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Inleiding

Dit beeldkwaliteitsplan schept het kader voor de herinrich-
ting van het Perceel 24 en veranderingen in de toekomst. De 
ruimtelijke strategie voor het perceel is opgetekend in steden-
bouwkundige en landschappelijke eisen. De aangrenzende 
Münsterlaan is vastgelegd in een principe profiel. De onder-
delen waaruit de feitelijke inrichting bestaat zijn merendeels 
gelijk aan die van de publieke ruimte elders op De Uithof. Het 
Beeldkwaliteitsplan Perceel 24 is onderdeel van het Beeld-
kwaliteitsplan Cluster Diergeneeskunde en Landerijen Oost. 
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Stedenbouwkundige eisen 
Perceel 24 - De Uithof

Stedenbouwkundige ambitie

Nieuw Gildestein presenteert zich aan de Bolognalaan als 
een solitaire gebouw. Met het ‘aanhaken’ van het Alexander 
Numangebouw en de voorziene bebouwing van de percelen 
24 ontwikkelt zich hier een conglomeraat dat als een ‘mini-
cluster’ kan worden getypeerd. 

Dit mini-cluster ligt op de overgang van grote gebouwen aan 
de Bolognalaan, naar de laagbouw van Diergeneeskunde 
en markeert samen met het Androclusgebouw de toegang 
tot het Diergeneeskunde gebied. Om te voorkomen dat deze 
tussenpositie tot onduidelijkheid leidt zal de clustering 
van de bebouwing en de markering van de toegang van het 
diergeneeskundegebied versterkt moeten worden.

Context Perceel 24

De nieuwbouw voor perceel 24 moet bijdragen aan de 
versterking van het mini-cluster Gildestein als samen-
hangend stelsel van gebouwen dat op een heldere wijze 
de toegang tot het diergeneeskundegebied markeert. 
Daarnaast zal perceel 24 een belangrijk onderdeel gaan 
vormen van de bebouwing langs de Munsterlaan / Limalaan. 
Deze lanen zullen in de toekomst een landschappelijke 
noord/zuid ‘radiaal’ gaan vormen waarmee het diergenees-
kundecluster op het weidelandschap wordt georiënteerd.

Daarom moet de bebouwing van perceel 24 aan een aantal 
voorwaarden voldoen; 

De bebouwing moet een duidelijke markering van de 
zuidoosthoek van het mini-cluster Gildestein vormen en de 
zuidzijde van dit mini-cluster tot een samenhangend geheel 
smeden.

De bebouwing moet bijdragen aan een verhoging van de 
representativiteit van dit minicluster, door de eigen uitstra-
ling en door het inkaderen / afschermen van de utilitaire 
functies binnen het cluster, zoals parkeren, laden en lossen, 
etc.

Ontsluiting en parkeren

De bebouwing moet zorgen voor een goede organisatie van 
de vele functies in het mini-cluster, door het helder ordenen 
van ontsluiting en entrees. 

De entree van Perceel 24 zal ter plaatse van bouwdeel 1, 
of op de overgang van bouwdeel 1 en bouwdeel 2 worden 
gerealiseerd en zal tevens de entree voor het Alexander 
Numangebouw vormen. Daarmee zal bouwdeel 1 als koppe-
ling functioneren tussen de nieuwe bebouwing en het 
Alexander Numangebouw. 

De ontsluiting van de diverse utilitaire voorzieningen zal 
via het binnenterrein plaats vinden. De huidige inrit van het 

parkeerterrein zal als ontsluiting van het binnenterrein 
blijven functioneren. Parkeren zal op het binnenterrein van 
het mini-cluster plaats vinden, binnen de oostgrens van de 
bouwvlek van het bestemmingsplan, die ook de oostzijde 
van perceel 24 definieert.

Perceels- en bebouwingsgrenzen Perceel 24

De oostzijde van perceel 24 staat in lijn met de oostzijde 
van het bebouwingsvlak rond het Androclusgebouw aan 
de zuidzijde van de Yalelaan. Deze grens is zo gekozen 
dat een zo groot mogelijk bebouwingsvlak ontstaat terwijl 
voldoende afstand wordt gehouden tot de laagbouw van 
het Diergeneeskunde Cluster en voldoende maat blijft 
bestaan voor de Limalaan / Munsterlaan als radiaal naar 
het weidelandschap.

