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STRATEGIE
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3.� INLEIDING

In het voorgaande hoofdstuk zijn de randvoorwaarden 
voor toekomstige ontwikkelingen op het landgoed 
uiteengezet. In dit hoofdstuk wordt de visie op 
het landgoed opgebouwd. Eerst worden de rasters 
die van belang zijn beschreven, vervolgens de 
landschappelijke basis waar rekening mee is gehouden 
en tot slot de clustering van de gebouwen. 

De ruimtelijke visie beoogt een samenhangende 
structuur tussen de verschillende elementen te 
brengen, zodat het cultureel erfgoed en de nieuwe 
bebouwing één geheel gaan vormen.
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De basis van deze visie richt zich 
op het herbezien van de bestaande 
structuren van het landschap in relatie 
tot bebouwing in het plangebied. 

Doel hiervan is een strategie te maken 
die houvast biedt voor de komende 
20 jaar om gericht en overwogen te 
bouwen, te slopen en te renoveren, 
met een einddoel dat groter is dan de 
som der delen. 

Daarvoor gaan we terug naar de 
basisstructuur, die zich aftekent  in het 
formele patroon van lanen en paden 
en de aloude basis vormt voor het 
landgoed.

Figuur 9: Reductiekaart van het landgoed met slechts de 
basisstructuur van het plangebied en de huidige bebouwing
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NIEUWE WETERING

3.2 RASTERS

Het plangebied is onder te verdelen in drie ‘rasters’; 
een blauw raster voor de waterlopen, een rood 
raster voor de bebouwing en een parkeeras voor 
parkeerverbinding. In de navolgende sub paragrafen 
wordt hier nader op ingegaan.

Figuur 10: Schets van de aantakking van de 
waterlopen in de uitbreidingsstrook op het 
blauwe raster
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Het nieuwe raster gaat uit van de 
bestaande compartimentering van de 
buitenplaats. Deze compartimenten 
worden gemaakt door een structuur 
van water die samenvalt met de 
stramienlijnen. Soms worden deze 
lijnen letterlijk gevolgd in de vorm van 
sloten, de andere keer verwijden deze 
lijnen zich tot plassen. Deze lijnen en 
plekken kunnen door aanvulling van 
vegetatie versterkt worden in betekenis. 
Hierdoor ontstaat een samenhangend 
geheel als basis voor het functioneren 

3.2.� BLAUW RASTER

van het ecosysteem. Om deze 
samenhang ook te garanderen bij een 
grotere intensivering van bebouwing 
op het Landgoed wordt dit raster als 
basis doorgezet over het terrein. De 
ontginningsbasis en nieuwe wetering 
zijn de hoofdstructuurlijnen. De 
assen parallel aan de ontginningsbasis 
kunnen het Landgoed in de toekomst 
verbinden met de gronden ten zuiden 
van het Landgoed die zijn aangewezen 
als nieuwe natuur. Deze nieuwe natuur 
kent als gewenste doelen: moeras, 
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nat schraalland, vochtig hooiland en 
haagbeuken- en essebos. Tevens biedt 
dit raster handvatten voor de keuzes 
waar wel en vooral ook waar niet te 
kiezen voor nieuwe bebouwing.

Figuur 11: Blauwe raster
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BESTAANDE BEUKENLAAN

Figuur 12: Schets van de 
bebouwingsmogelijkheden aan de 
centrale as en de nieuwe wetering 
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3.2.2 ROOD RASTER

Door bepaalde functies te bundelen en 
op de specifieke locaties aan de  assen 
te positioneren ontstaat een nieuwe 
samenhang en daarmee een nieuw 
gebruik van het universiteitsterrein. 

Ten eerste zal de centrale as verstevigd 
worden door het centrale kruispunt te 
markeren met een ‘‘gebouw waarin 
ontmoeting centraal staat’’. Vervolgens 
worden beide uiteinden verstevigd.

Tussen het waterstramien ontstaan 
velden voor bebouwing. De centrale 
as is hiertussen de bestaande 
hoofdverbinding en zorgt voor 
oriëntatie op de Vecht en daarmee 
het kasteel, de oorsprong van het 
Landgoed. Door het toevoegen van 
dwars-assen op een tussenstramien 
aan deze centrale as ontstaat een 
fijnmaziger netwerk dat als basis dient 
voor de uitbreiding. 

CENTRALE AS
(EIKENLAAN)

BEUKENLAAN

DWARS  AS DWARS  AS DWARS  AS DWARS  AS

Naast deze intensivering in het gebied 
wordt aan de nieuwe wetering een reeks 
dwarsassen toegevoegd waardoor een 
uitbreidingsmogelijkheid ontstaat aan 
de zuidrand van het plangebied. Door 
de nieuwe wetering aan een zijde groen 
te laten ontstaat de mogelijkheid  hier 
een verblijfsplek te maken voor flora 
en fauna. Daarom zal de verbinding 
van de gebouwen aan de wetering via 
de bestaande beukenlaan zijn. Deze 
zal hierdoor aan betekenis winnen.

NIEUWE WETERING

Figuur 13: Rode raster
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Figuur 14: Schets van de uitbreidingsstrook met 
groen, bebouwing en parkeren
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3.2.3 PARKEERAS
Haaks op de dwarsassen wordt, 
parallel aan de centrale as, de 
verbinding gemaakt die alle velden 
voor uitbreiding  aan elkaar verbindt 
om toegankelijkheid voor verkeer en 
parkeren te waarborgen.

