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 1 Plancontext 

In het Park aan de Hoofddijk waarin drie percelen worden 
uitgegeven is de oorspronkelijke verkaveling en structuur 
van het landschap intact.

Cultuurhistorische relicten van belang zijn nog aanwezig: de 
Hoofddijk (verbinding naar landgoed Oostbroek), het
slagenlandschap, het Fort en de tankgracht.

Topografi sche kaart 1905

  De Uithof

   Park aan de Hoofddijk met drie  
 nieuwe kavels in het park

Fort aan de 
Hoofddijk
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Masterplan De Uithof 1969, J.A. KuiperTopografi sche kaart 1905

Fort aan de 
Hoofddijk
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De Uithof

De Uithof is een gebied waar de samenwerkende Uithofpart-
ners streven naar de realisatie van een hoogwaardig kennis-
centrum. De ontwerpen voor de infrastructuur, de openbare 
ruimte en de gebouwen bepalen in belangrijke mate het 
goed functioneren van De Uithof. Daarom streven de Uithof-
partners naar een hoogwaardige invulling van de afzonder-
lijke projecten die tezamen De Uithof vormen.

Het stedenbouwkundig plan van OMA (en Art Zaaijer) vormt 
het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van De Uithof. Het 

plan beoogt De Uithof te transformeren in een campus met 
een goed verblijfsklimaat. 

Door te bouwen in clusters ontstaan herkenbare gebouwde 
gebieden. De concentratie binnen de clustergrenzen maakt 
de afzonderlijke gebouwen tot directe buren van elkaar. 
Zo ontstaat een structuur van goed nabuurschap die volop 
ruimte biedt aan het leggen van contacten, het uitwisselen 
van ideeën en het delen van faciliteiten. 

Met het samenbrengen van mensen en de introductie van 
studentenwoningen in De Uithof ontstaat draagvlak voor 

steeds meer voorzieningen. Deze programmatische verrij-
king zorgt voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat en 
een versnelde ontwikkeling van De Uithof tot volwaardige 
campus.

Vastgestelde Visie De Uithof 2007, A. Zaaijer i.s.m. OMA    Concept Park aan de Hoofddijk 2009, DS landschapsarchitecten 
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Landschappelijke en stedenbouwkundige zones

De vier zones hebben een eigen set uitgangspunten zijnde:
Landschap (1): agrarische gronden, Kromme Rijngebied, 
onbegrensde overgang met omringend landschap en 
cultuurhistorische kwaliteiten in het omringende landschap 
zoals slootpatronen en houtwallen.

Park (2): het oude landschap is drager en basis van het Park. 
Hoge gebruiksdichtheid en als gevolg hiervan benodigde 
specifi eke, gestandaardiseerde  inrichtingselementen voor 
het Park zoals verharding, meubilair, hekken, sportvelden en 
verlichting. Hoge eisen worden gesteld aan het beheer van 
het groen.

Bebouwd gebied (3): intensief gebruikte ruimte rond de 
gebouwen, waardoor verharding domineert boven groen. 
Hoogstedelijke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de 
vormgeving en de materiaalkeuze.

Wegen (4): uniformiteit per weg in bijvoorbeeld profi el, 
materiaalgebruik, verkeersstromen en boomsoort.

Landschap
Het landschap in De Uithof is deel van het omliggende 
landschap. Dat landschap is gevormd door de rivier de 
Kromme Rijn. De kaart uit 1859 laat de meest recente 
kromming in rivier en landschap fraai zien.

In De Uithof is veel nog intact, alleen de zuid-oosthoek is 
verkaveld op het Uithof-stramien. In de noordwesthoek ligt 
nog net een stukje slagenlandschap op het veen dat verder 
in noordelijke richting uitstrekt. De noord- en westzijde zijn 
inmiddels door snelwegen afgesneden van hun omgeving. 
Forse bomenrijen rond deze 20e eeuwse toevoeging knippen 
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De Uithof af van het slagenlandschap. Het slotenpatroon en 
de beplanting van natte gronden (wilg, polulier, els) herin-
neren nog aan het achter de snelweg voortzettende veenwei-
delandschap.

