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Panorama Noordwest Cluster, vanaf hoek Budapestlaan en Princetonlaan

Panorama Noordwest Cluster, vanaf Leuvenlaan

Panorama Noordwest Cluster, vanaf noordzijde Cluster
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Het Noordwest Cluster in zijn context

Inleiding

Dit beeldkwaliteitsplan geeft de uitgangspunten voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van het Noordwest Cluster. De 
strategie voor deze ontwikkeling is opgetekend in steden-
bouwkundige 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 op De Uithof.  
Het beeldkwaliteitsplan Noordwest Cluster is een deeluit-
werking van het Basislandschapsplan en het Stedenbouw-
kundig plan.
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HET PLAN

Plan ‘Koolhaas / Zaaijer’. Versie augustus 2009.

Noordwest Cluster in Stedenbouwkundig plan Koolhaas / Zaaijer, versie augustus 2009
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Noordwest Cluster in Basislandschapsplan DS, 2011
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De zuidzijde is georiënteerd op de bomenweide, de groene 
vestibule van De Uithof. Bezoekers die De Uithof vanuit de 
stad per fiets of openbaar vervoer binnenkomen ervaren de 
ruimtelijke structuur van De Uithof door de openheid van de 
‘vestibule’ en de clustering van de gebouwen daar omheen. 
De bebouwing aan de zuidzijde van het Noordwest Cluster 
vormt een van de vier begrenzingen van deze belangrijke 
ruimte en illustreert zo niet alleen de ruimtelijke opbouw 
van De Uithof maar representeert ook het Noordwest Cluster 
als centrum van beta-onderwijs en onderzoek.
De oostzijde is georiënteerd op het ‘Park aan de Hoofd-
dijk’. Met de realisatie van dit park zullen de verschillende 
vormen van landschap en recreatie tot een samenhangend 
geheel worden gemaakt. Aan de oostzijde van het Noord-
west Cluster liggen restanten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie: het Fort aan de Hoofddijk met de Botanische 
tuinen en de Hoofddijk. Deze elementen bieden een 
aantrekkelijk uitzicht en koppelen het Noordwest Cluster 
aan het groter geheel van het park. 
De noordzijde van het Noordwest Cluster is georiënteerd op 
het weidegebied dat het rustiger deel van het park vormt. 
Deze weide heeft nog de oorspronkelijke structuur van 
het weidegebied, zoals dat voor de komst van De Uithof 
aanwezig was. Met de groene ‘leegte’ vormt dit gebied 
een buffer tussen de het verkeer van de A 27 en A 28 en de 
bebouwing op De Uithof.
De westzijde is georiënteerd op de A27. De geluidsbe-
lasting en het massieve talud vormen de onaantrekke-
lijke aspecten, de dynamiek van het verkeer mogelijk de 
aantrekkelijke aspecten van de snelweg. De A27 zal worden 
verbreed. De omvang van die verbreding is nog onbekend 

maar deze zal zeker een grote invloed hebben op de aard 
en de mogelijkheden van de oostzijde van het Noordwest 
Cluster. De verbreding zal moeten worden aangegrepen om, 
in samenhang met die verbreding, tot een functionele en 
aantrekkelijke ontwikkeling van de westzijde van het cluster 
te komen. 

Begrenzing

Het Noordwest Cluster wordt aan de zuidzijde gedefinieerd 
door de rooilijn van het Minnaert- en het Caroline Bleeker-
gebouw, aan de oostzijde door de rooilijn van het Wiskun-
degebouw, aan de noordzijde door de rooilijnen van het van 
der Graafflaboratorium en het TNO / NITG gebouw, en aan 
de westzijde door de rooilijnen van de SRON- en Caroline 
Bleekergebouw.