Doel van deze as is de bereikbaarheid 
te garanderen maar deze ruimtelijk 
zoveel mogelijk in te perken.

PARKEERVERBINDING

Figuur 15: Parkeerverbinding in aansluiting op stramienen
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DWARSDOORSNEDE OVER
NIEUWE WETERING

3.3 LANDSCHAPPELIJKE BASIS

Zoals aangegeven maakt het Landgoed onderdeel 
uit van de EHS. Door deze ligging worden 
ontwikkelingen op het Landgoed extra scherp door 
de Provincie beoordeeld en wordt een zogenaamde 
Nee-tenzij toets uitgevoerd. Bij deze toets dienen de 
volgende vier vragen te worden beantwoord:

�_ Is er sprake van aantasting leefgebied 
belangrijkste soorten?
2_ Is er sprake van aantasting bijzondere 
natuurtype?
3_ Is er sprake van aantasting van de eenheid en 
de aaneengeslotenheid?
4_ Worden essentiële verbindingsassen 
doorbroken?
 
In de visie is op verschillende niveau’s rekening 
gehouden met de ligging van het Landgoed in de EHS 
en de kwaliteiten van de natuur op het Landgoed. 
Deze worden achtereenvolgens beschreven in de 
paragrafen ‘‘hoofdstructuur’’, ‘‘mensvrije zones’’, 
‘‘ruimte maken’’ en ‘‘groenstructuur’’.
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Om de verbinding van de natte zone 
tussen de Vecht en het Amsterdam 
Rijnkanaal te waarborgen wordt de 
bestaande sloot langs het huidige 
parkeerterrein verlengd tot aan 
het kanaal. Enerzijds grenst deze 
wetering aan de buitenplaats, met de 
monumentale laan van beuken, aan de 
andere zijde zal deze als een groene 
flauw hellende oever aangeplant 
worden met grassen en riet. De noord-
zuid verbinding wordt gemaakt door de 
bestaande ontginningsas. Zo ontstaat 

3.3.�  HOOFDSTRUCTUUR

een kruis dat in twee richtingen de 
waterverbinding op het Landgoed 
moet garanderen.

NIEUWE WETERING
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Figuur 16: Versterken van de hoofdstructuur
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weidevogelsnat schraalland

REFERENTIES PLAS- DRASGEBIEDEN

vochtig hooiland en moerassen



39

Behalve als verbindingszone biedt het 
Landgoed ook verschillende plekken 
voor (beschermde) flora en fauna 
om te verblijven. Een fijnmazigere 
groenstructuur zorgt voor meer 
verbindingen met deze plekken. 

3.3.2  MENSVRIJE ZONES

Ter aanvulling hierop kunnen ook 
nieuwe verblijfsgebieden gemaakt 
worden in het uitbreidingsgebied, 
aansluitend op de gronden ten 
zuiden van het Landgoed die zijn 
aangewezen als nieuwe natuur. Deze 
plekken kunnen bestaan uit hoger en 
lager gelegen delen, zoals moeras, nat 
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Figuur 17: Versterken van de mens vrije zones

schraalland of vochtig hooiland en aan 
bijvoorbeeld weidevogels voedsel en 
een veilige woonplaats bieden. 

Hoe hier exact invulling aan wordt 
gegeven is onderwerp van nadere 
uitwerking in samenwerking met de 
Provincie.
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sanering van de verouderde sporthal

saneren biedt mogelijkheid 
voor versterken van het overloopgebied 

aan de ontginningsas 
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Een derde stap in het versterken van 
de groenstructuur is het maken van 
een toekomstplan voor bestaande 
bebouwing. Niet alle bebouwing 
op het Landgoed is van waarde, 
voldoet aan huidig gestelde eisen van 
ruimte, techniek en uitstraling. Bij 
het realiseren van nieuwe bebouwing 
kunnen strategische keuzes gemaakt 

3.3.3 RUIMTE MAKEN
worden voor het afstoten van 
een aantal bestaande panden. Zo 
zullen de sporthal en tennisvelden 
op termijn worden afgestoten.
Aangezien beide faciliteiten aan de 
groenzone grenzen kan door deze 
sanering de groenverbinding versterkt 
worden tussen de buitenplaats en de 
kanaalzone.

NIEUWE WETERING
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SANERING  VAN DE BESTAANDE TENNISVELDEN EN SPORTHAL

 

VERSTERKING VAN DE GROENSTRUCTUUR  TUSSEN MONUMENTAAL LANDGOED EN KANAALZONE

Figuur 18: Ruimte maken
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Ten behoeve van de invulling van de groenstructuur 
en de toetsing aan de EHS is tevens door bureau 
Viridis (november 2009) een eerste globale toets 
uitgevoerd. 

