De locatie voor de nieuwbouw van de

Hogeschool Utrecht te Amersfoort ligt in het
Oliemolenkwartier, net buiten het centrum
aan de Amsterdamseweg, een belangrijke
invalsroute van de stad Amersfoort.

Ons voorstel voor de eerste fase, de nieuwbouw
van de Hogeschool, behelst een compact,
bijna vierkant gebouw van vijf lagen waaraan
twee bouwmassa’s zijn toegevoegd; aan het
Eemplein het auditorium met eronder het
restaurant en aan de Amsterdamse weg de
hoogbouw die als los volume op de onderbouw
gezet is. De hoogbouw, die voortkomt uit
de stedenbouwkundig plan, begeleidt de
verkeersbewegingen van en naar het centrum
en vormt tegelijk een baken naar het centrum
toe. Onder het gebouw bevindt zich de
stallinggarage voor auto’s en fietsen.
Belangrijk gegeven voor een openbare functie
als een Hogeschool in de hedendaagse stad is
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boulevards en snelwegen, ieder met eigen
snelheden en kwaliteiten, zo wordt in en
aan het atrium verschillende mogelijkheden
geboden om horizontaal en verticaal door het
gebouw te bewegen.
De hoofdentree van de Hogeschool bevindt
zich aan de openbare ruimte gelegen op het
zuidoosten aan het Eemplein. Hier is tevens
het restaurant/mensa gelegen. Indien het
weer het toelaat kan de glazen gevel van
het restaurant opzij geschoven worden en
vormt zich een terras. Het schuin oplopende
plafond van het restaurant is de vloer van
het erboven gelegen auditorium. Op het
dak van het auditorium is een sportveld
toegevoegd, begrensd door een gaashek dat
de drager moet vormen voor een begroeiing

de uitstraling van openheid. Waar het gebouw

met klimplanten. In de opeenstapeling van

het maaiveld raakt bevinden zich publieke

mensa, auditorium, sportveld wordt de link

functies zoals de commerciële ruimtes, de

gelegd naar de dynamiek van een hedendaags

hoofdentree en het restaurant. Hier bestaat de

onderwijsgebouw.

gevel geheel uit een aluminium glaspui die bij
de hoofdentree over drie verdieping doorloopt.
Een grootschalige functie als deze kan opgevat
worden als een stad in de stad. Wij hebben
van deze metafoor gebruik gemaakt om
de verkeerstromen en ruimtereeksen in het
gebouw te ordenen. Zoals het verkeer in de
stad zich beweegt door stegen, over straten,
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