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Inleiding

Dit beeldkwaliteitsplan geeft de uitgangspunten voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van perceel 8. De strategie voor 
deze ontwikkeling is opgetekend in stedenbouwkundige en 
landschappelijke eisen. De omringende wegen zijn vastge-
legd in principedoorsneden. De onderdelen waaruit de feite-
lijke inrichting bestaat zijn merendeels gelijk aan die van de 
publieke ruimte elders in De Uithof. Dit Beeldkwaliteitsplan is 
een verdere uitwerking van het Basislandschapsplan en het 
Stedenbouwkundige Masterplan. 
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1. Stedenbouwkundige eisen 
Perceel 8

1.1 Perceel en Context

Centrum Cluster

Het Centrum Cluster heeft zich de laatste jaren ontwik-
keld tot het hart van De Uithof. De hoge concentratie van 
gebouwen en mensen en de menging van functies zorgt voor 
een levendige sfeer en draagvlak voor nieuwe functies en 
voorzieningen. De noordelijke helft van het Centrum Cluster 
wordt vooral gevormd door grote solitaire gebouwen uit de 
jaren 60, 70 en 80. Perceel 8 is het laatste grote perceel in 
dit gebied. 

Ligging

Perceel 8 ligt op de kop van de noordelijke helft van het 
Centrum Cluster. De westzijde van het perceel grenst direct 
aan de Bomenweide, de groene vestibule van De Uithof. 
De zuidzijde van het perceel grenst direct aan de Centrum 
Boulevard met de (toekomstige tram) HOV-halte, voet- en 
fietspaden. Ook de oostzijde van het perceel grenst aan 
druk openbaar gebied met de bushaltes aan de noordelijke 
tak van de HOV-baan. De noordzijde van het perceel grenst 
aan de Leuvenlaan die met name het autoverkeer verdeelt 
over de aangrenzende clusters en parkeervoorzieningen. 

Begrenzing

De begrenzing van perceel 8 wordt aan de noordzijde 
gedefinieerd door de rooilijn van het aangrenzende Kruytge-
bouw, aan de westzijde door de rooilijn van de kopbebou-
wing van de zuidelijke helft van het Centrum Cluster, aan de 
zuidzijde door de zuidelijke Clustergrens van de noordelijke 
helft van het Centrum Cluster en aan de oostzijde door een 
zone met een aangenomen maat als afstand tot de paral-
lelle busbaan.

Ontsluiting

De zuid- en oostzijde van het perceel grenzen direct aan 
druk openbaar gebied met bus- en tramhaltes en voet- en 
fietspaden. De hoofdontsluitingen van de bebouwing zullen 
dan ook aan deze zijden zijn gelegen. 
Aan de noordzijde bevindt zich de kruising van de rijweg 
van de Leuvenlaan met de HOV-baan. Deze zijde leent zich 
niet voor een hoofdontsluiting. Door de specifieke vormge-
ving van de kruising is er aan de noordzijde ook geen ruimte 
voor de expeditie- en auto-ontsluiting van het perceel. 
De westzijde grenst direct aan de Bomenweide. Met een 
uitloop vanuit de bebouwing op deze zijde kunnen de 
gebruikers van perceel 8 volop profiteren van dit landschap. 
Door het ontbreken van de mogelijkheid voor de expeditie- 
en auto-ontsluiting van het perceel aan de noordzijde zal 
deze aan de westzijde moeten komen. Daarvoor zal de 
afslag van de Leuvenlaan naar het huidige parkeerterrein 

worden gebruikt. Deze afslag zal zo direct mogelijk moeten 
worden aangesloten op de parkeer- en expeditievoorzie-
ningen die aan de noordzijde, binnen de bebouwings-
grenzen van het perceel zullen moeten liggen. 
Het huidige fietspad aan de oostzijde van de Padualaan 
volstaat als fietsroute langs Perceel 8. Er zal dus géén 
fietspad komen tussen de bushalte en de oostzijde van 
perceel 8. Voor perceel 8 zijn twee fietsentree’s wenselijk.  
Aan de zuidwest hoek van het perceel zal een fietsentree 
nodig zijn die aansluit op het fietspad dat aan de zuidzijde 
van de toekomstige trambaan zal lopen. En aan de noord-
oost hoek zal een fietsentree nodig zijn die aansluit op 
het fietspad langs leuvenlaan / Padualaan. De exacte 
locatie binnen het perceel van de fietsenbergingen is 
nader te bepalen, maar zal logisch moeten aansluiten op 
de fietsentree’s en moeten passen binnen het omgevings-
plan. 

