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Barcode stelt in opdracht van de 
UU de volgende producten op: 

Stedenbouwkundige 
principes die voor gebruikers 
de betekenis van het gebied 
duiden, leidend tot een 
ruimtelijk plan met ruimtes 
en volumes (bestaande of 
nieuwe gebouwen), die in 
hun onderlinge configuratie 
ontmoeting stimuleren. 

ambities en beleidsdoelen 
voor de fysieke 
leefomgeving voor de lange 
termijn.

Voor een deelgebied, met 
(een set van) gebouwen, 
gebruiksfuncties definiëren, 
logistieke stromen en 
duurzaamheidsmaatregelen 
ontwerpen. Per gebouw / 
volume vraag (hoeveel 
nodig) en aanbod (hoeveel 
ruimte beschikbaar) matchen 
en evt. volumes verfijnen.

Materialisering en 
inrichtingselementen 
bepalen voor de 
buitenruimte

OMGEVINGSVISIE
ONTWIKKELSTRATEGIE

MASTERPLAN
INRICHTINGSPLAN

BESTEK

Technische 
uitwerking

Deelproduct 1 : USP Centrum Deelproduct 2 : v. Unnik/Kruyt

Deelproduct 3 : IHP DGK

Stedenbouwkundige opgave

deelopdracht 01: 
Centrumgebied

deelopdracht 02: 
Van Unnik/Kruyt

deelopdracht 03: 
DGK

deelopdracht 04: 
UMCU

Daarnaast is er een sterke nadruk op 
de kwaliteit van de buitenruimte als 
plek voor ontmoeting, uitwisseling en 
verblijf. Dit alles gebeurt met de intentie 
om het USP als vitale satelliet van de 
stad Utrecht verder te laten groeien 
nationaal en internationaal. Aanvullend 
betekent dit, dat ook andere aan de 
USP gerelateerde functies een plek 
zullen krijgen op de campus. Te denken 
valt aan (commerciële) plintfuncties, 
faciliteiten voor culturele activiteiten, 
kantoren, zorg- en gelieerde onderwijs- 
en onderzoeksinstellingen. Ook is 
er aandacht voor de internationale 
ambities van het USP en wordt er 
nadrukkelijk ingespeeld op de wensen 
van de internationale student en 
kenniswerker. Door die veranderende 
mix van functies en de ambitie tot 
verdichting en internationalisering is er 
behoefte aan een toekomstige visie die 
inspireert en richting geeft.
Dit document moet een aanjager zijn 
om de verdere transformatie met hoge 
ambities vorm te geven. 

Kader van de studie
Dit document vertaalt de ambitie van 
het USP en de huisvestingsplannen 
van de UU naar een ontwikkelstrategie 
voor het Centrumgebied (deelopdracht 
1, p 2-9). Vervolgens wordt binnen 
de ontwikkelstrategie ingezoomed 
op de stedenbouwkundige kaders 
van Van Unnik en het  Kruytgebouw 
(deelopdracht 2, p 10-17) en wordt er 
een stedenbouwkundig masterplan 
voor Diergeneeskunde opgesteld 
(deelopdracht 3, p 18-23).

Leeswijzer 
De verschillende deelopdrachten volgen 
een gelijk principe. We starten met een 
analyse, een combinatie van feitelijke 
en empirische constateringen. Hier 
vloeien kansen en bevindingen uit voort. 
Op basis daarvan stellen we een visie 
op om te inspireren. Aan de hand van 
deze visie hebben we een set richtlijnen 
bepaald die als handvatten dienen 
voor de toekomstige inrichting van het 
deelgebied.

In deze management samenvatting 
leggen we nadruk op de combinatie 
van analyse en visie. Het doel is kort 
en bondig het toekomstperspectief 
te tonen.  Voor de uitwerking van de 
richtlijnen verwijzen we u naar het 
volledige document. Daarmee kan 
de diepgang worden doorgrond en 
worden begrepen waar de kansen en 
mogelijkheden liggen: wat ligt vast en 
wat is vrij interpreteerbaar?

UTRECHT SCIENCE 
PARK
Het Utrecht Science Park (USP) maakt op dit moment 
een transformatie door van een enigszins verouderd 
universiteitsterrein naar een aantrekkelijke science campus. 
Hierin worden nieuwe, hedendaagse en flexibele gebouwen 
gerealiseerd, maar is er ook bijzondere aandacht voor 
duurzame transformatie voor beeldbepalende gebouwen als het 
Kruytgebouw en de hoogbouw Van Unnik.
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Onze visie voor het centrum 
gebied rust op twee ambities:

1. Ruimte voor ontmoeten en verblijven
Ontmoeting is een belangrijk begrip in 
de toekomstige campusontwikkeling. 
De buitenruimte, de voorzieningen 
en de gebouwde omgeving bieden 
mogelijkheden voor uitwisseling 
van ideeën en voor nieuwe 
samenwerkingsvormen. De campus 
maakt georganiseerde en spontane 
ontmoetingen mogelijk tussen 
medewerkers, studenten, patiënten en 
bezoekers. Dat kan in de collegezaal, 
in het lab, in de kliniek, op kantoor 
en in de kantine, maar vooral ook 
in de openbare ruimte. Deze biedt 
ruimte voor uiteenlopende activiteiten 
en is een prettige verblijfsplek. Het 
faciliteren van deze ontmoetingen en 
daarmee hoogwaardig vormgeven van de 
buitenruimte is een van de speerpunten 
van onze visie.