De Uithof ligt in het landschap. Door met de inrichting 
van het Uithof-landschap zorgvuldig aan te sluiten op het 
omringende, komt de bebouwing in een veel grotere context 
te liggen dan welke in eigendom is. Deze opschaling is 
aangenaam in contrast met de grote verdichting van de 
clusters in De Uithof. De minimale maat van de weides in de 
inrichting wordt ingegeven door de wens het waar mogelijk 
te laten begrazen. Een fraaie inrichting met oude en nieuwe 
landschapselementen tezamen met schapen, koeien en 
paarden geeft een mooie landelijke sfeer aan De Uithof.

Topografi sche kaart 1859

clusters en vormt zo tegelijkertijd het scheidende element 
tussen de clusters en het bindende element van De Uithof. 

Het landschap is onderverdeeld in twee typen. Het oude 
agrarische landschap van het Kromme Rijngebied heeft een 
onbegrensde overgang met het omringende landschap. Het 
park draagt sporen van het landschap maar is sterk ingericht 
voor recreatief gebruik.

Om het contrast tussen landschap en bebouwing, tussen 
oud en nieuw nog verder te versterken is (tegenover de 
historische kavelpatronen) de oriëntatie van de clusters en 
de nieuwe bebouwing strikt orthogonaal noord-zuid / oost-
west gehouden.

Naast het stedenbouwkundig basisprincipe van geconcen-
treerde bebouwing in herkenbare clusters, zijn in De Uithof 
een aantal zones en gebieden met een uitzonderlijke karak-
teristiek en eigen stedenbouwkundige aanpak. De Universi-
teitsweg is zo’n zone. Direct gekoppeld aan de A28 vormt de 
Universiteitsweg de auto-ontsluiting van De Uithof. 
Bij groei hoort een nieuwe stap in het bebouwen van De 
Uithof, die wordt gezet met de ontwikkeling van de westzijde 
van de Universiteitsweg. De tweezijdige bebouwing die 
ontstaat vergt geen nieuwe infrastructuur, maar benut de 
aanwezige capaciteit van de Universiteitsweg. 

De serie gebouwen aan de Universiteitsweg liggen op de 
rand van het park. Deze gebouwen versterken het binnen-
komen in De Uithof via de ‘chicane’ en kadert het uitzicht in 
op het fort en het Park aan de Hoofddijk. Langs het rechte 
deel van de Universiteitsweg blijft, tussen de vrijstaande 
gebouwen aan de oostzijde, het zicht op het fort bewaard.

In het gebied is een groepering van gebouwen in ruimte-
lijke en functionele clusters aanwezig, stammend uit 
het allereerste plan voor De Uithof (1968). Dit gegeven is 
aangegrepen als principe om tot een heldere ordening te 
komen van landschap, bebouwing en infrastructuur. De 
bebouwing wordt nog steeds geconcentreerd in afzonder-
lijke clusters. Voor deze clusters zijn strikte grenzen vastge-
steld. Daarbinnen kan het gebouw in grote vrijheid groeien, 
daarbuiten is bouwen niet toegestaan. 

Door binnen de clustergrenzen te bouwen wordt zuinig 
omgegaan met het landschap daarbuiten. De compacte 
bebouwing kan met een minimale, effi  ciënte infrastructuur 
worden ontsloten terwijl landschap en natuur tot tegen de 
gevel doorlopen en het cluster omspoelen. Het landschap 
contrasteert met de hoge bebouwingsdichtheid van de 
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1   Langste zichtlijn, diep het gebied in

2   Zicht vanaf de Universiteitsweg naar het 
Fort aan de Hoofddijk, of ‘Werk’ 

3   Zicht op het Fort aan de Hoofddijk, of 
‘Werk’ onder opgekroonde solitairen

Tankgracht   

Tankgracht   
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Grens van het Park aan de Hoofddijk

Perceelsgrens van kavel 33
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Perceelsgrens van kavel 32

Park aan de Hoofddijk

Fort aan de 
Hoofddijk
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Park aan de Hoofddijk

Het gebied in de oksel van de A27/A28 wordt Park aan de 
Hoofddijk (zie pagina 13). Alle faciliteiten zoals diverse sport-
velden, botanische tuinen en volkstuinen worden ingepast in 
een eigenstandig park.