Stedenbouwkundige inpassing

Gelegen op de kop van de noordelijke helft van het 
Centrum Cluster zal de bebouwing van perceel 8 een 
hoeksteen vormen van de stadszijde van het centrum 
van De Uithof. De westzijde van het perceel grenst direct 
aan de Bomenweide, de groene vestibule van De Uithof. 
Daarmee zal de bebouwing vol in het zicht staan van 
de Uithofbezoekers die het gebied direct vanuit de stad 
binnenkomen. Samen met de toekomstige bebouwing van 
het Zuidwest Cluster zal met het bebouwen van perceel 8 
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de begrenzing van de Bomenweide compleet zijn.
Het gebouw zal in massaopbouw op overtuigende wijze 
deze belangrijke positie markeren. In aard en opbouw zal de 
bebouwing rekening houden met en reageren op de aard en 
opbouw van de aangrenzende bebouwing en het ensemble 
van gebouwen rond de Bomenweide completeren. 
Gegeven de specifieke positie en de alzijdigheid van het 
perceel zullen de hoeken van de bebouwing als samen-
hangende architectonische hoekoplossingen worden 
ontworpen. Het ontwerp zal dus geen ‘kopgevels’ kennen.
Perceel 8 zal dicht bebouwd worden. De bouwmassa zal 
in de middag voor een forse slagschaduw zorgen aan de 
oostzijde bij de Padualaan en de bushalte. Het is wenselijk 
dat de bebouwing een zodanige massaopbouw zal hebben 
dat er geen massieve slagschaduw zal optreden maar dat er 
ook sprake zal zijn van enige lichtdoorval van de west- naar 
de oostzijde van het perceel.

Uitstraling

Van alle bebouwing in De Uithof wordt verwacht dat deze 
met een hoogwaardige architectuur bijdraagt aan De Uithof 
als een bijzonder kenniscentrum. Voor de bebouwing op dit 
markante hoekperceel van het Centrum Cluster geldt dit in 
het bijzonder.
Gegeven de grote zichtbaarheid van alle gevels van dit 
perceel zal de bebouwing aan alle zijden een representatief 
uiterlijk moeten hebben.

1.2 Specifieke Eisen

- De nieuwbouw moet gerealiseerd worden binnen de 
grenzen van perceel 8. 

- Het gebouw mag het volledige perceel beslaan. 

- De noordwest- en de zuidwest hoek van het perceel, tevens 
de hoekpunten van de noordelijke helft van het Centrum 
Cluster moeten bebouwd worden.

- De bouwdelen aan de zuid- en oostzijde hebben op de 
begane grond over de volle lengte een functie en een archi-
tectonische uitwerking die bijdraagt aan een levendige 
uitstraling van het gebouw en bijdraagt aan de levendigheid 
van het aangrenzende openbare gebied.

- De bebouwing moet aan alle zijden een representatief 
uiterlijk hebben, met een hoogwaardige architectuur door 
het gebruik van duurzame materialen en een secure detail-
lering. 

- Technische installaties en de omkadering daarvan zijn een 
geïntegreerd onderdeel van het architectonische ontwerp, 
zowel in architectonische uitwerking als in massaopbouw, 
zowel op de begane grond als op de daken. 

- Fietsenstallingen, vuilopslag, trafo’s, gastanks, parkeer-
plaatsen en overige utilitaire voorzieningen zijn een geïnte-
greerd onderdeel van het architectonisch ontwerp, zowel in 
architectonische uitwerking als in massaopbouw.