De belangrijkste aandachtspunten uit de toets van 
Viridis zijn de volgende:

• Aandacht is gewenst voor de wijze waarop 
verbindingen tussen nieuwe en bestaande natuur 
worden gecreëerd en hoe aantasting van de aanwezige 
verbindingen tussen de waardevolle gebieden wordt 
beperkt. De verbindingen dienen voldoende ruimte te 
bieden en toegankelijk te zijn voor alle (aanwezige) 
diersoorten. Dit kan door functies te concentreren. 
Daarbij is behoud van bestaande natuur op het 
Landgoed essentieel; 

• Bij de inrichting van het gebied dienen 
maatregelen te worden genomen om de natuur zo 
minimaal mogelijk te verstoren. Hierbij kan bij nieuwe 
aanleg worden gedacht aan eenrichtingsverkeer, 
aangepaste verlichting en afscherming van de natuur 
ten opzichte van de gebouwen en infrastructuur;
In het (voorontwerp) bestemmingsplan zal 
nadere invulling worden gegeven aan deze 
aandachtspunten.
Een definitieve “Nee Tenzij-toets” op de EHS zal in 
de bestemmingsplanfase worden uitgevoerd. Hierbij 
zal de Provincie worden geconsulteerd. Aan de hand 
van de uitkomst dient de definitieve overweging 
plaats te vinden of de uitbreidingen passen binnen de 
richtlijnen ten behoeve van de EHS. Daarbij dienen 
ook afspraken met de Provincie over het beheer van 
de natuur te worden gemaakt. Eindresultaat van 
deze uitwerking is een definitieve groenstructuur 
(inclusief planning) waarin de verbindingen en 
rustzones zijn aangeduid. 
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Met deze groenstructuur wordt  
een basis gelegd om de eenheid 
en aaneengeslotenheid van de 
verbindingsassen en leefgebieden van 
belangrijke soorten te houden en te 
verbeteren: zo blijft in de eerste plaats 
de aanwezige natuur op het Landgoed 
behouden. Daarbij worden de 
aanwezige waterverbindingen op het 
Landgoed verbreed en verbindingen 

tussen de monumentale buitenplaats 
en nieuwe natuur (naast het Landgoed) 
gerealiseerd. Hiervoor worden de nu 
verharde parkeerterreinen, die een 
barrière vormen tussen de monumentale 
buitenplaats en de nieuwe natuur, 
ook gedeeltelijk omgezet in nieuwe 
natuur. Daarbij wordt voorgesteld 
enkele plandelen (tennisbanen, 
sporthal, campus, hoteluitbreiding en 

gymnasium) te saneren waardoor in 
de eerste plaats meer aaneengesloten 
natuur ontstaat en in de tweede plaats 
nieuwe verbindingen tussen de natuur 
worden gerealiseerd. De sanering van 
enkele objecten is voorwaardelijk voor 
de realisatie van nieuwe gebouwen. Op 
deze wijze wordt eventuele aantasting 
van de natuur gecompenseerd.
Hoe exact invulling zal worden 

3.3.4 GROENSTRUCTUUR

NIEUWE GROENSTRUCTUUR OP  HET LANDGOED

Figuur 19: Groenstructuur

gegeven aan de nieuwe natuur is 
onderwerp van nadere uitwerking in 
samenwerking met de Provincie.
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2000 M2 CONGRESFACILITEITEN
�750 M2 BIBLIOTHEEK
3750 M2 UITBREIDING DE ROOIJ

7500 m2 totaal

NIEUWBOUW FORUM GEBOUW

3.4 CLUSTERING VAN GEBOUWEN
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De Universiteit mist een gebouw voor 
samenkomst. Ontmoeten staat centraal, 
maar waar doe je dat? Het kasteel 
is prachtig, maar schiet functioneel 
tekort. De sporthal is groot in afmeting  
maar mist uitstraling. 

Halverwege de centrale as, op het 
kruispunt met de belangrijke dwars-
as naar het ‘‘AH- de Rooijgebouw’’, 
is bij uitstek een plek voor een 
forum gebouw. Een plek waar 
ontmoeting centraal staat en waar 

3.4.� CENTRALE AS - Vervanging en uitbreiding: Forumgebouw. 
congresfaciliteiten, collegezalen en 
bibliotheek gebundeld worden tot het 
hart van de Universiteit. Dit gebouw zal 
zich kenmerken door een uitnodigende 
entree met representatieve ruimtes, 
maar vooral een representatief hart.

De situering en afmetingen van dit 
gebouw zijn dusdanig gekozen,  dat 
dit nieuwe volume in een open ruimte 
vrij kan staan omringd door groen 
en de huidige vleermuisroutes niet 
verstoord.

CENTRALE AS
(EIKENLAAN)

Figuur 20: Forumgebouw
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VOORZIENING IN NIEUW TE BOUWEN koetshuisVLEUGEL 
t.b.v. EXECUTIVE PROGRAMMA

3000 M2  HOTELVOORZIENING
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De centrale as wordt als het ware 
opgespannen tussen twee polen: aan de 
ene zijde het kasteel met het koetshuis 
temidden van de monumentale 
parkstructuur en aan het andere eind 
de mensa aan de waterplas. Deze 
twee uiteinden zijn verschillend van 
karakter en kunnen daarin verstevigd 
worden.

Het koetshuis is recent gerenoveerd tot 
een representatieve ontvangstruimte 
voor presentaties, feesten en 

partijen. Samen met de vergader- 
en ontvangstruimtes in het kasteel 
kenmerkt dit ensemble zich als een 
monumentale entree aan de as en is in 
het bijzonder geschikt voor executive 
onderwijs. 

De achterliggende koetshuisvleugel 
staat hiermee in schril contrast. Door 
deze vleugel nieuw te ontwerpen kan 
de ensemble waarde van het geheel 
worden versterkt en kan het ensemble 
als een geheel gaan functioneren. 

