
Een wereld
te winnen
Parkeren en mobiliteit op een universiteitscampus





Voordat je een standpunt inneemt over parkeren, tot een besluit komt, een opdracht 

formuleert of een offerte aanvraagt, kun je het beste eerst iets anders doen: jezelf in alle

rust een aantal vragen stellen. En vervolgens met elkaar, met alle direct betrokkenen, naar

antwoorden op die vragen zoeken. Dat is wat wij onze opdrachtgevers adviseren. 

Hoe kom je tot de juiste vragen? En hoe vind je met elkaar de juiste antwoorden? Heel simpel:

door met een open geest het proces in te gaan. Zonder enig oordeel of mening vooraf. Door

steeds weer een nieuwsgierige, onderzoekende en luisterende houding aan te nemen. En het

standpunt nog even op te schorten. 

En de beste resultaten krijg je door in een zo vroeg mogelijk stadium over mobiliteit en parkeer-

faciliteiten na te denken. Nog voordat de eerste lijn van het ontwerp voor herinrichtings-,

nieuwbouw- uitbreidings- of renovatieplannen is getrokken. Pan dan kun je tot een werkelijk

geïntegreerde aanpak komen. Het maximale rendement uit je investering halen. Tevreden 

gebruikers verwachten. Is onze ervaring.

Om een indruk te krijgen aan welke vragen je zoal moet denken, hebben we er een aantal 

verzameld. Met name de vragen die bij onze opdrachtgevers tot nieuwe inzichten leidden. Waar-

door zij overzicht kregen. Begrepen wat hen te wachten stond. Waar zij zoal aan moesten denken.

Vragen en antwoorden
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Hoe ver reikt onze investeringshorizon? Hoe denken wij

over rendementen? Welke rol speelt vastgoed in onze 

organisatie? Hoe denken wij over het eigendom en de 

zeggenschap van onze voorzieningen? Hoe flexibel moeten

we hierin zijn? In hoeverre kunnen we inspelen op toe-

komstige ontwikkelingen?

Wie is bij ons de uiteindelijke beslisser? Kan ik hem of

haar een duidelijke rol geven in dit project?

Hoe kan ik zorgen voor een breed draagvlak? Lukt het me

de HRM-afdeling, OR, directie en marketingafdeling bij de 

plannen te betrekken?

Wil ik (delen van) de parkeerfaciliteiten in stille uren 

beschikbaar stellen aan derden?

Wil ik zelf de controle houden over mijn parkeer-

faciliteiten of besteed ik die liever (deels) uit aan anderen?

Staat ons een duidelijk beeld voor ogen wat wij met onze

campus beogen? Wat wij belangrijk vinden? Waar wij ons

op willen focussen? Waar wij naar streven? Wat bij ons

extra nadruk moet krijgen?

Is de visie, missie, strategie en positionering van de 

organisatie mij duidelijk? De waarden waar wij voor

staan? De cultuur die wij met elkaar zo belangrijk vinden,

waarin wij ons onderscheiden van anderen? Staat mij dit

alles helder voor ogen? En hoe kan ik het in de plannen

tot uitdrukking laten komen?

Wat is de meest belangrijke doelgroep van mijn 

organisatie? Voor wie zijn de parkeerfaciliteiten primair

bedoeld? Voor wie moeten er altijd voldoende vrije plaat-

sen zijn? En wie komen er vervolgens op de tweede, derde

of vierde plaats?

Is het belangrijk dat de parkeerfaciliteiten non-descript

of neutraal zijn, of moeten we ze juist in lijn brengen met

onze huisstijl? De look-and-feel en de tone-of-voice van

de organisatie juist hier al laten beginnen? Zodat ieder-

een beseft bij wie ze op bezoek komen? Of bij welke 

organisatie zij werken? Hoe ver durven en willen wij

hierin gaan? En wat zou zoiets ons opleveren?

Zoeken we naar een tijdelijke of een structurele oplossing

voor onze parkeerfaciliteiten? En hoe zwaar wegen 

milieuaspecten en duurzaamheid bij onze organisatie?

Moet ik bijvoorbeeld rekening houden met ander gebruik

van de gebouwen in de toekomst? En hoe kan ik deze

overwegingen in mijn plannen meenemen?

Durft mijn organisatie bij het zoeken naar oplossingen

nieuwe wegen in te slaan? Heilige huisjes omver te

gooien? Privileges te herzien? Structureel na te denken

over de mobiliteit van medewerkers en bezoekers? Alter-

natieven te overwegen voor auto, scooter en motorfiets?

De rol van de fiets te herzien? Openbaarvervoer-

faciliteiten in mijn plannen te betrekken?