De zuidzijde van perceel 24 staat in lijn de zuidgevel van 
het Alexander Numangebouw, zodat samenhang kan 
ontstaan tussen deze delen van het mini-cluster Gilde-
stein.

De westzijde van perceel 24 valt over de volle breedte 
samen met de oostgevel van het Alexander Numangebouw, 
zodat de bebouwing van bouwdeel 1 van perceel 24 hier 
direct op aan kan sluiten. 
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De westzijde van bouwdeel 2 ligt minimaal 5 meter vrij van 
de oostgevel van het Alexander Numangebouw. Daarmee 
is gegarandeerd dat de bebouwing van bouwdeel 2, de 
verdiepingen van de nieuwbouw, ten minste 5 meter afstand 
bewaren tot de oostgevel van het Alexander Numangebouw. 

De noordzijde van perceel 24, direct grenzend aan het 
binnenterrein, worden bepaald door het in het programma 
van eisen gevraagde bouwvolume van bouwdeel 2. 
De positie van deze noordzijde is stedenbouwkundig 
niet kritisch en kan dus, in geval van bijstelling van het 
gevraagde volume, op basis daarvan worden bijgesteld. Wel 
dient voldoende afstand bewaard te worden tot bouwdeel 
H, het servicestation. Daardoor zal een beperkte ‘sponning’ 
of inspringing ontstaan aan de noordwesthoek van het 
bebouwingsvlak

Specifieke eisen Perceel 24

•	 De bebouwing van perceel 24 moet binnen het bebou-
wingsvlak worden gerealiseerd, met uitzondering van 
de noordelijke grens van het bebouwingsvlak. Deze 
grens mag, indien praktisch wenselijk, marginaal 
overschreden worden.

•	 De zuidoosthoek van het perceel moet worden 
bebouwd.

•	 De oostzijde van de toekomstige bebouwing moet 
vanuit de zuidoosthoek van het bebouwingsvlak over 
ten minste de eerste 10 meter in de oostelijke perceel-
grens staan.

•	 De zuidzijde van de toekomstige bebouwing moet 
vanuit de zuidoosthoek van het bebouwingsvlak over 
ten minste de eerste 10 meter in de zuidelijke perceels-
grens staan.

•	 De west- en noordzijde van het bebouwingsvlak hoeven 
niet letterlijk te worden bebouwd. 

•	 De bebouwing van bouwdeel 1 van perceel 24 moet 
direct aansluiten op de oostelijke gevel van het 
Alexander Numangebouw.

•	 De hoofdentree wordt in bouwdeel 1, of op de overgang 
van bouwdeel 1 en bouwdeel 2, aan de Yalelaan gesitu-
eerd. 

•	 Aan de Yalelaan en de Munsterlaan draagt de invulling 
van de plint van de bebouwing bij aan de representati-
viteit en levendigheid van deze zijden van het complex. 

•	 De bebouwing van perceel 24 krijgt een representa-
tief uiterlijk dat met een hoogwaardige architectuur 
van duurzame materialen en een secure detaillering 
bijdraagt aan De Uithof als een bijzonder kenniscen-
trum. 

•	 Met de keuze van de plaatsing van de hogere volumes 
van het gebouw en het arrangement van de hoofd- 
en bijvolumes wordt rekening gehouden met, en 
wordt duidelijk stelling genomen ten opzichte van de 
heersende richting en omvang van de direct aangren-
zende bebouwing.

•	 Gegeven	de	hoekpositie	zullen	de	gevels	aan	de	Yale-	
en	Munsterlaan	als	samenhangende	architectonische	
hoekoplossing	worden	ontworpen.	Daarbij	zullen	beide	
gevels	een	hoogwaardige,	voor	elkaar	gelijkwaardige	
architectonisch	uitwerking	krijgen.	