De huidige hotelaccommodatie op het landgoed 
van in totaal 99 kamers - 53 eenpersoonskamers in 
het Campushotel en 46 eenpersoonskamers in het 
Plesmangebouw –voldoen niet aan de eisen die aan deze 
voorzieningen worden gesteld. Dit maakt realisatie van 
een nieuwe hotelaccommodatie gewenst. De ruimtelijke 
visie gaat uit van de mogelijkheid dat er maximaal 3.000 
m² aan nieuwbouw hotelvoorzieningen kan worden 
gerealiseerd. 3.000 m² aan hotelvoorzieningen staat in 
deze ongeveer gelijk aan 80 (eenpersoons) hotelkamers. 
Hierbij dient te worden aangetekend dat het huidige 
Campushotel (het als uitbreiding van de Campus in 1995 
gebouwde complex, maar wat als eenvoudige hotellocatie 
in gebruik is) op termijn zal worden gesaneerd. Hiermee 
verandert de omvang van de hotelaccommodatie slechts 
beperkt
Deze koetshuisvleugel dient met grote zorgvuldigheid en 
respect voor het bestaande ontworpen te worden.

TWEE POLEN - Het monumentaal ensemble

CENTRALE AS
(EIKENLAAN)

Figuur 21: Monumentaal ensemble met nieuwe koetshuisvleugel
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AANVULLENDE BEVINDINGEN SPORT

Op het Landgoed bevinden zich enkele 
sportvoorzieningen die door personeel en studenten 
van de Universiteit en de Stichting worden gebruikt. 
In de naastgelegen wijk Broeckland bevinden zich 
eveneens enkele sportvoorzieningen. Met betrekking 
tot de sportvoorzieningen zijn er verschillende 
aanleidingen om meer samenwerking op dit gebied 
te overwegen. 
De sportvoorzieningen op het Landgoed zijn vaak 
verouderd en/of van onvoldoende kwaliteit. De 
tennisbanen zijn slecht gedraineerd waardoor deze 
met regen niet bruikbaar zijn. Verder hebben de 
studenten op dit moment eigen fitnessvoorzieningen 
in een afgebakend deel van de sporthal. Omdat 
de fitnessvoorzieningen in eigendom zijn van de 
studenten, is de controle door de Universiteit op de 
kwaliteit en het gebruik van de fitnessvoorzieningen 
beperkt. Bij de geambieerde groei van de Universiteit 
past ook meer aandacht voor de kwaliteit van 
de sportvoorzieningen. Om hier op in te spelen 
kan samenwerking met de Gemeente en/of de 
exploitanten van de sportvoorzieningen in de wijk 
Broeckland een uitkomst bieden. Tot slot voldoet 
de aanwezige sporthal niet meer aan de gewenste 
kwaliteit. De ‘tentamenfunctie’ zal op termijn met 
de realisatie van een nieuw Auditorium komen te 

vervallen en de sporthal wordt in de eindsituatie 
dan ook gesloopt. Dit betekent dat een alternatieve 
locatie voor de sportactiviteiten (vooral fitness) moet 
worden gevonden.

Door de Gemeente en de Stichting zijn de 
mogelijkheden onderzocht om de synergie op het 
gebied van sport te vergroten. Op basis hiervan 
worden enkele mogelijke kansen gezien. De 
bevindingen hiervan zijn hier kort geresumeerd:
• ten aanzien van de sportvelden is er naar 
verwachting geen gemeenschappelijk gebruik 
mogelijk. De sportvelden van de Gemeente worden 
maximaal gebruikt en het sportveld op het Landgoed 
is sterk gericht op de Universiteit en daarom te 
solitair gelegen voor gemeenschappelijk gebruik. 
• de exploitant van de fitnessvoorzieningen 
in de sporthal in de wijk Broeckland heeft onlangs 
een bouwaanvraag gedaan voor de uitbreiding van 
de fitnessvoorzieningen. Hierdoor ontstaat mogelijk 
tevens ruimte voor personeel en studenten van de 
Universiteit en de Stichting;
• de sporthal van de Gemeente Stichtse 
Vecht wordt intensief gebruikt en hierbij is weinig 
uitbreiding mogelijk. De sporthal op het Landgoed 
wordt zoals aangegeven in de eindsituatie gesloopt. 

tennisvelden concept �
5 tennisvelden aan de plas 

op bestaande open plekken

Gezamenlijk gebruik van deze sporthallen is 
vooralsnog geen uitgangspunt, maar dit is onderwerp 
van de verdere uitwerking;
• de tennisvoorzieningen van de Gemeente 
Stichtse Vecht worden maximaal gebruikt. De 
Gemeente is nu in overleg met de tennisvereniging 
over de ‘toekomst’. Op basis van dit overleg moet 
worden bepaald wat de wensen en mogelijkheden 
zijn. Uitbreiding tot circa �2 tennisvelden op de 
achterzijde van het Landgoed zou wellicht een 
mogelijkheid zijn. De huidige tennisbanen op het 
Landgoed zijn van slechte kwaliteit en worden 
omgezet in natuur om zo ter compensatie van 
eventuele aantasing de hoeveelheid aaneengesloten 
natuur te vergroten. 
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Gemeente en de Stichting is afgesproken dat de 
mogelijkheden ten aanzien van het onderwerp 
sport nader worden onderzocht. In de visie is een 
zoekgebied aangeduid waarbij naar de eventuele 
invulling van het sportprogramma in samenhang 
met een recreatiefunctie kan worden gezocht.