‘Campussen hebben meer te 
bieden dan fysieke inrichting. 
Het gaat bij campussen om meer 
dan gebouwen, openbare ruimte 
en het omliggende landschap. 

De gebeurtenissen, de 
ervaringen, de activiteiten en 
de herinneringen van mensen 
bepalen de kwaliteit van de 
campus.’

ONTMOETING 
STIMULEREN

WIJSHEID VS. 
WEIDSHEID

2. Beleven van Wijsheid versus 
Weidsheid 
Het centrumgebied van het USP wordt 
een stedelijk verdichte omgeving 
die aansluit op het omliggende 
natuurgebied en waarbinnen iedere plek 
uniek is. In het centrumgebied moet het 
complementaire karakter van het USP 
dat zich kenmerkt door groen en weids 
en verdicht en wijs, beleefbaar worden. 
De zichtlijnen naar het omringende 
monumentale landschap zijn open, 
het groen loopt door in het USP en 
andersom openen de functies van het 
USP zich naar het landschap.
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Vanuit de historie en de bestaande 
stedelijke structuur met de 
gedefinieerde clusters ontbreekt de 
centrale scharnierfunctie van het 
centrumgebied. Waar in de huidige 
ambities van het Utrecht Science 
Park juist een ‘stedelijke kern’ met 
veel vitale functies broodnodig is. 
Door de opzet van de clusters is het 
gebied versnipperd; er is geen cohesie 
tussen oost en west. Ons voorstel 
is het centrumgebied ‘op te rekken’ 
en het westelijk en oostelijke deel te 
schakelen aan het centrum. Er ontstaat 
daarmee een helder centrumgebied die 
de verschillende programmaonderdelen 
van UU, HU, DGK en UMCU aan elkaar 
koppelt. Het hart van dit centrumgebied 
is het hart van het USP. Dit is de plek 
met een grote concentratie aan mensen 
en zo ontmoeting wordt gestimuleerd.

Concept centrumgebied
Om dit centrumgebied te transformeren 
tot een dynamisch gebied hebben we 
een sterk, stedelijk en ruimtelijk element 
gedefinieerd: 
DE CENTRUMBOULEVARD. Naast deze 
centrumboulevard hebben we plekken 
van verblijven en ontmoeten gedfinieerd, 
in ons concept ‘DE POCKETS’ 
genoemd. Zo krijgt de openbare ruimte, 
veel meer dan nu, een bindende rol 
als ontmoetingsplek. De routing is 
logisch, het verblijf aangenaam, de 
aanhechting op de omgeving optimaal. 
Alle gebouwen grenzen direct aan 
de openbare ruimte. Entrees zijn 
goed herkenbaar. De plinten zijn 
open en transparant en ingericht met 
publieksgerichte functies. 

Universiteit 
Utrecht

Hogeschool 
Utrecht

UMCU

DGK

stedenbouwkundig principe: oprekken centrumgebied

Oprekken centrumgebied & aanbrengen van cohesie en concentratie
STEDENBOUWKUNDIG PRINCIPE

“De centrumboulevard is karaktervol en herkenbaar. De pockets zijn divers van aard en bieden 
ruimte voor uiteenlopende activiteiten. Tezamen brengen ze samenhang en herkenbaarheid tot 
stand. Er ontstaat een betekenisvolle buitenruimte die goed aansluit op de omgeving.” 

Barcode Architects

RUIMTELIJKE INGREDIËNTEN
De functionele pijlers die structuur en hiërarchie 
geven aan de centrumboulevard:

1. BELEEFBAAR OVERGANGSGEBIED
Het gebied waar het USP de omgeving ontmoet: 
de overgangsgebieden.

2. POCKETS
De verschillende buitenruimtes met een divers palet 
aan omgevingskwaliteiten.

3. HELDER STRAATPROFIEL EN OPEN 
ZICHTLIJNEN
De centrumboulevard krijgt een herkenbaar 
eigen gezicht die zich zo op subtiele wijze van de 
omgeving onderscheidt. 
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Overgangsgebied

Universiteit Utrecht

weilanden  - overgangsgebied - centrumboulevard - overgangsgebied - weilanden
        Living Labs                  Living Labs 

Indeling van de secties, van landschappelijk groen naar overgangsgebied naar verdichte centrumzone en weer terug naar landschappelijk groen

Nu: sterke scheiding tussen gebied 
recreant en student/DGK

Toekomst: doorwaadbaarheid; het doel 
is om de verschillende doelgroepen 

van deze overgangsgebieden gebruik te 
laten maken

Het USP krijgt veel meer aansluiting 
op de omgeving. Daarvoor rekken we 
de grenzen van het centrumgebied 
aan de oost en de westzijde op. Waar 
USP landschappelijke omgeving ‘raakt’ 
stellen we een overgangsgebied voor, 
dit is waar de gebruiker van het USP de 
recreant ontmoet. De doorwaadbaarheid 
van het USP werkt door richting de 
omgeving en zet aan tot gezond gedrag 
en activiteit. De omgeving heeft 
wederom een positieve weerslag op het 
centrumgebied.  Zo bereiken we ons 
doel: natuur en landschap toegankelijk 
maken voor de dagelijkse USP-
gebruiker! Daarnaast is het een fysieke 
plek voor Living Labs. Een ruimte voor 
zichtbaar experiment, een plek om 
tot nieuwe innovaties te komen en als 
showcase om anderen te inspireren.

