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Inleiding

Voor u ligt het masterplan voor het Landschapspark aan de 
Hoofddijk. Het masterplan is een uitwerking van het Basis-
landschapsplan en het Stedenbouwkundige plan. Aanlei-
ding voor het opstellen van het masterplan is de recente 
toevoeging van functies en ambities aan het gebied. Het 
landschap dreigt door de toenemende druk te ”verparken”, 
mede ook doordat de overgebleven weides te klein worden 
voor beweiding. Weides worden dan grasvelden. (zie Basis-
landschapsplan, te downloaden via www.uu.nl/.......???

De landschappelijke dragers in het landschapspark zijn: 
het landschap van de Kromme Rijn, de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en het bos aan de noordzijde. Het meest kenmer-
kende element in het landschap is het Werk aan de Hoofd-
dijk, dat onlosmakelijk verbonden is met de Hoofddijk en de 
tankgracht.
Het Landschapspark aan de Hoofddijk heeft vooral sport 
en tuinieren als trekkers. Het landschapspark kan zich 
als bestemming op een fi ets- en wandelroute scharen in 
de rij landgoederen Amelisweerd, Rhijnauwen, Nieenhof, 
Oostbroek, en aan de stadszijde Maarschalkerweerd en 
Rijnsweerd. Het masterplan voorziet in een betere aanhech-
ting op de routing van de trekkers onderling.
De inrichtingselementen zijn volgens de  standaard inrich-
tingselementen De Uithof

Landschappelijke dragers uit het Basislandschapsplan met 
aanduiding met rode stippellijn van het Park aan de Hoofd-
dijk

Schakel tussen stad en landschap uit het Basislandschaps-
plan
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Masterplan

landschappelijk tafereel aan de noordzijde

Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk

het verscholen Werk aan de Hoofddijk
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Het Werk aan de Hoofddijk staat centraal in het landschaps-
park. Vanaf de Bomenweide en vanaf de Universiteitsweg 
is  zicht op het Werk. Vanaf de Hoofddjk ligt het Werk in de 
weilanden, met op de achtergrond het bos. Deze langste 
zichtljn over het park is tevens de meest landschappelijke 
compositie.
Op de Hoofddijk ligt de zichtlijn vanaf de Bomenweide 
richting Oostbroek

Het Werk aan de Hoofddijk is het kenmerkende element, 
onlosmakelijk verbonden met de Hoofddijk en de 
tankgracht. De tankgracht is nog vrijwel in takt.
Het Werk ligt vrij in het veld. 
De Hoofddijk wordt verlengd door het reconstrueren van het 
oude trace. De Hoofddijk heeft een eenduidig profi el.

Ruimtelijke opbouw

Weilanden met het bos op de achtergrond Het Werk gezien vanaf de UniversiteitswegDe tankgracht, nog zonder brug.

bestaande Hoofddijk
te reconstrueren Hoofddijk

Het bos aan de noordzijde begrenst het landschap en neemt 
sportvelden en de sporthal in zich op. De coulissen tussen 
de sportvelden zetten het bos voort.
Het fort met hoge bomen ligt in de weilanden.
De Hoofddijk heeft een laanbeplanting van eiken over 
de hele lengte.  De Universiteitsweg/Uppsalap heeft 3 
rijen Linden. Goed geplaatste boomgroepen maken het 
landschapsbeeld af. 
Het bomencarre rond het noordwest cluster is deel van het 
cluster. 
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Het Werk ligt vrij in het veld. Ten zuiden van de rode rooilijn 
mogen geen gebouwen en objecten worden geplaatst en ten 
zuiden van de groene rooilijn mogen geen bomen worden 
geplant. 

De paden in het landschapspark zijn landwegen (blauw) en 
kleine wandelpaadjes (rood). De wegen en paden maken 
tezamen een fi jnmazig netwerk van wandel- en fi etsrondes 
in en rond het landschapspark. 
De landweg langs de tankgracht maakt straks mogelijk  
onderdeel uit van de geplande fi etsroute langs de hele 
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Gebruikers

De volkstuinen van de universiteit

De tennisbanen

De voetbalvelden met de tankgracht op de voorgrondDe botanische tuin op het WerkDe Hoofddijk, voor fi etsers en voetgangers



7

specifieke eisen

specifi eke eisen voor de Hoofddijk:

Een landweg: breedte tot 5m., zwart asfalt, afwateren op 
berm 
Laanbeplanting van eiken op onderlinge afstand van 8 m.
Aan de noordzijde een brede sloot met obstakelvrije oevers,
aan de zuidzijde een smalle sloot met obstakelvrije oevers

specifi eke eisen voor de tankgracht:

Minimaal 8 meter breedte wateroppervlak.
Oever Werk aan de Hoofddijk steil en obstakelvrij;
Vijandzijde fl auwe obstakelvrije oever
De tankgracht heeft op termijn geen duikers meer maar 
speciaal ontworpen bruggen van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. (zie impressie)
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kunstgras voetbalveld tankgracht landweg rugbyveld

weiland

doorsnede A

doorsnede B

Hoofddijk
A

B

C

D
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specifi eke eisen voor de Universiteitsweg/Uppsalalaan/
Uppsalapad

Laanbeplanting van Linden, afstand rijen 6 meter, onder-
linge afstand bomen in de rij 10 meter.
Inritten tussen de bomen.
Een voetpad breedte 2.10 meter, een fi etspad van 3,5 meter 
en een rijbaan met een breedte die varieert.

rugby nieuwbouw kavel 33 Universiteitsweg parkeer

garage

doorsnede C
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specifi eke eisen voor de obstakelvrije zone rond het Werk

Voorbij de rooilijn worden geen gebouwde objecten en 
obstakels geplaatst.
Voorbij de groene rooilijn worden geen bomen geplaatst.
De obstakelvrije zone wordt begraasd door schapen

doorsnede D
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fase 1 -2010

Uitgevoerd om de bouw van het naastgelegen P+R gebouw 
mogelijk te maken is:

Slopen woningen
* slopen woningen
* vrij gekomen kavel wordt ter beschikking gesteld aan 
de botanische tuin

Verplaatsen volkstuinen
* graven watergang/uitdiepen greppel
* aanleggen paden
* plaatsen hekwerk
* verkavelen tot 37 tuinen van minimaal 125 m2 

Aanleggen rugbyveld
* aanleggen veld
* verplaatsen dogouts, opslagkeet en tribune
* plaatsen hekken  
* aanleggen pad langs de tankgracht

Aanleggen voetbal kunstgrasveld
* aanleggen veld
* verplaatsen dogouts en directiekeet
* plaatsen hekken  
* planten haag aan de noord-westzijde van het veld

Opwaarderen voetbal trainingsveld
* verbeteren veld ten behoeve van voetbalwedstrijden 

Opknappen Hoofddijk
* verbreden van het pad
* opschot langs de sloten kappen
* aanvullen eiken langs het pad
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fase 1 -2010 Uitvoeringsfoto’s

aanleg van de volkstuinen

aanleg van de sportvelden

in gebruikname van de volkstuinen

aanleg van het pad langs de tankgracht
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