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ontwerp 2004   |   uitvoering 2004  |   omvang 0,38 ha   |   opdrachtgever Hogeschool Utrecht   |   locatie Utrecht   |   in samenwerking 
met Köther Salman Koedijk Architecten   |   aannemer Groenewegen 

De Uithof, het universiteitsterrein in Utrecht waar ook enkele 
faculteiten van de Hogeschool zijn gevestigd, streeft naar 
een hogere bebouwingsdichtheid en een grotere variatie aan 
functies: naast studeren en werken ook wonen en vrije tijd. Het 
doel is om zowel overdag als ‘s avonds en in het weekend 
een levendige campus te realiseren met een stedelijk karakter. 
In dit kader werd De Bisschoppen ontwikkeld, een complex 
bestaande uit twee woontorens met 552 studentenwoningen 
en 4500 m2 huisvesting voor de Faculteit Sociale en 
Agogische Opleidingen (FSAO). Het architectonisch ontwerp 
van Köther, Salman, Koedijk Architekten heeft geresulteerd in 
een binnentuin, twee pleinen en een drietal daktuinen. Buro 
Lubbers heeft deze buitenruimtes op een  gebruiksvriendelijke 
en uitnodigende manier ingericht die aansluit op de omringende 
architectuur. Hoewel deze plekken een andere functie hebben 
¬-  ontmoeten, studeren, lunchen, manifestaties - zijn ze 
duidelijk aan elkaar verwant door de gezichtsbepalende houten 
elementen. Al deze objecten zijn van dezelfde houtsoorten 
gemaakt (Azobé en Massaranduba, fsc) en hebben dezelfde 
afwerking, namelijk een ritmische betimmering van latten met 
verschillende breedtematen.

Binnentuin
De binnentuin is gelegen aan de kantine van de FSAO. Waar 
de tuin oorspronkelijk werd gebruikt en beheerd door de 
tuindocenten, raakte ze na het opheffen van de vakgroep in 
verval. De nieuwe situatie is aanleiding om de tuin om te vormen 
tot een bijzondere lunch- en ontmoetingsplek. De patio wordt 
ommuurd door de glazen gevels van de kantine waardoor een 
sterke relatie tussen binnen en buiten bestaat; de kantine biedt 
ruim zicht op de binnentuin. Om deze relatie te benadrukken 
evenals intieme ruimtes te creëren, is de binnenplaats visueel 
gescheiden van de gevel door een transparant gordijn van drie 
soorten bamboe (Phyllostachys nigra, Phyllostachys vivax en 
Fargesia robusta). Tussen het bamboe zijn een aantal grote 
keien geplaatst, relicten uit de voormalige tuin die in de nieuwe 
situatie als zitelement functioneren. Ook de meerstammige 
Liquidambar (amberboom) uit de oude tuin is gehandhaafd. De 
boom wint enorm aan zeggingskracht door het houten podium 
dat aan zijn voet is opgetrokken. De verharding van de patio 
bestaat uit grote antracietkleurige betonplaten omzoomd door 
een houten plint. Dit vlak is verhoogd ten opzichte van de 
omliggende halfverharding. 

hoofdplein
Het centrale plein is openbaar toegankelijk. Tijdens onderwijsuren 
wordt het gebruikt door de studenten van de FSAO en ‘s avonds 
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en in het weekend verblijven bewoners rondom het plein. Het 
plein wordt gekenmerkt door een hagenstructuur die haar 
richting ontleend aan de Bisschopssteeg. Tussen de hagen 
zijn houten banken geplaatst. Verder staan op het plein houten 
boom- en zitbakken met forse groepen meerstammige berken. 
Door deze inrichting van hagen en boombakken ontstaan er 
afwisselend grotere en intiemere ruimtes op het plein. De bar 
aan de zijde van de laan dient tevens als een podium voor 
kleine optredens en manifestaties. De verlichting van het plein 
is hierop afgestemd. Waar een tiental antracietkleurige masten 
met schijnwerpers het plein uitlichten, creëren de grondspots 
onder de berkenbomen een geborgen sfeer. De fietsenstalling 
is gesitueerd onder de overkapping bij de toegang. 

Dakterrassen
De architectuur van De Bisschoppen voorziet ook in een aantal 
collectieve dakterrassen op de woontorens en de herenhuizen 
die tussen de torens zijn gerealiseerd. De inrichting van deze 
buitenruimtes volgt de vormentaal en het materiaalgebruik van 
de binnentuin en pleinen. Daarnaast is bij de inrichting van de 
groendaken op de herenhuizen rekening gehouden met de 
vlinderroute tussen Amersfoort en Utrecht waarop De Uithof 
zich bevindt. De dakterrassen hebben om die reden een voor 
vlinders aantrekkelijke vegetatie. De nieuwbouw is zo een 
onderdeel geworden van haar omringende natuur. 
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