1. Beleefbaar overgangsgebied
RUIMTELIJKE ASPECTEN
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Losse stoelen voor flexibel gebruik Gekleurde plantenbakken geven een speels 

beeld

Verblijven in de pocket 

De centrumboulevard heeft een 
aanzienlijke lengte van bijna één km. 
Op zo’n afstand kunnen verschillende 
interventies plaatsvinden. De pockets 
stellen we voor als verschillende 
buitenruimten met een divers palet 
aan omgevingskwaliteiten, van meer 
stedelijk tot meer groen, maar altijd 
met een menselijke schaal en maat. 
Het doel is uit te nodigen tot verblijven 
en ontmoeten. De pockets vormen een 
geheel, maar hebben ieder een eigen 
karakter. 

Samen vormen de pockets een 
afwisselend stedelijk netwerk. De 
geschikte plekken om te verblijven, 
leren, ontspannen en ontmoeten, 
zijn gebaseerd op: tramhaltes, 
oversteekpunten, voorzieningen, 
gebouwentrees, stedelijke verbindingen 
en doorwaadbaarheid.

Studeertuin

USP plein

Kruytpocket

Groene pocket

Torenplein

Rustpocket

Hofje

2. Pockets
RUIMTELIJKE ASPECTEN

‘‘De pockets zijn complementair, ze hebben elk een uniek karakter en 
worden verrijkt door het programma en de mensen die ze activeren.” 

Barcode Architects
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De centrumboulevard moet een 
herkenbare ruimte worden die goed 
aansluit op de omgeving, maar zich er 
tegelijk van onderscheidt. 
Vanuit de centrumboulevard is er 
richting oost en west een open 
zichtlijn het landschap in dat de 
weidsheid laat ervaren. Aan de zijde 
van de centrumboulevard van het 
Rupertgebouw en het Educatorium 
voegen we een nieuwe entree toe, zodat 
de zichtbaarheid van deze gebouwen 
vergroot wordt. 

Ons voorstel is om de huidige groene 
scherven te koppelen en in te zetten als 
groene zones en waterbuffers. Tussen 
de scherven komen duidelijk zichtbare 
oversteekpunten. 

2. Verblijven in de 
pockets

4. Scherven zijn 
beplant en dienen 
als waterbuffer

5. Zebrapaden worden 
beeldbepalende 
elementen

1. Open zichtlijnen 
naar het landschap

3. Helder straatprofiel & open zichtlijnen
RUIMTELIJKE ASPECTEN

We sturen op het laten verblijven en 
ontmoeten in de beschutte pockets. 
De scherven zijn er voor de korte stop, 
terwijl je wacht op de bus of tram.

3. Entree Educatorium 
en Ruppertgebouw aan  
centrumboulevard
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2020

2050

slopen 
renoveren

onderwijs
renovatie
wonen
science/wonen
UMCU
voorzieningen

 
1. gebruiker

2. ruimte3. volumes

Iteratief ontwerpen vanuit 
behoefte gebruiker

Huidige situatie
Met de sloop van een groot aantal 
gebouwen ontstaat er ruimte voor 
herinrichting en verdichting. Het 
doel van de volumes in de potentiele 
uitbreiding- en verdichtingsgebieden is 
dat ze de ruimte activeren en definiëren.

Toekomstverdichting
De ambitie is een dynamisch en 
levendig USP. Om een gebied levendig 
te maken moeten de functies en 
activiteiten elkaar versterken op 
verschillende momenten van de dag en 
ook in het weekend toegankelijk zijn. 
Het middel is een mix aan functies, een 

breed palet aan voorzieningen en een 
aantrekkelijke openbare ruimte. 

Voorzieningen
Het gebied heeft met het groeiende 
aantal gebruikers en de grote 
woningnood veel potentie om het 
aantal (campusbrede) voorzieningen 
uit te breiden. Het toevoegen van 
woonprogramma moet excellente 
studenten (uit het buitenland) 
aantrekken, maar ook internationale 
toponderzoekers en gastdocenten. 
Gebouwen voor onderwijs, onderzoek 
en patiëntenzorg staan naast horeca, 
een hotel, congresfaciliteiten en een 

theaterzaal. Daarnaast is er ruimte voor 
wonen en ondernemerschap van buiten 
en geven we vorm aan de ambities van 
verdere internationalisering van de 
campus.

VERDICHTING

- 185.000m2

+300.000m2
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DUURZA AMHEID

De UU heeft en neemt de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
om de transitie naar een duurzame 
samenleving te versnellen; en zij heeft 
alle reden haar middelen daar zo 
effectief mogelijk voor in te zetten.  
De herontwikkeling het het 
centrumgebied van het USP is 
een kans om de invulling van deze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
te versterken.