•	 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.	

•	 De	ontsluiting	van	het	binnengebied	wordt	aan	de	
oostzijde	gesitueerd,	terugliggend	van	de	kruising	
Yalelaan	/	Munsterlaan	t.p.v.	de	huidige	inrit.

•	 Vuilopslag,	trafo’s,	fietsenstallingen	en	overige	utili-
taire	voorzieningen	moeten	binnen	het	bebouwingsvlak	
gerealiseerd	worden,	geïntegreerd	in	het	architectoni-
sche	ontwerp	van	het	gebouw,	aan	het	zicht	onttrokken,	
of	op	gelijkwaardige	wijze	in	bestaande	bebouwing	in	
de	directe	omgeving	worden	opgenomen.
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2. Landschappelijke eisen 
Perceel 24 - De Uithof

Algemeen

Het landschap loopt tot aan de buitengevel van een cluster, 
voor Perceel 24 is dat de oostgevel van bouwdeel 2, die hier 
samenvalt met de perceelsgrens en grens bouwvlek bestem-
mingsplan, zie kaart pag. 5. 

Verharding rondom het cluster wordt tot een minimum 
beperkt zodat het typische Uithof beeld van gebouwen in 
het groen ook hier wordt gehandhaafd danwel versterkt. 
Gras is onderdeel van het landschap en is vrij van obstakels 
als hekwerken, tuinelementen etc. 

Vormgeving van buitenverlichting, bankjes, borden, prullen-
bakken, plantenbakken, paaltjes, e.d. zijn volgens huisstijl 
van De Uithof. Deze is vastgelegd in het P.V.E. Terrein Dierge-
neeskunde Universiteit Utrecht (versie 1 september 2010). 

Het is niet toegestaan om hekken of andere objecten te 
plaatsen buiten de rooilijn. Wel blijft de slagboom bij de 
toegang van het terrein gehandhaafd.
Indien extra gasopslag gewenst is wordt deze gecombineerd 
met de de huidige gasopslag. Vormgeving van de gasopslag 
is volgens standaard richtlijnen van De Uithof. 

In het inrichtingsplan voor de directe omgeving van het 
gebouw moet een zone worden aangegeven waarbinnen 
roken is toegestaan. Daarbuiten is roken in de directe 
omgeving van het gebouw verboden.

Noord- en Westzijde

Aan de noord- en westzijde van Perceel 24 worden geen 
specifieke landschappelijke eisen gesteld.

Oostzijde

Aan de oostzijde grenst het perceel aan de Münsterlaan / 
Limalaan. Deze lanen zullen in de toekomst een landschap-
pelijke noord/zuid ‘radiaal’ gaan vormen waarmee het 
diergeneeskundecluster op het weidelandschap wordt 
georiënteerd.  

De Münsterlaan bestaat uit een rijweg van 5,00 meter 
(asfalt) die afwatert op de naastgelegen groenstroken. 
Tussen Perceel 24 en de rijbaan bevinden zich een coulisse/
houtwal, een hoofdwatergang en een brede berm met soms 
monumentale bomen (zie principe doorsnede pag. 9). 

Het huidige parkeerterrein wordt deels afgebroken. Ten 
oosten van de perceelsgrens -die staat aangegeven op kaart 
pag. 5- komt daar een brede berm voor in de plaats.

Zuidzijde

De hoofdentree wordt in bouwdeel 1, of op de overgang van 
bouwdeel 1 en bouwdeel 2, aan de Yalelaan gesitueerd.
Minimale verharding naar de entree en minmale verharding 
tussen de zuidgevel en de Yalelaan is gewenst.

Binnenplaats

Binnen de bestemmingsplangrenzen mag worden gepar-
keerd. Deze parkeerplaats wordt ontsloten via de Münster-
laan, de bestaande inrit blijft gehandhaafd. 

minimale verharding tussen gevel en landschap
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locatie doorsnede

rijbaan Diergeneeskunde (Gezelschapsdieren)coulisse/houtwal
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locatie doorsnede
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Principe doorsnede Yalelaan/ Zuidzijde
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