RECREATIEVE FUNCTIES AAN DE WATERPLAS

tennisvelden concept  2
9 tennisvelden aan de plas

tennisvelden concept 3
�0 tennisvelden in bestaande open zone
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TWEE POLEN - Vervanging en uitbreiding mensa en sportfaciliteiten
De andere zijde van de as eindigt 
nabij de mensa. Dit gebouw is sterk 
gedateerd en functioneel verouderd. 
Het zou interessant zijn niet alleen in 
vernieuwing van dit gebouw te denken 
maar de waterplas als geheel meer op 
de kaart te zetten en te gebruiken. 
Deze open plek temidden van de 
beslotenheid van het bos kan uitgroeien 
tot een middelpunt van sportiviteit  en   
ontmoeting. Ingrediënten hiervoor 
uit het programma van eisen zijn 
een restaurant dat de kantine sfeer 

ontstijgt, maar zowel voor degree- als 
executivestudenten te gebruiken is. Het 
restaurant moet niet alleen gesitueerd 
zijn aan het water, maar er ook een 
relatie mee aangaan door bijvoorbeeld 
een talud van trappen of een terras. 
In aanvulling op het bestaande sportveld 
zouden ook de tennisvelden aan de plas 
gesitueerd kunnen worden. Dit geldt 
ook voor eventuele uitbreiding van 
sportvoorzieningen.  Een combinatie 
van het tennispaviljoen met het 
fitnesscentrum is denkbaar, waardoor 

de recreatieve plas tussen dit paviljoen 
en het restaurant wordt opgespannen.
Hierdoor kan de waterplas tot een 
recreatieve plas uitgroeien, als centrum 
van de sportieve ontmoetingsplek en 
wordt voor alle gebruikers van het 
universiteitsterrein een aantrekkelijke 
plek om te vertoeven.
Extra aandacht dient te worden besteed 
aan de overgang van de centrale as 
naar dit gebied.

CENTRALE AS
(EIKENLAAN)

Figuur 22: Recreatieve pool
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CLUSTERING VAN BEBOUWING IN EEN REEKS
AAN DE NIEUWE WETERING

POSITIE �:  7200 M2
POSITIE 2:  2400 M2
POSITIE 3:  3000 M2
POSITIE 4:  3000 M2

TOTAAL:  �5600 M2
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Naast de intensivering van bebouwing 
aan de ‘‘centrale as’’ bevindt 
zich aan ‘‘de nieuwe wetering’’ 
op zorgvuldig gekozen plekken 
binnen de landschappelijke basis de 
uitbreidingspotentie van de campus. 
Deze bebouwing kent een prachtige 
oriëntatie aan de nieuwe groene ruimte, 
enerzijds gericht naar de besloten 
buitenplaats en anderzijds gericht op 
de  weidsheid van de polder. 

De twee oostelijk geprojecteerde 
gebouwen liggen buiten de rode 
contour, zoals opgenomen in het 
streekplan 2005-20�5. Hiervoor is 
gekozen omdat in deze visie een 
integrale benadering van landschap en 
bebouwing wordt nagestreefd: met de 
aanleg van de ‘‘nieuwe wetering’’ naast 
de ‘‘centrale as’’ ontstaat een tweede 
ruimtelijke oost west verbinding 
van betekenis, van Vecht tot Kanaal. 
Door deze ruimte als een totaliteit te 
benaderen, wordt de bebouwing in 

repetitie, in een reeks, op de flanken 
van de ‘‘nieuwe wetering’’ van begin 
tot eind gepostioneerd. De gebouwen 
zijn geclusterd op de stramienen van 
de dwars-assen en worden met bruggen 
verbonden naar de andere zijde van 
de ‘‘nieuwe wetering’’. Ze zijn met 
elkaar verbonden door de beukenlaan. 
Door toevoeging van deze gebouwen 
zal deze as winnen in betekenis. 
Belangrijk is dat deze in relatie tot 
elkaar ontworpen worden zodat er een 
eenheid ontstaat aan de wetering.

BEUKENLAAN
NIEUWE WETERING

3.4.2 NIEUWE WETERING - Vervanging en uitbreiding

Figuur 23: Uitbreidingspotentie nieuwe wetering
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gymnasium
gelegen op het landschapsstramien

uitbreiding van de campus
discutabele kwaliteit

campus
 extensief ruimtebeslag
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Het gymnasium (I), de campus (II) 
en hoteluitbreiding (III) conflicteren 
met de uitgangspunten gesteld in 
deze visie, op basis van ligging en 
extensief ruimtegebruik. Hoewel 
deze gebouw(complexen) hun eigen 
intrinsieke waarde hebben, verstoren 
zij in meer of mindere mate het 
totaalbeeld. 

OVERWEGING TOT SANERING
Dit is dusdanig, dat in het toekomstplan 
op termijn de afweging kan worden 
gemaakt deze gebouwen niet meer 
te renoveren, maar over te gaan op 
sanering. Sanering van deze gebouwen 
biedt kansen de landschappelijke 
structuur nog sterker te maken 
evenals de typologie van de clustering 
van gebouwen binnen deze groene 
structuur. Hierdoor ontstaat een 
coherent geheel.