Maar, de transitie naar een duurzame 
samenleving is complex. De 
samenleving is constant in beweging 
om te voorzien in onze veranderende 

behoeften. Vandaag plukken we de 
vruchten van innovaties uit het verleden, 
en werken we tegelijkertijd aan de 
innovaties van morgen. Maar, hoe zorg 
je ervoor dat een gebiedsontwikkeling, 
met haar lange levensduur, de top-of-
the-shelf innovaties van vandaag benut, 
maar tegelijkertijd de innovaties van de 
toekomst kan faciliteren? 

Ons antwoord is het gebruik van een 
duurzaamheidsstrategie, voor de 
innovatie van nu, in combinatie met 
een Living Lab, voor de innovatie van 
morgen. 

In het opstellen van deze visies richten 
we ons veelal op de prestaties van 
gebouwen. De ruimte ertussen wordt 
vaak vergeten. 

Voor een integraal duurzame campus 
is het essentieel om ook te focussen 
op het gebied, en zodoende trekken we 
de vier ambities van ambitiedocument 
Toekomstbestendige Gebouwen door 
naar het gebied tussen de gebouwen. 
Daarnaast worden op basis van het 
Strategisch Duurzaamheidsplan nog drie 
thema’s toegevoegd voor het gebied.

Voormalige innovatie

Implementeer, goed voorbeeld geven

Showcase, test en acceptatie
innovatie van vandaag

Stimuleer, faciliteren en ontdekken
innovatie van morgen

Katalyseren, aanwakkeren

Toekomstige innovatie

AMBITIE EN TAAK
UNIVERSITEIT UTRECHT

FUNCTIONALITEIT
LIVING LAB

Huidige, 
dynamische
samenleving

IDEALE 
COMBINATIE

w w w .abt.eu

W IND STUDY

adaptiviteit op stedenbouwkundig 
niveau

vergroten van biodiversiteit

Wateropslag Permeable 
oppervlaktes

Natuurlijke 
filters

natuurlijk infiltreren van regenwater

stedenbouwfysische analyses 
waarborgen de kwaliteit van de 

openbare ruimte

gebouwen zijn onderdeel van een 
netwerk: energie wordt opgewekt, 

uitgewisseld en opgeslagen

1. beperk gebruik 2. vul de behoefte 
duurzaam in en 3. vervul de 

resterende behoefte verstandig

1 2

3

stimuleren van OV, fietsers en voetgangers; 
auto’s naar de randen van het USP

1
Functioneel

2
Gezond

3
Energie

4
Circulair

5
Klimaat-
adaptatie

7
Mobiliteit

6
Biodiversiteit

TOEKOMSTBESTENDIGE CAMPUS: 7 AMBITIES VOOR DE RUIMTE TUSSEN GEBOUWEN
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LIVING L ABS

Voor de Universiteit Utrecht is het 
implementeren van een Living Lab 
een grote kans, die zij moet grijpen. 
De campusomgeving is een mooie 
afspiegeling van de maatschappij, 
die tegelijkertijd ruimte laat voor 
experiment. De functie van een Living 
Lab past bij de verantwoordelijkheid 
die de Universiteit Utrecht heeft ten 
aanzien van de maatschappij. 

Een Living Lab is een plek waar nieuwe 
ideeën en producten onderzocht 
worden in de ‘echte wereld’. Een groot 
voordeel is dat zowel maatschappelijke, 
organisatorische als technische 

aspecten getest worden; hetgeen 
de uiteindelijke implementatie 
vergemakkelijkt. Het andere voordeel 
is logischerwijs de levensechte 
testomgeving.

Als kennis- en onderzoeksinstituut,  is 
het de verantwoordelijkheid van de UU 
om bij te dragen aan de implementatie 
van innovaties en om de innovatie 
van de toekomst te katalyseren. Het 
Living Lab helpt bij die dubbelrol; de 
showcase die het Living Lab biedt, helpt 
bij de maatschappelijke acceptatie en 
de mogelijkheid tot testen van nieuwe 
ontwikkelingen. Daarnaast, maakt het 

Living Lab het mogelijk om nieuwe 
innovaties te stimuleren; het inspireert 
studenten en onderzoekers temidden 
van hun leer- en werkomgeving. Het is 
een wetenschappelijke speeltuin.

Kortom, de functionaliteit van het 
Living Lab en de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en ambitie van 
de UU zijn een ideale combinatie. 
Ze versterken elkaar, en katalyseren 
gezamenlijk een betere toekomst.