Ontsluiting

Verharding wordt in De Uithof, en dus ook in en rond het 
Noordwest Cluster tot een minimum beperkt. Nieuwe 
parkeerplaatsen mogen alleen binnen de clustergrenzen 
worden gerealiseerd. 
De huidige auto-ontsluiting van het Noordwest Cluster 
verloopt via de Princetonlaan. Met de sloop van de Betafa-
culteit zal ruimte ontstaan voor een lusvormige ontsluiting 
met een tweede aansluiting op de Budapestlaan.
Fietsers hebben toegang tot het Noordwest Cluster via de 
zuidwest-, zuidoost- en noordoosthoek van het cluster. Met 

Stedenbouwkundige eisen 
Noordwest Cluster   

1.1 Kavel en Context

Noordwest Cluster

Het Noordwest Cluster vormt een van de hoofdbouwstenen 
van de ruimtelijke structuur van De Uithof. De eerste 
gebouwen in dit gebied uit de jaren 60 en 70 vormden 
al een duidelijke groep. Eind jaren 80 definieerde het 
stedenbouwkundigplan Koolhaas / Zaaijer clustergrenzen 
waarbinnen verdere bebouwing in De Uithof plaats zou 
moeten vinden. De sindsdien toegevoegde gebouwen 
hebben het karakter van het Noordwest Cluster versterkt. 
Daarmee is het Noordwest Cluster misschien wel de duide-
lijkste illustratie van de belangrijke intentie van het plan 
Koolhaas / Zaaijer; herkenbare groepen gebouwen, ingebed 
in het mooie Uithof landschap.
De komende jaren zal forse sloop en nieuwbouw plaats 
vinden binnen het Noordwest Cluster die het Beta onderwijs 
en daaraan gerelateerde activiteiten nieuwe ruimte moeten 
bieden. Deze stedenbouwkundige eisen zijn erop gericht de 
geplande nieuwbouw van afzonderlijke gebouwen ook een 
verdere versterking van het Noordwest Cluster als geheel te 
laten zijn. 

Ligging

Het Noordwest Cluster heeft vier rechte zijden die alle zijn 
georiënteerd op een deel van De Uithof met een eigen 
karakteristiek. 
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de uitwerking van de diverse nieuwbouw- en inrichtings-
plannen zullen ook deze toegangsroutes en de stallingmo-
gelijkheden verbeterd worden.
Voetgangers komen vooral van de HOV haltes aan de 
zuidoosthoek van het complex. Met de herinrichting van 
het Minnaertgebouw en de bebouwing van kavel 8 zal deze 
route verbeterd worden. Daarnaast zal met de herinrichting 
van de Botanische tuinen en het doortrekken van de Hoofd-
dijk een nieuwe langzaam verkeersroute naar het Noordwest 
Cluster ontstaan.
 

Stedenbouwkundige inpassing

De nieuwe bebouwing zal in massaopbouw de karakteris-
tiek van het Noordwest Cluster als compacte groep samen-
hangende gebouwen in het landschap moeten versterken. 
Daarnaast zal nieuwe bebouwing rekening moeten houden 
met- en reageren op de aard en omvang van zowel direct 
aangrenzende bebouwing, als bebouwing op enige afstand. 
Daarmee zal zowel het ensemble van gebouwen binnen het 
cluster, als ook de samenhang met andere clusters en met 
het landschap worden versterkt.
Binnen het cluster zal nieuwe bebouwing bij moeten dragen 
aan een verbetering van de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Door aard en omvang van de nieuwbouw zal niet 
alleen de ruimtelijke vorm van de binnengebieden moeten 
worden verbeterd, maar ook zal de programmatische invul-
ling van met name de begane grond van nieuwbouw bij 
moeten dragen aan een verlevendiging van de aangren-
zende publieke ruimte.

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 bebou-
wing in het belangrijke Noordwest Cluster als centrum van 
vooraanstaand Beta onderzoek en onderwijs geldt dit in het 
bijzonder. Gegeven de grote zichtbaarheid van de buiten-
zijden van dit Cluster vanuit zowel de groene vestibule als 
ook vanaf de aangrenzende snelwegen en het Uithofpark, 
zal de bebouwing aan deze randen een zeer representatief 
uiterlijk moeten hebben met een onderscheidende architec-
tonisch kwaliteit.

1.2 Specifieke Eisen

- Nieuwe bebouwing moet gerealiseerd worden binnen de 
clustergrenzen.

- De hoekpunten van het Noordwest Cluster moeten 
bebouwd worden.

- Gebouwen aan de buitenzijde van het cluster staan voor 
een belangrijk deel in de rooilijn van de clustergrens. 

- Nieuwe bebouwing heeft op de begane grond zoveel 
mogelijk een functie en een architectonische uitwerking die 
bijdraagt aan een levendige uitstraling van het gebouw en 
een verlevendiging van de aangrenzende publieke ruimte.