BEUKENLAAN
NIEUWE WETERING

I

III

II

OVERWEGING TOT SANERING  

Figuur 24: Saneringsvoorstel
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4 

RESUME
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De ruimtelijke visie geeft de maximale ruimte voor 
expansie van de universiteit en de wijze waarop deze 
ingevuld kan worden weer (met behoud van het oude 
landgoed). Het uiteindelijk definitief te realiseren 
programma is sterk afhankelijk van de werkelijke 
groei en ambities van de Universiteit. Het is dan 
ook geen taakstelling of doel op zich om de visie 
in de komende 20 jaar te realiseren. Momenteel is 
uitbreiding nog niet direct aan de orde. Aanpassing 
en vervanging van een aantal bestaande bouwwerken 
echter wel.
In dit hoofdstuk wordt het huidig programma en 
het maximaal (mogelijk) te realiseren nog eens 
samengevat. De tabel op pagina 60 geeft het 
overzicht van deze maximale mogelijkheid van het  
aantal te realiseren vierkante meters aan.
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Figuur 25: Bestaande bebouwing en parkeerveldenBestaande bebouwing
Footprint �8.000 m2

Bestaand parkeren 
Footprint 29.000 m2 (circa ��00 p.p.)
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RECREATIEVE POOL FORUM GEBOUW MONUMENTAAL ENSEMBLE

Figuur 26: Intensivering aan de centrale as

Figuur 27: Reeks nieuwbouw temidden van 
plas dras gebieden aan de nieuwe wetering 
(Uitbreidingsstrook)
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INTENSIVERING AAN DE CENTRALE AS UITBREIDING AAN DE NIEUWE WETERING

sanering koetshuisvleugel (�), bibliotheek (2) en mensa (3) tennisbanen (4) 
totaal footprint: 4900 m2
        

totaal footprint: 5�00 m2     

nieuwbouw paviljoen (I) en sportvelden (II) , aantal n.t.b.
sanering van de sporthal (5)         

uitbreiden groenstructuur
         

totaal footprint: 5950 m2 

herstructureren parkeren onder en achter bebouwing, 29.000m2 
(circa ��00 p.p.)
overloop parkeren �5.000m2 (circa 600 p.p.)

�
23

4

abc

II
I

5

Figuur 28: Strategie

Figuur 26: Intensivering aan de centrale as
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Naam te slopen  
gebouw 

Locatie Oppervlak 
(Voetafdruk) 

Oppervlak 
(BVO) 

 

Drukkerij / facilitair Oude Landgoed   Vrijmaken zichtlijn 
Sporthal Nieuwe Landgoed   Vergroten verbinding rond Beek tussen oude  

en nieuwe landgoed 
Koetshuisvleugel Oude landgoed 1000 m ²  1.000 m ² Vervanging door hotelvleugel met gelijk grote 
Bibliotheek Oude landgoed 1000 m² 1.200 m ² Vervanging door Forumgebouw 2100 m² 
Tijdelijke kantoorlocatie Oude landgoed 500 m² 1000 m ² Vergroten groene verbinding rond Beek tussen  

oude en nieuwe landgoed 
Tennisbanen Oude landgoed 700 m² 700 m² Vergroten groene verbinding rond Beek tussen oude en nieuwe 

landgoed 
Campus Nieuwe landgoed 3500 m² 13.500 m ² Vergroten groene verbinding rond Beek tussen oude en nieuwe 

landgoed 
Mensa Nieuwe landgoed 2000 m² 2000 m ² Vervanging door nieuwe Mensa 2000 m² 
Campus hotel uitbreidingsstrook 750 m² 2250 m ² Afstand creëren tot hoofd verbindingsstrook tussen EHS 

strooknieuwe natuur  en rustgebied landgoed 
Totaal  9.450 m² 21.650 m²  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwadranten 
Blz. 69 

Naam toe te voegen 
gebouw 

Locatie Oppervlak 
(voetafdruk) 

Oppervlak 
(BVO) 

 

D1 Hotel 
Koetshuisvleugel 

Oude landgoed 1000 m² 3.000 m ² Op dezelfde locatie van de koetshuisvleugel over twee lagen 
en een kapverdieping uitgevoerd 

 Nieuwe tennisbanen 
incl. gebouw 

Nieuwe landgoed nnb  nnb Onderwerp van studie om een gezamenlijk gebruik te 
organiseren tussen gemeente en Nyenrode voor de 
tennisvelden 

C1 Forumgebouw Oude landgoed 2.100 m² 7.500 m ² Samenvoeging van meerdere functionaliteiten  
A3 
A2 
B3 

Nieuwe 
woongebouwen 
(aanvulling Campus) 

Uitbreidingsstrook 1.750 m² 
1.200 m ² 
1.500 m² 

7.200 m ² 
3.600 m ² 
2.400 m ² 

Geconcentreerde randbebouwing  om mitigatie tussen 
nieuwe en oude landgoed te bevorderen als ook beek 

C3 Kantoor Uitbreidingsstrook 1.500 m² 3.000 m ² Ter vervanging van verdwenen locaties op het landgoed 
D3 Woongebouw Uitbreidingsstrook  1.200 m² 3.000 m ² Toevoeging 
B2 Woongebouw 

vervanging Campus 
Nieuwe landgoed 3.800 m ² 13.100 m ² Moet nog nader worden uitgewerkt 

B1 Mensa (collectieve 
voorzieningen) 

Nieuwe landgoed 2000 m² 4.000 m ² Wordt op zelfde locatie vernieuwd inclusief mogelijkheid 
fitness ed. op verdieping 

totaal   16.050 m² 40.800 m²  
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Deze visie wil voorzien in een versteviging van de ruimtelijke samenhang van 

 water en groen maar ook van bebouwing en uitbreiding, 
 monumentaal erfgoed en ook het toevoegen van een nieuwe laag,
 de buitenplaats, de kanaalzone en de uitbreidingsstrook met elk hun eigen kwaliteiten,
 beslotenheid, betrokkenheid en weidsheid van het Landgoed

Deze visie moet gelezen worden als een basis hiervoor. 
Het beeld zal gemaakt moeten worden door architectuur. 