A27 A28 
snelweg USPH2O

Utrecht 
Science 

Park

Voorbeeld van een Living Lab: - geluidschermen van mist 

Eeen campus breed Living Lab aangestuurd vanuit het circulair paviljoen

circulair paviljoen

ruimte voor Living 
Labs

ruimte voor Living 
Labs
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Huidige situatie

Het Van Unnik en het Kruytgebouw 
zijn twee beeldbepalende gebouwen, 
centraal gelegen op het Utrecht 
Science Park. Het 24 lagen tellende 
Van Unnik is een blikvanger vanuit de 
wijde omgeving. Het Kruytgebouw, een 
karakteristieke vierarmige betonnen 
kolos, die vanuit het westen gezien het 
eerste gebouw is aan de Heidelberglaan 
en daarmee de symbolische entree 
vormt van het USP. De beide gebouwen 
staan voor de geschiedenis en de 

identiteit van de UU. 
Deze studie focust zich op de 
inpassing van de beide gebouwen in 
de context van het campus landschap. 
Het richt zich op de creatie van een 
‘een sociaal hart’ op deze plek aan 
de centrumboulevard. Het geeft 
daarnaast een doorkijk naar de 
toekomst van de gebouwen en het 
toont de ontwikkelpotentie. Dit is om 
te inspireren en tegelijk handvatten te 
bieden voor de verdere ontwikkeling 

van de beide gebouwen en de openbare 
ruimte rondom.

Belangrijke kansen relatie Van Unnik - Kruyt

nieuwbouw
locatie

USP plein

1. Gesloopte gebouwen
Het Sjoerd Groenmangebouw is 
verouderd en heeft een afwijkende 
positie in de context. Door het 
wegvallen ontstaat er een leegte tussen 
het Kruytgebouw en het Van Unnik en 
daarmee de kans een sterke samenhang 
tussen de gebouwen te brengen.

2. Noord-zuid as verbinding
Met het slopen van de gebouwen 
ontstaat de kans voor beide gebouwen 
aan de prominente noord-zuid as zich 
te presenteren. Op de locatie van 
het Langeveld kan de NZ-as aan het 
water doorlopen en doet het dienst als 
aangename wandelroute.

3. Centrale plein
Waar Kruyt, Van Unnik en de NZ-as 
samenkomen ligt het centrale USP 
plein. Deze verbindt ook de nieuwbouw 
op de locatie van het huidige Langeveld 
gebouw. Er ontstaat zo een interessante 
driehoeksrelatie tussen deze drie 
beeldbepalende gebouwen.

N
Z-

as

STEDENBOUWKUNDIGE 
KADERS VAN UNNIK /KRUY T

Willem C. van Unnikgebouw

Hugo R. Kruytgebouw
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1. Locatie
Het Van Unnik heeft een toplocatie, 
gelegen aan een OV-halte, het USP plein 
en de NZ-as.

Van Unnik
Het iconische Willem C. van 
Unnikgebouw is tussen 1967 en 
1969 gebouwd naar ontwerp van de 
architecten Lucas & Niemeijer en is 
daarmee een van de oudste en meest 
centraal gelegen panden van het 
USP. Het 75 meter hoge gebouw is 
ook het hoogste gebouw van het USP 
en daarmee beeldbepalend voor het 
science park. 

Het gebouw bestaat uit drie delen. 
De hoogbouw, de laagbouw met 
zijn kelders en de meest recente 
KinderKennisCentrum en de 
horecagelegenheid The Basket. Het 
is de bedoeling dat de hoogbouw 
compleet wordt gestript en vervolgens 
weer wordt opgebouwd. De laagbouw 
en een deel van de kelders worden 
gesloopt. De onderste verdiepingen 
krijgen een onderwijsfunctie, terwijl de 
begane grond een publieksfunctie krijgt 
met het doel om meer levendigheid in 
het centrum tot stand te brengen.

Op de hogere verdiepingen zijn 
kantoren voorzien voor de universitaire 
bestuursdienst. Het is de nadrukkelijke 
wens The Basket als volume in de 
herontwikkeling te behouden.

NZ-as
Centrumboulevard

2. Complexiteit
Het complex is lastig te begrijpen 
door de veelheid aan connecties en 
loopbruggen. Het ontbreekt aan helder 
gepositioneerde en zichtbare entrees. 
Er ligt een kans dit zorgvuldig te 
reorganiseren.

3. Omliggende functies
Er ligt een kans om een sterke 
samenhang te creëren met de 
Universiteitsbibliotheek en het 
Educatorium als de laagbouw Noord en 
Zuid gesloopt zijn.

4.  Beeldbepalende architectuur
Het robuuste skelet geeft veel 
mogelijkheid tot hoogwaardig 
herontwikkelen en het realiseren van 
een nieuwe eye-catcher voor het USP. 
We zien kansen in het optoppen van 
het gebouw, een manier om het tweede 
leven van het Van Unnik in te luiden.

5. Blikvanger
Op de zuidwesthoek is The Basket 
het meest opvallende bouwdeel en 
combineert het voorzieningen en 
sport op unieke wijze. The Basket is 
te behouden als blikvanger. Met de 
ligging aan de NZ-as, het USP plein en 
de ontwikkelingen op naastgelegen 
deelgebieden wordt dit versterkt.