Beelddragende parkelementen van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie zijn het Fort aan de Hoofddijk of ‘Werk’, de Hoofd-
dijk zelf en de Tankgracht. Het fort wordt zo veel mogelijk 
in een geconstrueerde landelijke omgeving gelegd. Het 
landschapje in de oksel van de A27/A28, inclusief de 
snelwegbeplanting vormt de achtergrond van het openge-
werkte landschap rond het fort. Het laten begrazen van de 
gecreëerde openheid rond het fort door schapen (van de 
faculteit diergeneeskunde) versterkt nog eens het lande-
lijke beeld. Binnen de tankgracht zijn de botanische tuin, 
Hogeschooltuin, volkstuinen en sportvelden tussen hagen 
(houtwallen) geplaatst. Buiten de Tankgracht achter forse 
beplanting vullen sportvelden de overgebleven ruimte in. 

Het nieuwe fi etspad langs de tankgracht maakt mogelijk  
onderdeel uit van de fi etsroute die wordt gemaakt langs de 
hele Nieuwe Hollandse Waterlinie.

             reserveringsruimte Hoofddijk 8m                                                hoofddijk 9,40m                                              reserveringsruimte Hoofddijk 8m  

             zonder bebouwing op beplanting                                                                                                                              zonder bebouwing op beplanting                                           

Profi el Hoofddijk (afstemming met eigenaar Gemeente Utrecht)

Zomereik
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Universiteitsweg (2009) Universiteitsweg (2009) Uppsalapad richting De Bilt (2009) Uppsalalaan (2009)

Huidige situatie



Profi el Universiteitsweg, perceel 31

rooilijn

Profi el Uppsalalaan en pad, perceel 33

Profi el Universiteitsweg, perceel 32 rooilijn

rooilijn

35m max.

35m max.

35m max. 
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perceelsgrens 

kavelgrens 

parkgrens 

perceel 31, 32, 33
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2 Beeldkwaliteitseisen

Algemeen

Het stedenbouwkundig plan maakt onderscheid tussen 
kavels en percelen. Een kavel geeft de ruimte aan 
waarbinnen gebouwd mag worden en is als zodanig in het 
bestemmingsplan vastgelegd als het juridisch kader. Een 
perceel is het terrein dat binnen de uitgiftegrenzen valt. Het 
gedeelte van het perceel dat geen onderdeel van het kavel 
vormt mag dus niet bebouwd worden.

De ‘Universiteitsweg Percelen’ 31, 32 en 33 vormen de 
objectmatige westelijke bebouwing van de Universiteitsweg. 
In deze positie leggen zij een verbinding tussen het centrum 
van De Uithof en het Noord Cluster met P+R De Uithof. 
De opening tussen perceel 31 en 32 biedt ruimte aan de 
doorsnijding van de Hoofddijk en het zicht over het gehele 
park.

De ruimte tussen perceel 32 en 33 houdt het overhoekse 
uitzicht vanuit de bocht van de Universiteitsweg op het Fort 
Hoofddijk open.

Een eventuele gasopslag wordt geplaatst aan de weg, buiten 
het perceel.

Randvoorwaarden inrichting perceel 31, 32 en 33

Het volledige kavel mag worden bebouwd. Bebouwing moet 
binnen de kavelgrenzen blijven. Wanneer de kavelgrens 
buiten de perceelsgrens komt mag er alleen ondergronds 
gebouwd worden met een minimale grondlegging van 0,5m 
uitgaande van het bestaande maaiveld.