Hoe groot zijn de afstanden op ons terrein? Is er veel uit-

wisseling tussen de verschillende gebouwen? Oftewel

moet ik nadenken over mobiliteit binnen ons gebied? Hoe

medewerkers en bezoekers zich het beste kunnen 

verplaatsen, nadat zij hun voertuig hebben geparkeerd?

De vragen
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Een parkeerplaats is de plek waar een bezoek begint en
eindigt. Waar bezoekers hun eerste en laatste indruk 
opdoen. Waar de herinnering begint. Een mening ontstaat.
Een oordeel zich vormt.

Inleiding
Slechts weinigen realiseren zich dat parkeren een van de 

laatste onderwerpen is waar je als organisatie het 

verschil kunt maken. Waarmee je je kunt onderscheiden.

Kunt laten zien waar je voor staat. Waar je in gelooft.

Waarin je anders bent. Wat je belangrijk vindt. Waarop je

wil worden af-gerekend. Welke reputatie je wil (be)vestigen.

Een parkeerplaats is de plek waar een bezoek begint en 

eindigt. Waar bezoekers hun eerste en laatste indruk opdoen.

Waar de herinnering begint. Een mening ontstaat. Een oor-

deel zich vormt.

Als je je eenmaal realiseert wat dat betekent, wat daar de

consequenties van zijn, welke mogelijkheden dit biedt, dan

kun je je alleen nog maar verbazen en verwonderen.

Waarom je dat niet eerder zag. Waarom parkeren zo lang dat

ondergeschoven kindje bleef. Waarom je de kansen die voor

het oprapen lagen niet eerder hebt benut. Waarom iedereen

steeds maar weer denkt in makkelijke oplossingen en snelle

terugverdienmodellen. En daarmee zichzelf tekort doet. 

In dit boekje, het eerste van een reeks, wordt gefocust op de

mobiliteit en parkeervoorzieningen op universiteits-

campussen. Maar de paralellen met bedrijfsterreinen, winkel-

centra, dorpen, wijken of complete steden zijn snel 

getrokken. De overeenkomsten blijken keer op keer groter te

zijn dan de verschillen. 

Centraal in het verhaal staat de nieuwe, volop in ontwikkeling

zijnde campus op het terrein van de Vrije Universiteit en het

VU-Medisch Centrum aan de Zuidas in Amsterdam. En de

parkeervoorzieningen die daar in het kader van de eerste

fase van het ontwikkelingsplan  inmiddels zijn opgeleverd.

Aan het woord komt een direct betrokkene. Een vrouw met

visie en lef. Die verder durft te denken. De moed heeft van

het geijkte pad te wijken. Met haar team structureel wil 

nadenken. Naar duurzame oplossingen zoekt. Een 

geïntegreerde aanpak voorstaat. Een groep mensen voor wie

parkeren geen sluitpost kon zijn. En dus met hun plannen

voor het nieuwe campusterrein met de mobiliteit en het 

parkeren begonnen.

Maar er wordt ook gesproken met anderen. Zoals het hoofd

campusmanagement van de Universiteit Utrecht, die met de

Uithof aan het begin van een groot uitbreidings- en ver-

nieuwingstraject staat. Waar de auto wordt teruggedrongen

en het openbaar vervoer een dominante gaat spelen. En met

de projecteigenaar van de campus voor de TU-Eindhoven, die

zich nog beraad. Nog geen definitieve beslissing heeft 

genomen. Maar al wel een duidelijk idee heeft waar het heen

moet, en daarbij grote urgentie voelt. 

Ondanks de nodige overeenkomsten in onderliggende 

problematiek, nut, noodzaak en het uiteindelijke doel waar-

naar men streeft, kun je, alleen al bij de drie projecten die op

de volgende bladzijden aan bod komen, opmerkelijke 

verschillente signaleren. Wat aansluit bij onze ervaring dat

elke opdracht zijn eigen specifieke eigenaardigheden kent.

Opdrachtgevers altijd weer andere accenten zullen leggen.

Daarom geloven we ook niet in confectie. In het uitventen

van standaardoplossingen. In het aanbieden van vaste 

modules. Wij willen steeds opnieuw maatwerk kunnen leveren.

Met oplossingen komen die volledig zijn toegesneden op de
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Een parkeervoorziening is duur en een parkeer-
garage, zeker de ondergrondse versie ervan, is extra
kostbaar. Daarom is het belangrijk vooraf te bepalen
wie er gebruik van mag maken en wie niet. Daarbij
hebben we in de loop van de tijd een aantal dingen
geleerd: 

Parkeren kost een organisatie hoe dan ook geld. Zelfs
als er simpelweg op maaiveld geparkeerd wordt, wordt
er kostbare grond voor onttrokken. Daarom is het 
belangrijk dat iedereen in de organisatie beseft dat
parkeren nooit gratis kan zijn.

