De Uithof is lange tijd een monotone

universiteitscampus geweest aan de rand
van de stad waarin de gebouwen zonder

enig verband los in de ruimte stonden. Als
reactie hierop ontwikkelde Rem Koolhaas
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op het maaiveld wordt doorsneden door

Om dit te bewerkstelligen moeten derhalve

een netwerk van steegachtige verbindin-

de verschillende activiteiten zichtbaar en

gen en een driehoekig hof. Vanuit de ste-

voelbaar zijn. Het interieur is daarom geor-

gen en het hof worden alle woningen ont-

ganiseerd rondom een vide die de volledige

sloten. Er ontstaat zo een gedifferentieerd

hoogte van het gebouw beslaat. De vide

stedelijk weefsel waarbij het grootschalige

heeft een glazen dak en wordt tevens ge-

karakter van de Uithof gecombineerd

bruikt voor de afzuiging van warmte binnen

wordt met een kleinschalig karakter pas-

het gebouw. De wanden van de gangen be-

send bij het concept van de kashbazone.

staan uit semi-transparante glazen bouwste-

lijke gebouwen tegen elkaar aan staan.

Het gehele complex heeft hetzelfde ge-

nen gecombineerd met vertikale glasstroken.

De kavel wordt over de diagonaal door-

velconcept waardoor er sprake is van één

Door het daklicht komt er veel (zon)licht in

sneden door de ‘Bisschopssteeg’, een his-

sculpturaal ensemble. De gevels bestaan

de gangen en worden de activiteiten “geslui-

torisch pad geflankeerd door rijen bomen.

uit een stapeling van horizontale banden

erd” zichtbaar.

Het westelijk bouwdeel bestaat uit de

van glanzende zwarte bakstenen met daar-

uitbreiding van de Hogeschool als logische

tussen vlakken van een matzwarte bak-

Het complex is door de BNA genomineerd

voortzetting van de bestaande faculteit,

steen in combinatie met verticale alumini-

voor het Gebouw van het Jaar 2007 in

een ontwerp van Jeanne Dekkers. Binnen

um ramen. Onder invloed van de lichtinval

de regio Noordwest / Centrum:

het blok wordt hiermee een driehoekige

licht het metselwerk donker of licht op. De

ruimte gecreëerd aan de Bisschopssteeg;

gevel ter plaatse van de balkons zijn van

“In zijn geraffineerde combinatie van hoog-

het voorplein voor de faculteit. Bovenop

een contrasterende rode aluminium plaat.

en laagbouw slaat de Bisschoppen een brug

de faculteit zorgt een slanke woontoren

Deze wordt vanuit de balusters aangelicht

tussen de grootschalige, stedelijke allure van

met short-stay eenheden voor studenten

waardoor de gebouwen ’s avonds een ba-

De Uithof en de broodnodige vriendelijkheid

voor een hoogte-accent ter plaatse van de

ken in de wijk zijn.

op voetgangersniveau. De sculpturale

i.s.m. Art Zaaier een concept dat de Uithof
meer samenhang en karakter moest geven.
In dit concept komen er grotere contrasten
tussen bebouwde zones en onbebouwd
gebied. De locatie van de studentenwoningen en de uitbreiding van de Hogeschool
is een onderdeel van de ‘Kashba zone’, een
dicht bebouwde strip waarin de afzonder-

uitstraling met eenzelfde, consistent

groene doorsnijding. In oostelijke bouwdeel wordt een 60 m hoge toren met stu-

De uitbreiding voor de Hogeschool heeft een

gevelspel past bij de grote maat, terwijl door

denten woningen gecombineerd met een

open en transparant karakter. Om te komen

de goed gekozen positionering van de torens

reeks ‘herenhuizen’ die deels georiënteerd

tot een moderne inspirerende leeromgeving

op straatniveau, karakteristieke en mooie

zijn op de groene Bisschopssteeg en deels

is het ons inziens belangrijk dat de ruimte

buitenruimtes ontstaan. Ook het op het weer

op de drukke Heidelberglaan. De toren en

waar dit gebeurt aanleidingen geeft tot in-

reagerende metselwerk draagt bij aan de

herenhuizen vormen één sculptuur welke

teractie van de verschillende disciplines.

menselijke maat.”
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