8

2. Landschappelijke eisen 
Perceel 8

Algemeen

In De Uithof staan de clusters in het landschap. Het gras 
komt tot aan de buitengevel. Verharding wordt tot een 
minimum beperkt. Het gras buiten het perceel is onderdeel 
van het landschap en is vrij van obstakels zoals hekwerken, 
borden, verlichtingsarmaturen, afzetpaaltjes en andere 
inrichtingselementen. De inrichting van de Centrum Boule-
vard ligt tot tegen de gevels die grenzen aan de Centrum 
Boulevard.

Alle inrichtingselementen moeten voldoen aan de standaard 
inrichtingselementen van De Uithof. Deze zijn vastgelegd in 
het boekje ‘Standaard inrichtingselementen, De Uithof’.

Vanaf de openbare weg zijn geen reclame- of naamsaandui-
dingen zichtbaar. Dit geldt niet alleen voor het gebouw maar 
ook voor gastanks en inrichtingselementen. Voorstellen voor 
gebouwaanduiding en huisnummering op bezoekersniveau 
worden vooraf gekeurd door de UU (V&C).

Noordzijde

Aan de noordzijde van het perceel ligt de Leuvenlaan met 
vrijliggend fiets- en wandelpad aan de noordzijde van de 
rijbanen. Het gras ligt tot aan de gevel. Aan deze zijde liggen 
twee belangrijke zichtlijnen op bijzondere elementen in 
het landschap van De Uithof: het zicht op het Werk aan 
de Hoofddijk en de zichtlijn over de as Hoofddijk richting 
landgoed Oostbroek

Oostzijde

Hoewel niet gelegen aan de Centrum Boulevard wordt 
het maaiveld ten westen van de Padualaan (vrijliggende 
busbaan) tot aan de oostgevel ingericht conform de huidige 
inrichting van de Centrum Boulevard. 

In de noordoosthoek van het perceel komt een fietsenstal-
lingsentree. De entree sluit aan op een oversteek naar het 
bestaande fietspad aan de oostzijde van de Padualaan (zie 
kaartbeeld pag. 10).

Zuidzijde

Aan de zuidzijde grenst het perceel aan de Centrum Boule-
vard. De inrichting van het maaiveld ten noorden van de 
Weg van de Wetenschap wordt conform de huidige inrich-
ting van de Centrum Boulevard. Daarmee wordt de inrichting 
aan de noord- en zuidzijde van de Weg tot de Wetenschap 
gelijkwaardig. 

Het fietspad aan de zuidzijde van de busbaan (in de 
toekomst trambaan) krijgt een afslag naar perceel 8, net 
voor de bushalte, later tramhalte. De fietsenstallingsentree 
moet in de zuidwest hoek komen, zo dicht mogelijk bij deze 
afslag (zie kaartbeeld pag. 10).

Westzijde

Aan de westzijde komt gras tot aan de gevel. Een strook van 
7 meter blijft op het huidige maaiveld niveau, daarna wordt 
het maaiveld afgegraven tot het niveau van de Bomenweide 
(zie principedoorsnede westzijde pag. 11). 

De Bomenweide is de ‘groene vestibule’ van De Uithof waar 
de schapen grazen. Aan deze zijde ligt de zichtlijn gericht 
op het landgoed Amelisweerd. De huidige beplanting rond 
de parkeerplaats maakt plaats voor vergroting van het 
weiland en herstel van historische sloten. Daarmee wordt 
het zicht op zowel Amelisweerd als het Fort aan de Hoofd-
dijk verbeterd.
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Landschappelijke eisen Perceel 8

doorzetten sloot 2x

toegang tot expeditie en parkeerplekken

parkeren en manoeuvreerruimte 
expeditie voertuigen binnen bebouwingsgrenzen van perceel

doorzetten rij knotwilgen

afgraven grond, herstel weiland

niet afgraven, voet 7m

zichtvelden volgens Basislandschapsplan 
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Ontsluiting fietspaden perceel 8

bestaand fietspad

suggestie toekomstig fietspad

LET OP:
2x Nutskasten verplaatsen danwel opnemen in 

bouwvolume perceel 8

zichtvelden volgens Basislandschapsplan 

fietsentree 1

fietsentree 2
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nieuwbouw perceel 8
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Principedoorsnede, zuidzijde, perceel 8
met Centrum Boulevard
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nieuwbouw perceel 8
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Principedoorsnede, noordzijde, perceel 8
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