EINDBEELD

Figuur 30: 
Optimalisatie door sanering gymnasium en campus  
       

Figuur 29: Eindbeeld ruimtelijke visie Nyenrode
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Figuur 31 footprint m2 bestaand

2000 M2
�000 M2

�000 M2

750 M2

3800 M2

�600 M2 700 M2

500 M2

�200 M2

3800 M2

700 M2

800 M2
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AANTALLEN  (BVO’S) 

Aan ‘de centrale as’ totaal:

 �4500 m2    
      

Aan ‘de nieuwe wetering’ totaal:

              �5600 m2

Figuur 32 footprint m2 nieuw

N.T.B.

2000 M2 2�00 M2 �000 M2

�750 M2

3800 M2

�500 M2
�500 M2 �200 M2

�200 M2
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Figuur 33: Bestaande bebouwing en parkeervelden
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Figuur 34: Eindbeeld ruimtelijke visie NyenrodeFiguur 33: Bestaande bebouwing en parkeervelden



66



67

5
VERVOLGTRAJECT
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5.� BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

De bestemmingsplanprocedure heeft een doorlooptijd 
van ruim één tot anderhalf jaar.

Gedurende de bestemmingsplanprocedure zal de 
vastgestelde visie op onderdelen nader worden 
uitgewerkt en de visie nader worden getoetst. In het 
beeldkwaliteitsplan zal de verschijningsvorm van de 
gebouwen nadrukkelijk worden bepaald.

Na vaststelling van deze visie wordt het vigerende 
bestemmingsplan op basis van deze visie herzien. 
Vervolgens zal de fasering en financiële haalbaarheid 
worden bepaald per plandeel waarna vervolgens 
een bouwvergunning kan worden aangevraagd. 
Onderdeel hiervan omvat ondermeer het aantoonbaar 
maken van het feit dat de stichting Nyenrode 
inderdaad afdoende maatregelen treft wat betreft het 
aantal verkeersbewegingen.

Voor het vervolgproces is door de Gemeente en 
de Stichting een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld waarin procesafspraken zijn gemaakt. 
Deze procesafspraken hebben betrekking op de rol 
van partijen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over 
onder andere de kostenverdeling. De samenwerkings-
overeenkomst is een apart document dat door de 
Stichting Nyenrode en Gemeente Stichtse Vecht is 
vastgesteld.

Figuur 35b maximaal variant velden met bebouwing

�750 M2
4,5L �6M

max 7200 m2

�500 M2
2,5L �0M

max 2400m2 

�200 M2
3,5L �4M

max 3000 m2 

�500 M2
2,5 - 3,5L �4M
max 3000 m2
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Figuur 35 velden met footprints bebouwingsvlekken en maximale bouwhoogten 

Om de kwaliteiten van het landgoed te 
bewaren wordt in het bestemmingsplan 
het Univeristeitsterrein opgeknipt in 
velden. Per veld wordt omgeschreven 
welke eisen er aan het te bouwen 
object  worden gesteld. 

In de Zuidflank wordt gewerkt met een 
variabele bandbreedte. Vanuit de visie 
wordt voorgesteld een repetitie van 
elementen te maken aan de Nieuwe 
Wetering, met een footprint van �750 
m2.

A B C D

�

2

3

PAVILJOEN TBV 
SPORTVOORZIENINGEN
2L 8M

2000 M2
2L 8M

2�00 M2
5L 2�M

�000 M2
3L ��M

�500 M2
2L �0M
(+�/2L =�x half verdiept parkeren)

�750 M2
4L �6M
(+�/2L =�x half verdiept parkeren) 

�500 M2
2,- 3L �0/�4M
(+�/2L =�x half verdiept parkeren)

�200 M2
3L �4M
(+�/2L =�x half 
verdiept parkeren)

3800 M2
4L �5M

Aangezien de functies van deze 
gebouwen nog kunnen varieren van 
onderwijsgebouw, kantoor tot wonen, 
is op twee plekken een grotere footprint 
voorzien om ook de onderwijs functies 
mogelijk te maken. (A3 en A2)  B3, C3 
en D3 blijven echter klein van schaal, 
in footprint en in hoogte, zodat er alleen 
in 4 lagen gewoond kan worden en 
voorzien wordt in een zachte overgang 
van landgoed naar polder.

In het beeldkwaliteitsplan zal de 
verschijningsvorm van de gebouwen 
nadrukkelijk worden bepaald.
Vooruitlopend daarop zijn op pagina 
72/73 een aantal referentiebeelden 
opgenomen.

�200 M2
4L �5M

3L �4M

2L �0M
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Figuur 36 bestaande situatie Univeristeit Nyenrode

5.2 UITBREIDING ZUID-FLANK
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Figuur 37 ruimtelijke uitbreidingsvisie Univeristeit Nyenrode

In de zuidflank wordt, naast een repetitie van bebouwing, ook voorzien in 
hoogwaardige landschapsontwikkeling. Het parkeren wordt deels onder 
de bebouwing en deels in kleine plots daarnaast gesitueerd, zodat er 
rondomheen en tussendoor voldoende ruimte is voor plas-dras gebieden.
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Uitbreiding aan de Zuidflank - bebouwing

In de zuidflank wordt voorzien in vier 
bebouwingsplots:
- het voorgebouw (aan de Vecht)
- het poldergebouw oost
- het poldergebouw west
- aan het Kanaal

De maximale bebouwingshoogte voor het 
‘voorgebouw’ is �4m. Voor het ‘poldergebouw 
oost’  en het ‘poldergebouw west’ is een maximale 
hoogte van �0m aan de polderzijde. Aan de zijde van 
het landgoed is een hoogte van �4m toegestaan. De 
bebouwingshoogte voor het gebied ‘aan het Kanaal’ 
is �6 m. 