Minimaal 90% van de oostgevel van perceel 32 en 33 dient 
op maaiveld op de rooilijn te staan. De invulling van die 
maaiveldgevel dient bij te dragen aan de levendigheid van 
het gebied. (geen parkeren)

Aan de zuid-, west- en noordzijde van het kavel is geen 
rooilijn gegeven. Met de keuze van de richting van het 
volume, of de verschillende volumes van het gebouw wordt 
duidelijk stelling genomen ten opzichte van de aanwezige 
richtingen in landschap en infrastructuur.

Alleen op de kavels die binnen de perceelsgrens vallen mag 
worden geparkeerd, een gebouwde parkeervoorziening mag 
worden gerealiseerd. 

De fi etsenstalling, vuilnisopslag en de hierbij behorende 
inrichting bevinden zich op de kavel binnen de perceels-
grens. Ze vormen een onderdeel van het architectonisch 
ontwerp. De niet bebouwde kavel is zodanig ingericht dat 
het gebouw in het landschap staat.De verharding is tot een 
minimum beperkt.

Randvoorwaarden inrichting perceel

De inrichting van het perceel aan de oostzijde sluit aan op 
de inrichting van de Universiteitsweg en Uppsalalaan (zie 
profi elen). 

zitelementen in het gras

minimale verharding tussen gevel en landschap

De gebouwen in De Uithof staan direct in het landschap. De 
verharding rondom het gebouw is tot een minimum beperkt.
Er zijn geen tuinen of tuinachtige elementen tussen gebouw 
en landschap.
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doorsnede aa  -  perceel 31

a a

35m max. 
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aan de Universiteitsweg. De inrichting van het gebied aan de 
oostzijde sluit aan op de inrichting van de Universiteitsweg 
(zie profi el Universiteitsweg). De inrichting aan de zuidzijde 
sluit aan op de inrichting van de Leuvenlaan.

Verharding rondom het gebouw zal tot een minimum beperkt 
worden zodat het typische Uithofbeeld van gebouwen in het 
groen ook hier wordt gehandhaafd.

Perceel 31

Stedenbouwkundige positie
Perceel 31 is het zuidelijkste van de drie Universiteitsweg-
percelen. Met de percelen 32 en 33 vormt het een reeks. Op 
de hoek van de Universiteitsweg en de Leuvenlaan markeert 
het perceel het punt waar het Centrum Cluster met de Univer-
siteit, het UMC Utrecht aan de oostzijde, en de Sciencepark-
ontwikkeling vanuit het noorden, elkaar treff en. Tegelijkertijd 
staat het gebouw in het park .

Minimaal 90% van de oostgevel dient op de rooilijn te staan.

Randvoorwaarden inrichting perceel
Het terrein buiten de kavel, het perceel, is onderdeel van het 
park. Het karakter van de weide ten westen van perceel 31 
moet gehandhaafd worden. Het kan wel als verblijfsgebied 
gebruikt worden maar dient zijn weidekarakter te behouden. 

De Hoofddijk is een historisch landschapselement met één 
profi elopbouw over de gehele lengte (zie masterplan Park 
aan de Hoofddijk). Dit profi el dient, inclusief slootbreedte, 
te worden gehandhaafd, dan wel te worden gemaakt in 
overleg met de Gemeente Utrecht.

In het gebied ten noorden van het perceel, tussen gebouw 
en Hoofddijk, wordt de nieuwe gasopslag ondergebracht met 
de daarbij behorende infrastructuur. Deze omstandigheden 
vragen om een bijzondere behandeling van dit gebied welke 
het karakter van de Hoofddijk niet aantast.

De hoofdentree voor voetgangers bevindt zich op de eerste 
verdieping aan de westzijde. De ontsluiting voor (inciden-
teel) autoverkeer (drop-off , laden en lossen) en fi etsers ligt 
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worden maar dient zijn parkkarakter te behouden. Het 
hoogteverschil tussen weg en landschap(circa 1.00m.) dient 
in het gebouw zelf opgelost te worden.