Kansen en bevindingen
VAN UNNIKGEBOUW

Educatorium

Bibliotheek

USP Plein

Management Samenvatting - Stedenbouwkundige visie USP
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2L

2L

NZ-as

link Bibliotheek 
- Educatorium

link water en 
Kruytgebouw

1L
Casa 

Confetti

Educatorium

Bibliotheek

Het Van Unnikgebouw is een 
beeldbepalend ankerpunt in de 
omgeving en is centraal gelegen aan 
het centrale USP plein. Onze ambitie 
is het Van Unnik goed toegankelijk, 
begrijpelijk en zichtbaar te maken 
en daarmee een versterkte link met 
de openbare ruimte te creëren. De 
hoofdentree van het Van Unnik 
ligt op maaiveldniveau aan de 
centrumboulevard. Daarnaast zijn er 
entrees naar de voorzieningen in de 
plint. Door een volume toe het voegen 
aan de hoogbouw waarbij het maaiveld 
vrij wordt gehouden, is er een zichtlijn 
en looproute naar het Educatorium. 

Naast het Casa Confetti stellen we 
een extra twee-laags volume met 
voorzieningen voor om de pocket te 
activeren. Tussen de volumes ligt het 
opgehoogde dek dat een glooiende 
verbinding maakt tussen maaiveld, de 
uitstekende kelder en de entree van 
het Educatorium. De studieplekken 
hier zijn een beschutte plek tussen 
de campusbrede faciliteiten, het 
Educatorium en de bibliotheek.

Visie
VAN UNNIKGEBOUW

entree

‘Door de transformatieplannen 
ontstaat een unieke link 
tussen het Kruytgebouw, Van 
Unnik, het Educatorium en de 
Universiteitsbibliotheek’

Management Samenvatting - Stedenbouwkundige visie USP
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Educatorium

bibliotheek

Kruytgebouw

Ruppertgebouw

Leuvenlaan

centrumboulevard / 
Heidelberglaan

USP plein

VAN UNNIKGEBOUW
Visie vloervelden

Huidige situatie
In de hoogbouw mogen er met de 
huidige trappenhuizen gemiddeld 140 
personen per bouwlaag aanwezig zijn in 
verband met de vluchtcapaciteit (studie 
ABT).

Voorstel
Door volume toe te voegen aan de 
hoogbouw en een extra trappenhuis 
ontstaat er de mogelijkheid 
meer personen op een vloer te 
accommoderen. Ook ontstaat er met 
het nieuwe volume een ander vloerveld 
wat een positieve impact heeft op de 
flexibiliteit van het gebouw.



1. Context
De kopgevels communiceren nu niet 
met de context en omliggende clusters. 
De kruisvorm en stedenbouwkundige 
positie bieden veel potentie om 
interactie met de omgeving aan te gaan 
waarmee het Kruytgebouw een extravert 
karakter krijgt.

Kruytgebouw
Het Kruytgebouw is begin jaren 70 
gerealiseerd naar ontwerp van de 
architecten Frantzen en Brouwer. 
Het gebouw heeft een kenmerkende 
kruisvorm en een brutalistische 
uitstraling, met grote prefab 
betonelementen die het gebouw een 
sterk horizontale belijning geven. 
De kopgevels zijn zeer gesloten en 
communiceren niet met de omgeving, 
wel bevatten ze enkele typische 
architectonische elementen. Het 
is verder opvallend dat naast de 
verscholen hoofdingang, gele cabines 
hangen – met een soort patrijspoorten 
– waarin zich studieruimtes bevinden. 
Deze zijn later toegevoegd aan het 
gebouw.

2. Beeldbepalend volume
De opvallende kruisvorm markeert de 
identiteit van het gebouw. De wieken 
zijn als zichtbaar beeld van afstand te 
behouden. Er ligt een kans het volume 
beeldbepalend te laten zijn in de 
context.

3. Plint
De plint heeft een gesloten karakter 
en de fietsenstalling bij de ingang 
blokkeert het zicht op de plint. De 
dubbelhoge verdiepingen in de plintlaag 
bieden veel potentie de plint transparant 
en levendig te maken waarmee het 
gebouw een uitnodigend karakter krijgt.

4. Gebouwopzet
De plintverdiepingen en het volume 
erop lezen als 2 verschillende delen, 
als tafel met een volume erboven. Het 
contrast in de lagen, bouwsystemen en 
type vloeren kan nog zichtbaar worden 
geaccentueerd.

5. Karakteristieke elementen
Aan en op de massieve structuur zitten 
unieke elementen. Deze elementen 
geven karakter en herkenning aan 
het gebouw. Bij architectonische 
ingrepen aan het volume moeten deze 
in waardebepaling zorgvuldig worden 
overwogen.

Kansen en bevindingen
KRUY TGEBOUW

Management Samenvatting - Stedenbouwkundige visie USP
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Het Kruytgebouw is een vitaal onderdeel 
in de creatie van een sociaal hart aan 
het USP plein. Onze ambitie is het 
Kruytgebouw op plintniveau verder 
te verlevendigen en de koppeling 
tussen gebouw en openbaar gebied 
te versterken. De intentie is tevens 
een sterke stedenbouwkundige link te 
leggen met het Van Unnikgebouw aan 
de ene kant en het noordwestcluster 
aan de andere kant. Belangrijk is dat de 
entree en de gehele plint direct worden 
ontsloten vanaf maaiveld. 

