (afb. 1)
 - standaard houten gepotdekselde wanden
 - kleur zwart
 - afmeting hxlxb=3x12x6 m. 
 - plaatsing losstaand in de weide, dus nooit op de rand
6.  Landweg (zie bijlage 7 Beeldtypen wegen)
 - zwart asfalt 5 meter breed
 - afwatering op de bermen
 - geen verlichting m.u.v. toegangsweg tolakker en   
 doorgaande fietsroute
7.  Kavelpad, privé Tolakker (zie bijlage 7 Beeldtypen   
 wegen)
 - beton 5 meter breed 
8.  Borden
 - alleen strikt noodzakelijke borden aanbrengen voor  
 type en kleur zie  Zie P.V.E. Terrein Diergeneeskunde  
 Universiteit Utrecht (versie 1 september 2010)
9.  Meubilair
 - Zie P.V.E. Terrein Diergeneeskunde Universiteit
 Utrecht (versie 1 september 2010).afbeelding 7. houtwal

afbeelding 4. naambord in hekwerk: nader te ontwerpen

afbeelding 1. landhok voor De Uithof
afbeelding 2. standaard hek voor toegangen van landbouw 
voertuigen, zonder naambord De Uithof
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Voorbeeldprofielen van de radialen

dichte houtwal

open houtwal

landweg

sloot

Bouwstenen voor de radialen
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3 Beeldkwaliteitsplan cluster

Binnen het cluster Diergeneeskunde heerst de uitstraling 
van een landgoed: centraal ligt de 4 rijen bomenlaan. Aan 
weerszijden ligt het gras tot aan de gevel. De verharding 
is overal tot een minimum beperkt. De representatievi-
teit wordt bewaakt door de rooilijnen: alle objecten zoals 
borden, banieren, verlichtingsarmaturen en fietsnietjes zijn 
geplaatst achter de eerste bomenrij vanaf de weg (zie princi-
pedoorsnede op pagina 15 en 16).  De zitelementen liggen 
los in het gras. 

Aan de Bolognalaan wordt het profiel van deze weg aange-
houden bij de inrichting van de voorzijde van de gebouwen.  

De gebouwde fietsenstallingen, auto’s en andere grote 
elementen zijn geplaatst achter de tweede rooilijn; buiten 
de representatieve verblijfsruimte. 

De gebouwen hebben aan de niet representatieve kant een 
zone waarin allerlei inrichtingen gemaakt kunnen worden 
die noodzakelijkerwijs dichtbij het gebouw moeten zijn, 
zoals opslag hooibalen, kleine weides, etc.  Buiten deze 
zone ligt het landschap, waarvan de eisen in het beeldkwa-
liteitsplan landerijen beschreven zijn.

De radialen die door het cluster lopen zijn landschappelijke 
elementen en in profiel een directe voortzetting van de 
radialen in het landschap (zie principe profiel radiaal).

Boerderij de Tolakker
De boerderij is een hof, met een imposante bomenrij 
rondom (voortzetting van de bestaande driedubbele 
lindenrij). De boerderij kan zich toekomstig vernieuwen 
binnen de hof en afstoten wat buiten de hof staat.

voorbeeld zitelementen in het gras minimale verharding tussen gevel en landschap

rooilijn objecten
rooilijn objecten

Legenda

tussengebied

universiteits laan

radialen

rooilijn nieuwbouw

representatieve laan
representatieve
verblijfsruimte

kuilbalen
1500 m2 

kuilbalen 

kuilbalen
1500 m2 

trailer 
parkeren 

 pp

 pp

pp

pp

pp

pp

paddock

paddock

paddock

rijbak

pp

Structuurplan cluster Diergeneeskunde (zie bijlage 4)
* De voorgeschreven inrichtingselementen voor de Uithof
 zijn beschreven in het P.V.E. Terrein Diergeneeskunde  
 Universiteit Utrecht (versie 1 september 2010) .
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Collage 1 (zie positiekaart op pagina 15): De Yalelaan ter hoogte van de paddocks en de parkeerplaats wordt een landweg met De Uithof-omheining aan weerszijden, kruidenrijke grasbermen 
en verspreid staande bomen.

De Yalelaan 2010 ter hoogte van de paddocks en de parkeerplaatsen
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Collage 2 (zie positiekaart op pagina 15): Het fietspad tussen Yalelaan en Tolakkerweg wordt in zwart asfalt uitgevoerd, net als alle landwegen op De Uithof. De haag is gesnoeid om het zicht op 
de villa van  Landgoed Oostbroek mogelijk te maken. 