De Zuidflank maakt een overgang tussen het 
Landgoed en de Polder. In de bebouwing kan dit tot 
uitdrukking komen in natuurlijk materiaal gebruik 
- zoals steenachtige of houten gevelbekleding - om 
zo een bescheiden inpassing  in het landschap te 
maken.

Het voorgebouw en poldergebouw west worden 
vormgegeven met kappen of terrasserend. Hiermee 
wordt beoogd in typologie een zachte overgang 
tussen het landgoed en de polder te maken.

Referentie: Bosrijk Eindhoven Architecten Cie.Referentie: Zurich, Gigon Guyer
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Referentie: Pro Assen, Onix.
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5.3 FASERING, FINANCIELE 
HAALBAARHEID EN VOLGORDE 
ONTWIKKELING

Fasering
De visie geeft het maximaal op het Landgoed te 
realiseren programma weer. Uitgangspunt is dat de 
visie in een periode van 20 jaar wordt gerealiseerd. 
Er zal onderscheid gemaakt  worden tussen de 
realisatie van objecten in de eerste termijn van het 
bestemmingsplan (circa 20�� tot 202�) en de tweede 
termijn van het bestemmingsplan (circa 2022 tot 
2032).
In de volgende figuur is een indicatie van de volgorde 
van de fasering van de plandelen weergegeven. 
Expliciet moet worden vermeld dat de hier genoemde 
fasering als uitgangspunt dient. Onderdeel �� (geen 
bebouwing) “Zoekgebied ontsluiting” vormt een 
uitzondering op deze volgorde en zal reeds in een 
vroeg stadium plaatsvinden. De keuze om een object 
te realiseren is sterk afhankelijk van de haalbaarheid. 
Stichting Nyenrode zal geen nieuwbouw realiseren 
als hier geen haalbare business case aan ten 
grondslag ligt. De business case is wel nodig om 
een bestemmingsplan op te stellen. De noodzaak 
moet namelijk worden aangetoond. Dit is ook 
noodzakelijk /belangrijk om het grote openbare 
belang aan te kunnen tonen voor de EHS.

Financiële haalbaarheid
Omdat nog veel onzekerheid bestaat over de exacte 
volgorde waarop de visie wordt gerealiseerd en hoe 
de vlekken worden ingevuld heeft een toets van de 
financiële haalbaarheid niet plaatsgevonden. Tijdens 
de procedure om tot een bestemmingsplan te komen 
zal een financieel plan worden opgesteld.

In het vervolgtraject zal de stichting Nyenrode voor 
eigen rekening en risico een business plan opstellen. 
Dit businessplan is een particuliere aangelegenheid. 
Aan de publieke kant is de financiële verantwoording 
geborgd in de bestemmingsplanprocedure.

Nummering 
kaart 

Omschrijving plandeel 

1 Koetshuisvleugel 

2 Forumgebouw 

3 Mensa 

4 Sport 

5 Voorgebouw 

6 Poldergebouw Oost 

7 Poldergebouw West 

8 Aan het Kanaal 

9 Oud –repro gebouw 

10 Campusgebouw (Ntb) 

11 Zoekgebied ontsluiting 

 Planstructuur 
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Volgorde ontwikkeling
De volgorde van realisatie van 
vervangende nieuwbouw en 
nieuwbouw zal uiteindelijk worden 
bepaald door de daadwerkelijke vraag 
vanuit de Universiteit.  De samenhang 
tussen de �� op pagina 74 bepaalde 
plandelen geeft uiteindelijk wel een 
afhankelijkheid in ontwikkeling, die 
te maken heeft met het huidig gebruik 
van mogelijk te slopen gebouwen. Het 
eindbeeld is daarmee het perspectief 
dat bij elke ontwikkeling zal worden 

gehanteerd of in de ontwikkeling 
is voorzien. De realisatietermijn 
van de planstructuur is lang omdat 
deze afhankelijk is van de overige 
ontwikkelingen op het Landgoed en 
pas volledig kan worden afgerond 
als een groot deel van de geplande 
ontwikkelingen is gerealiseerd. 
De realisatie van het plandeel de 
planstructuur zal daarom redelijk 
gelijk lopen aan de ontwikkelingen op 
het Landgoed. Uitgangspunt is dat de 
planstructuur in 20�9 is afgerond.

Ten aanzien van de realisatie van de 
sportvoorzieningen bestaat nog enige 
onduidelijkheid. Als onderdeel van 
de (concept) samenwerkingsovereen-
komst zal nader onderzoek naar de 
behoefte aan sport worden gedaan 
en de concrete invulling hiervan op 
het Landgoed. Afhankelijk van deze 
analyse zal ook de prioriteit van de 
sportvoorzieningen worden bepaald. 
Vooralsnog is de ontwikkeling van 
sportvoorzieningen gepland in 
20�8 – 2020. 

Mogelijk kan de realisatie van deze 
sportvoorzieningen dus nog worden 
vervroegd.
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Figuur 36 onderscheidenlijke onderdelen bij fasering uitvoering ruimtelijke visie
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