Daarnaast stellen we voor op maaiveld 
twee extra volumes toe te voegen met 
een onderscheidende plattegrond 
en met een programma dat zich richt 
op een breder publiek. Deze twee 
volumes zijn in vormentaal nadrukkelijk 
onderscheidend van het Kruytgebouw, 
zijn niet hoger dan 10.5 meter van de 
portalen van de plint en zijn wederom 
direct toegankelijk met zichtbare 
entrees vanaf het terrein. De volumes 
omzomen de openbare ruimte en 
begeleiden voetgangerstromen naar het 
sociale hart.

NZ-as

link met V
an Unnik en 

het U
SP plein

link met 
NW-cluster

link water

2L

2L
nieuwbouw

locatie

Visie
KRUY TGEBOUW

USP-plein met zicht op de uitbouw van 
het Kruytgebouw
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Door de inpassing van de nieuwe 
bouwvolumes in de vorm van uitlopers 
ontstaan er in de plint unieke 
vloerplattegronden met wisselende 
dieptes.

In de bovenbouw bestaat de vloerplaat 
uit een centrale kern met vier 
wieken eromheen die elk een andere 
windrichting uitgaan. Daarmee heeft 
elke wiek een uniek ander karakter naar 
zonoriëntatie en context.

De fietsenstalling op de Kruytpocket  
wordt integraal verwoven in een 
landschappelijke oplossing dat het 
zicht naar de entree en plint van het 
Kruytgebouw niet belemmerd.

Leuvenlaan

van Unnik

educatorium

botanische tuin

Centrumboulevard / 
Heidelberglaan USP plein

Visie
KRUY TGEBOUW

Management Samenvatting - Stedenbouwkundige visie USP
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De faculteit Diergeneeskunde, die is 
gehuisvest in het oostelijk deel van 
het USP, krijgt per 2025 een nieuwe 
huisvesting. Het nieuwe gebouw 
vervangt de gebouwen Androclus, Nieuw 
Gildenstein en M.G. de Bruingebouw 
en zal veel meer een centraal 
faculteitsgebouw worden. Het wordt een 
gebouw waar onderwijs, onderzoek en 
staf van Diergeneeskunde samenkomen 
en waar medewerkers en studenten 
elkaar ontmoeten.
Het nieuwe pand komt op de locatie 
van het M.G. de Bruingebouw en de 
parkeerplaats. Samen met boerderij De 
Tolakker en de dierenklinieken aan de 

overkant van de Yalelaan vormen de 
gebouwen een verbonden geheel.
Deze nabijheid van gebouwen is 
relevant, aangezien de faculteit korte 
lijnen en een compacte organisatie 
nastreeft. Daarbij is er de ambitie 
dat de medewerkers en studenten 
elkaar straks niet alleen in het nieuwe 
gebouw ontmoeten maar juist ook in het 
buitengebied ertussen. 
Dit creëert een atmosfeer waarbij voorbij  
de grenzen van de eigen discipline wordt 
gekeken en de verschillende disciplines 
intrinsiek gemotiveerd zijn om samen te 
werken. 

Zo moet de nieuwe huisvesting 
vruchtbaar zijn voor onderzoek, 
onderwijs en de kwaliteit voor de zorg.

“In en rondom de Faculteit 
Diergeneeskunde is het 
een wereld van contrasten. 
Specifieke en landelijke 
functies staan hier uniek 
dichtbij het generieke en 
stedelijke USP centrumdeel” 

DIERGENEESKUNDE

Management Samenvatting - Stedenbouwkundige visie USP
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Bestaand 15.116 m² BVO Bestaand 27.090 m² BVO

Onderzoek- en onderwijsprogramma 
Op korte termijn worden de 
faciliteiten van de drie onderwijs- en 
onderzoeksgebouwen samengevoegd in 
een nieuwbouw en wordt een gedeelte 
bij boerderij de Tolakker geplaatst.

Yalelaan

onderzoek- 
& onderwijs

gebouw

onderzoek- en onderwijsprogramma2030

Nieuw Gildestein

Androclusgebouw 

Martinus G. de 
Bruingebouw 

Boerderij de 
Tolakker 

2400 m2 pathologie

6800 m2

kantooromgeving

7200 m2

onderwijsomgeving

7700 m2

laboratoriumomgeving

1600 m2 anatomie

1300 m2restaurant + 
opslag

Minimale footprint: anatomie 
+ pathologie = 4.000 m2 BVO

ONDERWIJS/
DIERENFACILITEIT 

LBH
4.700 m2 BVO

ONDERZOEK
6.500m2BVO

(op basis van ambitie)

NIEUWBOUW 
27.000 M2 BVO

1300 m2 1300 Lab

Minimale footprint: = 
4.700 m2 BVO

1300 m2 flexibele zone

3900 m2  
innovatie & onderwijs

gezonde + zieke dieren
4.700 m2 BVO

onderzoek- en onderwijsprogramma2030

‘hart’ voor ontmoeten 
en interactie

Management Samenvatting - Stedenbouwkundige visie USP
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8.535m2

10.875m2

7.560m2

25.230m2

9.340m2

50m

125m

150m

215m

225m

4L

1-7L

1-2L

1-2L

1L

1. Huisvestingsplannen
De onderwijsgebouwen van de
Faculteit Diergeneeskunde voldoen
zowel technisch als functioneel niet
meer en geven risico’s en knelpunten
ten aanzien van veiligheid en
bedrijfszekerheid. Nieuwe huisvesting
biedt kansen voor het versterken van de 
organisatiestructuur en de creatie van 
gezonde en prettige gebouwen. 

