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Inleiding

Dit beeldkwaliteitsplan geeft de uitgangspunten voor de 
bebouwing en inrichting van perceel 34 en veranderingen 
in de toekomst. De ruimtelijke strategie voor het perceel is 
opgetekend in stedenbouwkundige en landschappelijke 
eisen. De omringende wegen zijn vastgelegd in principe-
profielen. De onderdelen waaruit de feitelijke inrichting 
bestaat zijn merendeels gelijk aan die van de publieke 
ruimte elders in De Uithof.  Het beeldkwaliteitsplan perceel 
34 is een deeluitwerking van het Basislandschapsplan en 
het Stedenbouwkundig plan
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Stedenbouwkundige eisen 
Perceel 34 

Zone Universiteitsweg en Bolognalaan

In De Uithof bevindt zich een aantal zones met een eigen 
ruimtelijk karakter die om een eigen stedenbouwkundige 
aanpak vragen, anders dan het concentreren van bebou-
wing in clusters. De Universiteitsweg / Bolognalaan is zo’n 
zone. Vanaf de A 28 vormt de Universiteitsweg, overgaand 
in de Bolognalaan de auto-ontsluiting van De Uithof. Langs 
deze route bevonden zich aan de oostzijde, ter hoogte 
van het UMC Utrecht reeds een aantal solitaire gebouwen. 
Door deze solitairen tot een regelmatige serie vrijstaande 
gebouwen te completeren wordt het karakter van de Univer-
siteitsweg / Bolognalaan versterkt. 
Deze serie start vanaf de snelweg met drie afgeronde 
gebouwen in de binnenbochten van de invalsweg, die als 
een chicane het binnenkomen in De Uithof benadrukken 
en het uitzicht over de buitenbochten op De Uithof 
openhouden. Langs het rechte deel van de Universiteitsweg 
en de Bolognalaan blijft er tussen de losse gebouwen 
doorzicht op het achterliggende gebied.

Percelen Universiteitsweg en Bolognalaan 

Het volledig bebouwd raken van de oostzijde van de 
Universiteitsweg vraagt om nieuwe bouwmogelijkheden 
in dit gebied. Die worden gevonden in de ontwikkeling 
van de westzijde van de Universiteitsweg / Bolognalaan. 
De tweezijdige bebouwing die ontstaat vergt geen nieuwe 
infrastructuur, maar benut de aanwezige capaciteit van 
de Universiteitsweg / Bolognalaan ten volle. Het principe 

van vrijstaande, objectmatige bebouwing wordt ook aan 
de westzijde doorgezet waarmee het eigen karakter van 
de Universiteitsweg / Bolognalaan verder wordt versterkt, 
terwijl het doorzicht op het achterliggende gebied blijft 
bestaan.

Perceel 34

Perceel 34 bevindt zich tussen de Hogeschool Faculteit 
Gezondheidszorg en het centrumcluster. Op dit moment 
wordt het perceel nog in beslag genomen door tijdelijke 
studentenhuisvestingunits. Het perceel ligt in de as van de 
Yalelaan en markeert de belangrijke afslag van de Bolog-
nalaan naar de Cambridgelaan. Over de noord oostelijke 
hoek van het perceel loopt de historische Bisschopssteeg. 
Parallel aan de Bisschopssteeg liep de tankgracht van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze waterloop zal gerecon-
strueerd worden en samen met de Bisschopsteeg het 
perceel koppelen aan de bebouwing van het centrumcluster. 
Vanaf 15 meter hoogte mogen Bisschopsteeg en tankgracht, 
binnen de perceelgrenzen, overbouwd worden waarmee 
deze belangrijke historische elementen zich in de nieuwe 
bouwmassa nadrukkelijk kunnen manifesteren.

Perceelgrenzen

De oostzijde van het perceel ligt in lijn met de oostgevels 
van de noordelijker gelegen bebouwing langs de Universi-
teitsweg, zodat nieuwe bebouwing een eenheid zal gaan 

vormen met de andere gebouwen langs de Universiteitsweg.
De westzijde ligt in lijn met de westgevel van de Hogeschool 
Faculteit Gezondheidszorg zodat de nieuwe bebouwing 
samen met de hogeschool een heldere begrenzing zal 
vormen van het weidegebied. De schuine zijde van het 
perceel volgt de schuinstand van de Bisschopssteeg, 
waarmee een verband wordt gelegd met de bebouwing ‘De 
Bisschoppen’ in het centrum. De noordzijde ligt iets terug 
van de Cambridgelaan en de zuidzijde houdt afstand tot 
de Hogeschool zodat aan noord- en zuidzijde ruimte blijft 
voor doorzicht vanaf de Bolognalaan op het achtergelegen 
weidegebied.
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Specifieke eisen perceel 34

•	 De bebouwing zal een representatief uiterlijk krijgen 
dat met een hoogwaardige architectuur van duurzame 
materialen en een secure detaillering bijdraagt aan De 
Uithof als een bijzonder kenniscentrum. 

•	 De bebouwing van perceel 34 moet binnen de bebou-
wingsvlakken worden gerealiseerd.

•	 Het driehoekige bebouwingsvlak van het perceel met 
Bisschopsteeg en toekomstige tankgracht hoeft niet 
bebouwd te worden.

