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Stedenbouw als onderneming,
in de nieuwe economie moeten plannen ook geld opbrengen



Huidige ruimtelijke 
kenmerken

-4 entrees, geen eenduidigheid

-slechte orientatie op het terrein, waar moet 
ik wezen

-geen duidelijke hoofdstructuur (door het L 
gebouw) of subroutes

-grote parkeerterreinen

-steeds minder groen, weinig 
verblijfkwaliteit

-geen hart met daar alle voorzieningen, 
waar is het te doen

-uitbreidingscapaciteit is beperkt

-gebouwen zijn in zichzelf gekeerd

-sport is onzichtbaar

-nauwelijks herkenbare elementen, dus 
weinig ruimtelijke identiteit
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Voortzetting van ontwikkeling per gebouw: meer auto’s, terrein zit spoedig vol, groei kan niet langer 
op terrein worden gefaciliteerd, grondaankoop en eveneens grotere kosten
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Alternatief: een nieuw masterplan



Campus goed aangesloten op andere onderwijsvoorzieningen in de stad



Centrale plaza goed aangesloten op verbindingen met het openbaar vervoer van de 
stad



adres en logische structuur openbare ruimte: het plan wordt 
gestructureerd door een assenstelsel en verankerd door vier 
hoge schijfvormige gebouwen



Keuze voor een compacte, bruisende campus met hart van voorzieningen



Vernuftige positie van de parkeergarage gebruik van het hoogteverschil; 
vanzelfsprekende voeding faciliteiten van het hart



Het masterplan: compact model faciliteert groei tot in lengte van dagen 
en vernieuwt de openbare ruimte tot een atmosferische verblijfscampus



stedelijke atmosfeer
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Atmosfeer stedelijk straatje



landschappelijke atmosfeer
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Atmosfeer stedelijk straatje







Openbare ruimte ingredient 1
Op historie gebaseerd  CONTRAST landschappelijk park met formele vijvers en assen





Openbare ruimte Ingredient 3:
Samenhangende CAMPUS ATMOSFEER, kleuren, texturen, materialen en meubilair zijn op elkaar afgestemd



Openbare ruimte ingredient 2
Beter faciliteren en accomoderen GEBRUIK zowel groot- als kleinschalig





Openbare ruimte ingredient 6
STUDENTENCAMPUS dus fietsen integraal en zichtbaar in de openbare ruimte 



Atmosfeer Hart van de universiteit









Atmosfeer Institutenlaan
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Integratie tussen openbare ruimte, entrees en 
parkeergarage



Parkeergarage: integrale 3D – entreeplaza: integraal concept met Plaza-ontwerp





Ontwerp routing en markering





Studentenpaviljoen: prijsvraag



Het paviljoen heeft de potentie om de sferen en hoogteverschillen bij 
elkaar te brengen







Werk integraal door de disciplines heen
Architectuur , landschapsarchitectuur, stedenbouw en 
wateropvang









Tot slot:













3 campussen, 3 contexten;
3 krachtige intrinsieke concepten binnen een stedelijk 
weefsel