Toch kunnen er allerlei goede redenen zijn waarom
(sommige) bezoekers niet hoeven te betalen of waarom
sommige medewerkers op bepaalde dagen of uren een
ontheffing krijgen; maar dan nog steeds moet er een
interne verrekening plaatsvinden. Moet het in de 
administratie inzichtelijk zijn op welk budget deze 
kosten drukken.

Communiceer helder waarom bepaalde groepen of 
personen een ontheffing krijgen en anderen niet. Of
waarom bepaalde medewerkers op bepaalde dagen of

uren niet hoeven te betalen. Wat daarbij je motivatie is.
Welke gedachte daarachter schuil gaat. Maak duidelijk
dat het niet gebaseerd is op willekeur. Of oude privileges.
Dat het niets te maken heeft met een of andere 
pikorde. Dat voorkomt een hoop roddel en achterklap. 

Probeer ontheffingen niet centraal te regelen. Geef 
afdelingen de ruimte hierin eigen beleid te voeren. 
Andere accenten te leggen. Juist op afdelingsniveau
zit de specifieke kennis om dit goed in te schatten.
Daar weet men waarom bepaalde mensen of groepen
een voorkeurspositie behoeven. 

Geef medewerkers inzicht wat een parkeerplaats 
feitelijk kost. En dat, als hun auto geen direct productie-
middel voor de organisatie is, het parkeren daarmee
automatisch een deel van het inkomen is. Laat ze ver-
volgens zelf beslissen hoe zij dat geld willen besteden. 

Geef elke medewerkers een mobiliteitsbudget dat naar
eigen inzicht uitgegeven kan worden. Zoals aan het
huren van een parkeerplaats voor een of meerdere
dagen per week op het terrein van de organisatie, een
ov-jaarkaart, een goede fiets of extra inkomen.

Denk bij parkeren niet alleen aan auto’s. Motorfietsen,
scooters en vooral bakfietsen nemen bijna evenveel

specifieke eisen van een bepaald project. Dat kan alleen

door je werkelijk te verdiepen in elke opdracht. De eisen en

overwegingen van klanten door en door te begrijpen. Maar

ook door hen eerlijk te spiegelen in de keuzen die zij maken.

Kan het ook anders? Kan het soms beter? Zijn alle mogelijk-

heden voldoende onderzocht? 

Maar de beste inzichten krijg je uiteindelijk door je simpelweg

te verplaatsen in de gebruiker van de parkeervoorzieningen.

Empathie te hebben met zijn of haar overwegingen, (soms

latente) wensen en verlangens. Door na te denken hoe je

hen kunt verrassen en verbazen. Of hoe je hen kunt verleiden

tot het maken van andere keuzen. Mee te nemen uit de sleur.

Vaste gewoonten achter zich te laten. Bijvoorbeeld door de

auto te laten staan. En voor een ander, veel efficiënter ver-

voermiddel te kiezen.

Voor het campus-project van VU/VU-mc is vooraf
veel onderzoek gedaan. Werden bestaande en te 
verwachten verkeers- en parkeerstromen nauwkeurig
in kaart gebracht. Gedachten die bij de gemeente 
Amsterdam leefden over de toekomst het gebied rond
de campus in de plannen meegenomen. Prognoses
onderzocht. Aannames onderbouwd.

Onderzoek is wezenlijk en noodzakelijk bij zulke kost-

bare langetermijninvesteringen. Bovendien bleken ze
doorslaggevend in de onderhandelingen met de 
gemeente. Daar openden de onderzoekscijfers de ogen
van menig ambtenaar. Waardoor zij hun standpunten
bijstelden. De gemaakte schattingen kwamen 
uiteindelijk goed overeen met de praktijk zoals die nu,
een jaar nadat de eerste parkeervoorzieningen in 
gebruik zijn genomen, zich aandient. 

Toch mogen beslissingen over zulke essentiële voor-
zieningen niet louter op onderzoek en cijfermateriaal
gebaseerd zijn. Hoe gedegen dit ook gebeurt. Het begint
altijd, denken wij, met een visie. Een mening. Een stand-
punt. Wie je als organisatie bent. Hoe je in de wereld
staat. Hoe je denkt over mobiliteit, bereikbaarheid en
parkeren. Wat je met de parkeervoorzieningen wilt 
vertellen. Voor welke doelgroepen die primair bedoeld
zijn. En welke mensen je juist wilt ontmoedigen of
soms zelfs wilt weren. Omdat er bijvoorbeeld betere en
goedkopere alternatieven voorhanden zijn. 