•	 De Bisschopssteeg en toekomstige tankgracht mogen 
vanaf een hoogte van 15 meter worden overbouwd.

•	 Op het driehoekige bebouwingsvlak zijn onder een 
hoogte van 15 meter alleen kolommen toegestaan 
die minimaal van omvang en aantal zijn, zodat een 
maximaal doorzicht over de Bisschopsteeg en de 
tankgracht blijft bestaan.

•	 De bebouwing van perceel 34 moet duidelijk geori-
enteerd zijn op de heersende oost/west noord/zuid 
richting van de omliggende bebouwing en/of de 
schuinte van de Bisschopssteeg.

•	 De oostzijde van de toekomstige bebouwing moet voor 
ten minste 50% in de oostelijke rooilijn van het grotere 
bebouwingsvlak staan.

•	 De noordzijde van de toekomstige bebouwing moet 
voor ten minste 50% in de noordelijke rooilijn van het 
grotere bebouwingsvlak staan.

•	 De auto ontsluiting van het perceel zal plaats vinden 
vanaf de Bolognalaan.

•	 De hoofdentree / hoofdentree’s van de bebouwing 
krijgt / krijgen  een duidelijke oriëntatie op de ontslui-
ting van het perceel vanaf de Bolognalaan en/of de 
Bisschopssteeg.

•	 Met de keuze van de plaatsing van de hogere volumes 
van het gebouw wordt rekening gehouden met de 
bezonning van de aangrenzende bebouwing en 

openbare ruimte.
•	 Technische installaties en de omkadering daarvan, 

zowel naast als op het gebouw, zijn een geïntegreerd 
onderdeel van het architectonische ontwerp, zowel in 
architectonische uitwerking als in massaopbouw. 

•	 Vuilopslag, trafo’s, fietsenstallingen, parkeerplaatsen 
en overige utilitaire voorzieningen moeten binnen het 
perceel gerealiseerd worden, geïntegreerd in het archi-
tectonische ontwerp van de bebouwing, aan het zicht 
onttrokken vanaf alle vier zijden van het perceel.

•	 Volgens het bestemmingsplan is de maximale 
bouwhoogte 35 meter, met uitzondering van een 
“hoogte accent” tot 60 meter. In het ontwerp moet 
gebruik gemaakt worden van de in het bestemmings-
plan geboden mogelijkheid van een hoogte accent.
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2. Landschappelijke eisen

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. 

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 Cambridgelaan 
met vrijliggend fiets- en wandelpad. Het gras tussen het 
perceel en de Cambridgelaan komt tot aan de gevel. Hier 
mogen losse zitelementen in het gras worden geplaatst.

Oostzijde

Aan de schuine zijde ligt de Bisschopssteeg en wordt de 
tankgracht hersteld. De tankgracht zet zich voort aan de 

overzijde van de Cambridgelaan, in het centrumcluster.  
In samenwerking met het projectbureau Hollandse Water-
linie, dat over de hele linie werkt, wordt  de zichtbaarheid 
en leesbaarheid van de waterlinie komende tijd vergroot.

Het profiel van  de gracht is opgebouwd uit een flauwe 
oever aan de oostzijde en een steile aan de westzijde. Het 
fragment tankgracht is korter dan dat in het centrumcluster, 
maar moet er wel visueel een eenheid mee gaan vormen. 
De breedte van het watervlak is gelijk, 5 meter. Tussen 
de toekomstige tankgracht en de Bolognalaan wordt het 
maaiveld aangevuld tot het niveau van de weg. 

De Bisschopssteeg heeft eiken aan weerszijden. Richting 
het zuiden wordt de combinatie Bisschopssteeg en 
tankgracht voortgezet. Aan de Bolognalaan ligt het gras tot 
aan de gevel.

Zuidzijde

Het gras ligt tot aan de gevel. Hier mogen losse zitele-
menten zonder verharding worden geplaatst. Een losse 
boomgroep in het gras is wenselijk.

Westzijde

Aan de westzijde grenst het perceel aan een grasstrook 
op hoogte van het perceel, aflopend richting sloot. Hierop 
mogen losse zitelementen worden geplaatst. De grasstrook 
grenst aan het weiland dat begraasd wordt door schapen en 
is afgescheiden van de grasstrook door de bestaande sloot.

landschap tot aan de gevel

losse zitelementen in het gras
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Terugbrengen Tankgracht

Bisschopssteeg en tankgracht in het centrumcluster

Huidige Bisschopssteeg ten zuiden van de Cambridgelaan
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Principedoorsnede westzijde

35 m

locatie doorsnede

Weiland grasstrook
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Principedoorsnede noordzijde

locatie doorsnede

CambridgelaanGrasstrook
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Principedoorsnede oostzijde

locatie doorsnede

Bisschopssteeg maaiveld ophogen tot niveau 

omringend maaiveldTankgracht incl. talud

12 m

•	 Op	het	driehoekige	
bebouwingsvlak	zijn	
onder	een	hoogte	van	15	
meter	alleen	kolommen	
toegestaan	die	
minimaal	van	omvang	
en	aantal	zijn,	zodat	
een	maximaal	doorzicht	
over	de	Bisschopsteeg	
en	de	tankgracht	blijft	
bestaan.
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Principedoorsnede  zuidzijde

locatie doorsnedelocatie doorsnede

boomgroep in grasGras
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