Aan de noordzijde dient het doorzicht naar het Fort aan de 
Hoofddijk vrijgehouden te worden. De inrichting sluit aan 
op het park ter plekke. Verharding rondom het gebouw zal 
tot een minimum beperkt worden zodat het typische Uithof-
beeld van gebouwen in het groen ook hier wordt gehand-
haafd.

Bijzondere voorwaarden
Het rugbyveld heeft een tribune en een berging tegen het 
perceel aan. De architect dient in zijn ontwerp rekening te 
houden met (ruimte te bieden aan) de aanwezigheid ervan. 

Het gebouw dient alzijdig te worden  ontworpen, dit wil 
zeggen: alle zijden zijn representatief.

Perceel 32

Stedenbouwkundige positie 
Perceel 32 is de middelste van de drie Universiteitswegka-
vels. Met de percelen 31 en 33 vormt het een reeks tussen het 
Noord Cluster en het centrum cluster. In de uitloop van de 
bocht in de Universiteirsweg ligt dit perceel vol in het zicht 
van de (auto) bezoekers van De Uithof.

De oostzijde van perceel 32 wordt gedefi nieerd door de 
rooilijn parallel aan de Universiteitsweg. De westzijde grenst 
aan het rugbyveld. De noordzijde staat haaks op de oostzijde 
en houdt zodanig afstand tot perceel 33, dat doorzicht blijft 
bestaan over de buitenbocht van de Universiteitsweg op het 
Fort aan de Hoofddijk. De rooilijn aan de zuidzijde ligt haaks 
op de Universiteitsweg.

Minimaal 90% van de oostgevel dient op maaiveld op de 
rooilijn te staan. De invulling van die maaiveldgevel dient 
bij te dragen aan de levendigheid van het gebied. (geen 
parkeren)

Randvoorwaarden inrichting perceel 
De ontsluiting voor (incidenteel) autoverkeer (drop-off , laden 
en lossen) ligt met in- en uitrit aan de oostzijde van het 
perceel. De inrichting van het gebied aan de oostzijde sluit 
aan op de inrichting van de Universiteitsweg (zie profi el). 

De zuidzijde grenst direct aan het landschap. Het perceel kan 
hier wel als verblijfsgebied gebruikt worden maar dient in 
inrichting aan te sluiten op het park ter plekke.

De perceelsgrens aan de westzijde valt samen met de 
kavelgrens en ligt aan het park en aan het rugbyveld met 
hekwerken. Het perceel kan wel als verblijfsgebied gebruikt 
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doorsnede cc  -  perceel 33

c

c 

35m max.
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Perceel 33 

Stedenbouwkundige positie 
Perceel 33 is de meest noordelijke van de drie Universiteits-
wegpercelen. Als kopperceel van de Universteitswegpercelen 
ligt het aan de rustige Uppsalalaan.

De oostzijde van perceel 33 wordt gedefi nieerd door de 
rooilijn van de Universteitswegkavels. Minimaal 90% van de 
oostgevel dient op maaiveld op de rooilijn te staan. De invul-
ling van die maaiveldgevel dient bij te dragen aan de leven-
digheid van het gebied. (geen parkeren)

De zuidzijde staat haaks op de tankgracht en houdt afstand 
tot perceel 32 zodat doorzicht blijft bestaan over de buiten-
bocht van de Universiteitsweg op Fort Hoofddijk.

De westzijde ligt parallel aan de historische Tankgracht en 
het fi etspad. De afstand van de gevel tot het hart van het 
fi etspad is minimaal 10 meter. 

De noordzijde staat haaks op de oostzijde en parallel aan 
het Sportcomplex Olympos.

Het gebouw dient alzijdig te worden ontworpen, dit wil 
zeggen: alle zijden zijn representatief.

Randvoorwaarden inrichting perceel 
De ontsluiting voor autoverkeer (drop off , inrit parkeervoor-
ziening, laden en lossen) ligt met één in- en uitrit aan de 
Harvardlaan. De oostzijde wordt grotendeels gevuld door 
gevel. De hoofdin-/ uitgang voor voetgangers ligt aan de 
Uppsallalaan.