Het fietspad tussen Yalelaan en Tolakkerweg anno 2010
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positie principedoorsnedes

A. Yalelaan ter hoogte van het Androclus gebouw
B. Yalelaan ter hoogte van kliniek Paard
C. landweg verlengde van de Yalelaan
D. Bolognalaan
E. Munsterlaan
F. Limalaan

1. zie collage 1 op pagina 13
2. zie collage 2 op pagina 14

21
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Principedoorsnede A: Yalelaan ter hoogte van het Androclus gebouw

- Laan met Lindes, Tilia Europaea; niet onderbreken; in-en uitritten zoveel mogelijk tussen twee bomen plaatsen 
- Gras tot aan de gevel; verharding wordt tot een minimum beperkt
- Wegen en paden tussen de bomen
- Objecten zoals borden en lantaarnpalen op of achter de rooilijn plaatsen
- Overige inrichtingselementen zoals bankjes en prullenbakken buiten de representatieve laan plaatsen
- De representatieve ruimte eindigt op 3 meter van de buitenste laanboom 

Representatieve laanRepresentatieve verblijfsruimte Representatieve verblijfsruimte
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en

Rijweg Fietspad Wandelpad
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Principedoorsnede B: Yalelaan ter hoogte van kliniek Paard

- Laan met Lindes, Tilia Europaea;.niet onderbreken; in-en uitritten zoveel mogelijk tussen twee bomen plaatsen 
- Gras tot aan de gevel;.verharding wordt tot een minimum beperkt
- Wegen en paden tussen de bomen
- Objecten zoals borden en lantaarnpalen op of achter de rooilijn plaatsen
- Overige inrichtingselementen zoals bankjes en prullenbakken buiten de representatieve laan plaatsen
- De representatieve ruimte eindigt op 3 meter van de buitenste laanboom
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Representatieve laanRepresentatieve verblijfsruimte Representatieve verblijfsruimte

Rijweg Fietspad Wandelpad
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Principedoorsnede C: landweg verlengde van de Yalelaan

- Landwegen in oostwest richting hebben geen structurele laanbeplanting
- Landwegen in noordzuid richting lopen altijd samen met een radiaal, zie bouwstenen radialen op blz 11.

landweg brede bloemrijke berm omheining met grofmazig 

gaas

omheining met

schriklint

paddock omheining met

schriklint
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Principedoorsnede D: Bolognalaan. 

- Laan met Lindes, Tilia Europaea; niet onderbreken; in-en uitritten zoveel mogelijk tussen twee bomen plaatsen 
- Gras tot aan de gevel; verharding wordt tot een minimum beperkt
- Wegen en paden tussen de bomen
- Objecten zoals borden en lantaarnpalen op of achter de rooilijn plaatsen
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Rijweg RijwegFietspad FietspadWandelpad Wandelpad
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Principedoorsnede E: Munsterlaan

- Landweg bestaande uit een rijweg van 5 meter die afwatert op de naastgelegen groenstroken
- Aan beide zijden van de rijweg staat een houtwal van 7.50 meter breed. 

RijwegHoutwal
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Principedoorsnede F: Limalaan

- Landweg bestaande uit een rijweg van 5 meter die afwatert op de naastgelegen groenstroken
- Aan beide zijden van de rijweg staat een houtwal van 7.50 meter breed. 

RijwegHoutwal Houtwal Weiland
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bijlagen
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bijlage 1: Plangebied

Legenda

plangebied overige BKP’s

plangebied BKP Diergeneeskunde 
cluster en landerijen oost
plangebied BKP Diergeneeskunde 
landerijen west
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bijlage 2: Bestemmingsplankaart
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bijlage 3: Structuurplan landerijen
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bijlage 4: Rijksmonumenten Nieuwe Hollandse Waterlinie

betonnen werken Rhijnauwen - Vechten tankgracht

tankversperring

gemaal
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bijlage 5: Landgoed Oostbroek

Oostbroek, kaart M.F. Armauer, 1778 ( niet precies zo uitgevoerd)
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rooilijn objecten
rooilijn objecten

Legenda

tussengebied

universiteits laan

radialen

rooilijn nieuwbouw

representatieve laan
representatieve
verblijfsruimte

kuilbalen
1500 m2 

kuilbalen 

kuilbalen
1500 m2 

trailer 
parkeren 
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 pp
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paddock

paddock

paddock

rijbak

pp

bijlage 6: Structuurplan cluster Diergeneeskunde
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Legenda

landweg

voor pro�el van de weg zie doorsnede

kavelpad, privé Tolakker

gescheiden
verkeersstromen

Bijlage 7: Beeldtypen wegen
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