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Modellenstudie NKOC
Stedenbouwkundige opzet van De Uithof is een Campus. Zorgvuldige synthese tussen bebouwd en onbebouwd.
Onbebouwde deel is herkenbaar als landschap.
Principe: Bebouwing is orthogonaal, landschapselementen zijn diagonaal.
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Ruimtelijke opzet langs
de Hoofdijk of geïntegreerd binnen UMC.
Gebruik maken van het
uitbreiden van bestaand
parkeergebouw. Mogelijkheid voor een samenhangend complex NKOC
met een entree.
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Eigenstandig bouwvolume in het groen. Twee
gebouwen met een eigen
Bestaand Nieuwbouw entree.
gebouw

- Eigen richting. Niet
passend binnen de
Campus Uithof.

- Minder compact.
- Grotere loopafstand

tov van overige voorzieningen.

- Technische inpas-

singsvoorwaarden.

- Ontsluiting via Hoofd- - Extra maaiveld kruiijk niet gewenst.

- Complexiteit kruising
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Bouwen in het groen. Samen met het bestaande
Bestaand Nieuwbouw WKZ vormt dit een (1)
gebouw
gebouw met een centrale entree. Entree is
aan de westzijde van
de HOV/trambaan. Wel
overbouwing van de
HOV/trambaan. Max
hoogte 7 bouwlagen.
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