De perceelgrens aan de zuidzijde valt nagenoeg samen met 
de kavelgrens. Deze ligt aan het doorzicht naar het Fort 
aan de Hoofddijk. Deze strook kan wel als verblijfsgebied 
gebruikt worden maar dient zijn weidekarakter te behouden.

De westgrens valt bovengronds samen met de kavelgrens en 
ligt aan het park en aan de fi etsroute langs de Tankgracht. 
De afwerking dient gelijk te zijn aan de omgeving: weideka-
rakter.

De noordzijde sluit aan op de boomrijke noordzijde van het 
park en het bestaande parkeerterrein. De inrichting van het 
perceel sluit aan op het park ter plekke. Hier mag autover-
keer (drop-off , inrit parkeervoorziening, laden en lossen) 
komen, maar de noordzijde dient representatief te blijven.

Verharding rondom het gebouw zal tot een minimum beperkt 
worden zodat het typische Uithofbeeld van gebouwen in het 
groen ook hier wordt gehandhaafd.
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3. Checklist voor architecten

1 Algemeen 

1.1 landschap tot aan de gevel
1.2 landschap is vlak (grasland of water) vrij van obstakels
 of bouwwerken i.v.m. open zichtlijnen en andere   
 visuele verbindingen
1.3 voetpad wordt aangelegd tussen de lindes aan de   
 Uppsalalaan/Universiteitsweg parallel aan bestaand  
 fi etspad
1.4 Lindes aan de Uppsalalaan/Universiteitsweg planten  
 daar waar gaten in de bomenrij zijn

2 Perceel

2.1 erfafscheiding: water, hoogteverschil of niets
2.2 verharding rond gebouw tot minimum beperkt of geen  
 verharding
2.3 hoofdbestanddeel inrichting: bloemrijk grasland of  
 water
2.4 zitgelegenheid los van de gevel, in het gras
2.5 in/uitrit verharden met nog nader te bepalen materiaal,  
 gestandaardiseerd voor alle kavels in het park
2.6 watercompensatie mag op eigen perceel worden   
 opgelost maar moet binnen De Uithof en met 
 toestemming van de UU een plek vinden.
2.7 de buitenruimte buiten de kavel is openbaar toeganke- 
 lijk

3 Kavel

3.1 oostgevel op rooijlijn / 90% bebouwd
3.2 entree aan oostzijde
3.3 inrit tussen de bestaande bomen leggen (let op, de  
 ontbrekende bomen in reeks worden nog aangeplant)
3.4 fi etsenstalling bezoekers/medewerkers op de kavel  
 binnen de perceelsgrenzen (kavel 33)

3.5 opslag, afval, technische ruimtes, overig is op kavel  
 binnen de perceelsgrenzen opgelost, uit het zicht/  
 inpandig
3.6 opstelplaats bestelwagens, vrachtwagens en taxi’s op  
 de kavel/inpandig of op het perceel aan de noordzijde  
 bij kavel 31 en 33.
3.7 de buitenruimte binnen de kavelgrenzen is privé
3.8 Terrassen binnen de kavelgrenzen

4 Gebouw

4.1 Oostgevel op rooijlijn / 90% bebouwd
4.2 Alzijdig gebouw
4.3 Hoogte maximaal 35 m (volgens bestemmingsplan)

5 Inrichtingselementen

5.1 Buitenverlichting, bankjes, borden, prullenbakken,  
 plantenbakken, paaltjes, e.d. volgens huisstijl van 
 De Uithof (beeldboek is in voorbereiding).

6 Parkeren, laden & lossen

6.1 parkeren bezoekers/medewerkers in eigen en/of 
centrale parkeervoorziening als P+R
6.2 invalide pp op de kavel
6.3 laden & lossen op de kavel bij kavel 32
6.4 laden & lossen op het perceel bij kavel 31 en 33

7 Gasopslag

7.1 De gasopslag van kavel 32 en 33 wordt geplaatst onder  
 de linden (nader te specifi ceren in het project)
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