2. Locatie
De gebouwen van DGK liggen geclusterd
bij elkaar. Dit biedt zowel kansen als
ook het gevaar dat het als een enclave
wordt beleefd.
Het is belangrijk de gewenste link met
het centrum te bewerkstelligen.

3. Architectuur
Door het programma wat er in de
gebouwen zit en dat grotendeels op de
begane grond gesitueerd moet worden,
hebben de gebouwen een enorme
footprint en daardoor een specifieke
typologie. We zien een kans deze
typologie sterker weer te geven.

4. Compact
Door de huidige opzet van grote
footprint en grote parkeervelden
tussen de gebouwen zijn de onderlinge
afstanden groot. Er ligt een kans de
verbindingen tussen de gebouwen
te optimaliseren en de beleving
aantrekkelijker te maken.

5. Introvert
De gebouwen hebben gesloten plinten,
voelen niet uitnodigend en vanuit de
buitenkant is het niet zichtbaar wat er
binnen plaatsvindt. We zien een kans de
identiteit van de gebouwen beter tot zijn
recht te laten komen.

6. Omgeving
De DGK-gebouwen grenzen aan de
oost- en zuidzijde aan weidegrond.
De gebouwen en compositie spelen
een sleutelrol in het beter linken van
het landschap met het USP. Dit is in
de huidige situatie niet zichtbaar  of
beleefbaar.

Kansen en bevindingen
DIERGENEESKUNDE

Sloop/afstoot plannen - 2030

Sloop/afstoot plannen - 2050

Management Samenvatting - Stedenbouwkundige visie USP
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oversteek

Münsterlaan

hart

onderwijs/dierenfaciliteit 
LBH

onderwijs- en onderzoeks gebouw 

P

tramhalte

nieuw parkeerveld

hoofdentree

bestemmingsverkeer

beschermde bosjes

Onderzoek

reserveringsruimte 
klinieken

dierklinieken

centrumboulevard

2030

2030
De ambitie is de nieuwbouwlocatie goed 
te verknopen aan de centrumboulevard. 
Vanuit de tramhalte is er een verbinding 
over het water, via de Münsterlaan 
die wordt getransformeerd tot een 
aantrekkelijke en veilige looproute. De 
positie van het volume is noord-zuid 
georiënteerd zodat in de toekomst 
voldoende ruimte is voor nieuwbouw 
van de Dierklinieken. De gebouwen 
hebben een lage, ruime opzet en een 
landschappelijke inpassing.
Met een adres aan de Yalelaan en 
de prominente hoeklocatie maakt 
het gebouw zich zichtbaar. Door het 
zuidelijke courtyard volume in oostelijke 
richting te schuiven ontstaat er een 
pocket met de tegenover liggende 
bestaande klinieken ‘paard’ en 
‘gezelschapsdieren’.

Bij de Tolakker komt een nieuwe 
onderwijs/dierenfaciliteit voor 
Landbouwhuisdieren. 

Visie
DIERGENEESKUNDE

centrumboulevard

Yalelaan

M
ün

st
er

la
an

Het ‘hart’ als verbinder van de gebouwen
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Voor meer informatie, neem contact op 
met: 

Barcode Architects
info@barcodearchitects.com
Scheepmakershaven 56
3011VD Rotterdam

TOT SLOT

ABT
info@abt.eu
Delftechpark 12
2628 XH Delft

De komende jaren gaat er veel 
veranderen op het Utrecht Science Park. 
Deze veranderingen zijn een vertaling 
van de hoge ambities van het USP en 
spelen in op de kansen en uitdagingen 
die onze snel veranderende samenleving 
ons biedt. Ook geven de veranderingen 
vorm aan nieuwe wensen en behoeften 
van studenten, patiënten, onderzoekers 
en medewerkers en stelt het de transitie 
naar een duurzame samenleving 
centraal. Ons motto is dat het USP 
moet verbinden en moet uitnodigen tot 
ontmoeten en verblijven. 

We streven naar een toonaangevend 
en internationaal concurrerend 
vestigingsmilieu waar ruimte is voor een 
gezonde en duurzame toekomst.
Dit document is een uitwerking van 
deze ambitie. Het beschrijft een route 
naar 2030 en durft vooruit te blikken 
naar 2050. Het is een duidelijke 
visie; duurzaam en met oog voor de 
omgeving. Het is tot stand gekomen 
via een intensief studietraject en 
in samenspraak met gebruikers en 
stakeholders. 

Het nodigt uit de volgende stap te 
zetten in de bouw en ontwikkeling van 
een dynamische, succesvolle campus 
die een bijdrage levert aan een betere 
wereld.

Barcode Architects
juli 2020

met dank aan de UU en ABT, voor hun 
creatieve en technische bijdrage.
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