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Advies

2l augustus,2014

Geachte heer Krol,

Naar aanleiding van uw vraag om een advies over de inpassing en verbetering van de groene

kwaliteiten van het Prinses Maxima Centrum (PMC), gelegen aan de oostkant van de Uithof,

ontvangt u hierbij mijn visie. Hierin geef ik u mijn overwegingen om tot een optimalisatie

van het inpassingvoorstel te komen, zodat het nieuwe gebouw zich op een juiste wijze op de

locatie innestelt, met verhoging van de plankwaliteiten op het gebied van landschap, recreatie,

cultuurhistorie en natuur.

Bij dit advies heb ik gebruik gemaakt van de bestemmingsplankaart van het voorontwerp van het

PMC

Analyse en visie
Het PMC komt op de oostrand van de Uithof te liggen en vomt daamee een 'rode interventie'in

de groene landschappelijke zone tussen UtrechtenZeist.Zemaakt onderdeel uit van de Uithof, die

als een stedelijke satelliet en met een vooruitgeschoven positie in dit grote groengebied ligt.

De Uithof be zit een gridraster, dat over het bestaande landschap is gelegd. De randen met de

omgeving ziiî alrijdbewust hard vormgegeven. De Hoofddijk is als cultuurhistorisch relict in dit

systeem nog te herkennen.

Het weilandje met paarden maakt plaats voor deze nieuwe functie, dat respectvol dient te worden

gerntegreerd in de context
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Hoofddijk in het landschaP



Hoofddijk langs Uithof

Voor de komst van het PMC betekenen de bovenstaande feiten dat ik uit oogpunt van ruimtelijke

kwaliteit streef naar:
. Een beperkt ruimtebeslag van het gebouw op het landschap;

. Een goede ruimtelijke interactie van het gebouw met haar omgeving (stedenbouwkundig,

architectonisch en recreatief);
. Een nieuwe groene betekenis van het weiland, waarbij de openheid van het landschap

gerespecteerd wordt, gezien de ligging in de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de

lager gelegen gronden;
. Het vergroten van de ecologische waarden van het perceel (voormalige weiland);

. Het linken van het voormalige klooster (en nu landgoed) Oostbroek met de Uithof, middels

een recreatieve route (de Hoofddijk is niet altijd prettig wandelen, aangezien zij ook door

auto's wordt gebruikt);
. Het optimaliseren van de landschappelijke en ecologische kwaliteit van de cultuurhistorische

ontginningsas van de Hoofddijk.

De huidige tekeningen tonen een aatzet die mij het vertrouwen geven dat aan bovenstaande

punten kan worden voldaan. Het PMC is compact vormgegeven, sluit stedenbouwkundig aan bij

de omgeving en ook voor het landschap zie ik kansen voor een kwalitatieve impuls'

Daarom kom ik tot de volgende aanbevelingen

Streef naar een bundeling van autoverkeer aan de kant van het H'O'V'

Om tot een optimale relatie tussen gebouw en landschap te komen en het groen visueel meer het

gebouw in te halen, is het nodig dat het landschap over een grote lengte contact maakt met de

oostgevel. Het gebouw dient als het ware aan deze landschappelijke kant met haar voeten in het

groen te staan. Of, nog beter is als het landschap de atria kan 'binnenvloeien', waardoor er groene

spots in de vorm van binnentuinen in het gebouw worden gerealiseerd'
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Op deze manier is de oostzijde van het gebouw de luwe kant, volledig georiënteerd en met uitzicht

op het groen en het landschap. En is de westzijde van het gebouw de functionele kant, waar de

verkeersstromen voor hoogwaardig openbaar vervoer (H.O.V.) en autoverkeer van en naar de

parkeergarage op zorgvuldige wijze zijn ingepast

H O.V. route langs het UMC Utrecht

Stuur aan op de realisatie van een krachtige gebouwentree waarin groene kwaliteit

nadrukkelijk een rol speelt

Aan de zuidkant van het gebouw ligt een plein. Dit publieke entreeplein dient meer te zijn dan een

stenen vlak, maar een aankondiging op het groene landschap dat er direct achter ligt.

De vormgevingsopgave die hier ligt is om groen op een aantrekkelijke wijze in het plein te

integreren, zodatzrj een knipoog vornt naar het achterliggende landschap.

Benut de mogelijkheden voor recreatie

Vanuit de Uithof zijn er maar een beperkt aantal paden naar de groene otngeving, terwijl deze zo

bijzonder recreatiefen aantrekkelijk is. Op deze plek zie ik dan ook een uitgelezen kans om een

wandelpad te realiseren richting het landgoed en dwars door het landschap.

De aanleg van een fysieke verbinding is voor mij een voorwaarde (niet wens) voor realisatie van

dit gebouw. Onder het gebouw door en/of vanuit het entreeplein en vervolgens door het bloemrijke

grasland, is het een aangenaam altematief voor de verharde Hoofddijk'

Zorgvoor meer zekerheid over de garanties van de uitvoering

De inpassingsmaatregelen zijn soms vrijblijvend aangegeven. Ik acht de maatregelen noodzakelijk

om tot een goede inpassing te komen.
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westkant plangebied biedt ruimte voor bundeling van verkeersstromen

Conclusie:
Ik adviseer u akkoord te gaan met de inpassing van het Prinses Maxima Centrum op deze locatie,

indien aan zowel mijn aanbevelingen, als aan de door de provinciale organisatie gestelde vraag tot

zekerstelling van de voorgestelde groene inpassing (ontwikkeling bloemrijk grasland, aanleg poel,

aanleg pad, herstel van de Hoofddijk) wordt voldaan.

Met deze uitgangspunten heeft u wat mij betreft een set aan simpele maar doeltreffende

maakegelen in handen om tot een versterking van de relatie tussen de Uithof en het landgoed

Oostbroek te komen. En tot een vergroting van de groene kwaliteiten van de omgeving'

Met vriendelijke groeten,

a----<
Ingeborg Thoral

advi seur ruimtelijke kwaliteit provincie Utrecht

7



Colofon

Literatuur
Gemeente Utrecht:

Voorontwerp Bestemmingsplan Prinses Maxima Centrum, De Uithof
juli 2014

Afbeelding
Fotomateriaal Ingeborg Thoral

Er mag uit deze publicatie worden geciteerd, mits de bron wordt vermeld

21 augustus 2014

I