- 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. 

- Voorzieningen zoals vuilopslag, trafo-installaties etc, 
moeten binnen de bebouwing worden gerealiseerd, aan het 
zicht onttrokken. 

- Fietsenstallingen, vuilopslag, trafo’s, (indien toegestaan 
opslag van) gastanks, parkeerplaatsen en overige utilitaire 
voorzieningen zijn een geïntegreerd onderdeel van het 
architectonisch ontwerp van de bebouwing. 

- Technische installaties en de omkadering daarvan zijn een 
geïntegreerd onderdeel van het architectonische ontwerp 
van de bebouwing, zowel in architectonische uitwerking als 
in massaopbouw.
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2. Landschappelijke eisen 
Noordwest Cluster

Algemeen

In De Uithof staan de gebouwen in het landschap. Het gras 
komt aan alle zijden van het cluster tot aan de gevel. Verhar-
ding rondom het gebouw wordt tot een minimum beperkt 
zodat het typische Uithofbeeld van gebouwen in het groen 
wordt gehandhaafd. 
Het gras is onderdeel van het landschap en is vrij van obsta-
kels zoals hekwerken, tuinelementen etc. In het gras mogen 
losse zitelementen geplaatst worden zonder verharding 
rondom. 
Borden, verlichtingsarmaturen, afzetpaaltjes en andere 
inrichtingselementen mogen alleen binnen de Cluster-
grenzen worden geplaatst, volgend de huisstijl van De 
Uithof.
Parkeren is toegestaan binnen de clustergrenzen en 
onttrokken aan het zicht door middel van bebouwing

Vanaf de openbare weg zullen geen reclame- of naams-
aanduidingen zichtbaar zijn. Dit geldt niet alleen voor het 
gebouw maar ook voor gastanks ed. Gebouwaanduiding en 
huisnummering op bezoekersniveau dienen vooraf goedge-
keurd te worden door de UU (V&C).

Bomencarre 

Het bomencarre maakt geen onderdeel uit van het Basis-
landschapsplan. Deze gaat uit van boomgroepen in een 
weiland. Bij aanpassingen van de bomenstructuur dient 
rekening gehouden te worden met de vliegroutes van vleer-
muizen naar foerageergebieden.

Noordzijde

Deze zijde grenst aan weilanden en bos in het Park aan de 
Hoofddijk. Hier ligt de belangrijkste zichtlijn in het parkont-
werp, vanaf hier richting de Hoofddijk / Universiteitsweg, 
het fort vrijliggend in het landschap. Aan deze zijde ligt een 
serviceweg en een verlaagd gelegen wandelpad en weiland. 

Oostzijde

De oostzijde grenst eveneens aan het Park aan de Hoofd-
dijk. De Hoofddijk, fiets- en wandelpad, wordt tot aan de 
clusterrand doorgezet en verbindt daarmee het cluster met 
het Park en de rest van De Uithof. 
Het autoverkeer bereikt het cluster via de Budapestlaan. De 
wegen liggen tussen de lager gelegen weilanden.

Zuidzijde

De zuidzijde grenst aan de bomenweide welke ook wel de 
‘vestibule van De Uithof’ wordt genoemd. Aan deze zijde 
komt een verlaagd gelegen weiland met boomgroepen. De 
laanbomen langs de Leuvenlaan worden op termijn niet 
herplant.

Westzijde
Deze zijde ligt ingeklemd tussen het cluster en het hoge 
talud van de A27.  Gras komt tot aan de gevel.

Landschapspark aan de Hoofddijk

losse zitelementen in het gras

landschap tot aan de gevel
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Principedoorsnede noordzijde

watergang, noordzijde 

natuurvriendelijke oever

weiland
smal wandelpad 

halfverharding en boomgroep

afgravenservicewegNoordwest  Cluster

locatie doorsnede
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Principedoorsnede oostzijde

wandelpadNoordwest  Cluster

locatie doorsnede
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Principedoorsnede zuidzijde

wandelpad

halfverharding

boomgroepafgravenfietspad   trottoir
Leuvenlaan

Noordwest  Cluster

locatie doorsnede
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Principedoorsnede westzijde

A27 met bosschage op het wegtalud Sorbonnelaan wandelpad boomgroep Noordwest 

Cluster

locatie doorsnede
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