Daarom is het belangrijk al in een vroeg stadium een
breed scala aan mensen uit de organisatie bij de 
plannen te betrekken. De verwachtingen vooraf goed
te managen. De ideeën die er in de organisatie leven
serieus te nemen. De collectieve kennis en wijsheid van
iedereen te mobiliseren. En in een open sfeer en 
dialoog uiteindelijk knopen door te hakken. Duidelijke
keuzen te maken. Radicale beslissingen te nemen. 
Oftewel polderen, zonder de compromissen op te
zoeken, de kool en de geit te sparen. Dit lijkt een om-
slachtige werkwijze, maar het voorkomt een hoop gedoe
en teleurstellingen achteraf. Weten wij uit ervaring

Is onderzoek 
belangrijk?

Wat kost een 
parkeerplaats?
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parkeerruimte in beslag. Ook daar zullen voor-
zieningen voor gerealiseerd moeten worden. Ook die
kosten geld.

Steeds meer mensen zullen met de fiets komen. Zeker
als ze te horen krijgen dat ze voor hun auto moeten
gaan betalen. Zorg dat je het stallen van al die fietsen
in goede banen leidt. Dat je daar goede en structurele
oplossingen voor bedenkt. Niets is zo rommelig, 
hinderlijk en gevaarlijk als in arren moede her en der
neergekwakte fietsen. Ga maar eens kijken bij het eerste
het beste treinstation. (foto)

Wat is de meest belangrijke doelgroep van de 
organisatie? Voor wie bouw je primair deze dure 
faciliteiten? Voor wie moeten er altijd vrije plekken 
gereserveerd worden? Voor wie zijn de mooiste 
parkeerplaatsen dicht bij de ingang bestemd? En wie
wordt er veroordeeld tot het maken van een fikse
wandeling? Door duidelijke keuzes te maken, laat je
zien waar je als organisatie voor staat, wat je 
belangrijk vindt, wie er bij jou op de eerste plaats
komt. En wie zich dienstbaar moet opstellen.

Tegelijk zijn er altijd mensen die status ontlenen aan
een (speciale) parkeerplaats. Een voorkeursbehandeling
opeisen. Huldigt jouw organisatie simpelweg het stand-
punt van gelijke monniken gelijke kappen, of bedenk je
dat dit type mensen waarschijnlijk ook bereid is voor
zo’n voorkeurspositie diep in de buidel te tasten?
Schiphol faciliteert dit mensentype al tijden. En 
beschouwt het als een leuke extra inkomstenbron. 

Wat kunnen we nog meer van Schiphol leren? Dat 
bezoekers die vooraf reserveren een korting krijgen op
het reguliere parkeertarief. Zoals dat ook in de hotel-
branche gebruikelijk is. Wellicht een goede optie voor
patiënten van ziekenhuizen met dagbehandeling. Of
voor deelnemers aan een cursus of seminar die de 
universiteit organiseert. 

6

Doelgroep 
denken

1110



Empathie met de mensen die gebruik maken van de 

parkeerfaciliteiten. Daar begint het volgens ons allemaal

mee. Bij VU-medisch centrum verplaatste men zich aller-

eerst in de traumahelikopterpiloten. Men voelde daarbij

bijna zelf de adrenaline die bij deze mensen door het lijf

moet gieren als zij een noodoproep krijgen. Wanneer elke

seconde telt. En dan besef je meteen dat er voor zo’n 

piloot altijd een vrije plek moet zijn. Direct naast de lift,

die rechtstreeks naar het helikopterplatform op het dak

leidt. En als je zo’n overweging duidelijk communiceert,

bijvoorbeeld op de parkeerplek zelf, maak je ook nog eens

aan iedereen duidelijk waar jij als organisatie de prioriteit

legt.

Vervolgens verplaatste men zich in de nachtverpleeg-

kundigen. En de afwijkende werktijden die zulke medewerkers

hebben. En dus zorgde men ervoor, dat deze mensen, in 

tegenstelling tot veel van hun collega’s, altijd met de auto

mogen komen, er altijd een aantal plekken dichtbij de ingang

worden vrijgehouden. Zodat men niet bij nacht en ontij tot

een lange wandeling door verlaten parkeergarages is ver-

oordeeld. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de artsen en 

specialisten die  nachtdienst hebben of oproepbaar zijn.

Ook dacht men aan de stervensbegeleider, de dominee, de

priester, oftewel de man of vrouw die de steun en toeverlaat

van de patiënten in hun laatste uren is. Natuurlijk krijgen die

een ontheffing vond men. En liefst ook nog een speciaal 

gereserveerde plek. Zeker als je, zoals in het geval van VU-

mc, een zorginstelling bent met een duidelijk religieus 

signatuur. En ook zo’n plek zou je duidelijk kunnen markeren,

zodat iedereen die er langs loopt beseft waar de organisatie

voor staat. Wat de organisatie belangrijk vindt. Waar de 

organisatie in gelooft.

En dan heb je nog de ouders die soms weken lang elke dag

trouw hun zieke kind bezoeken, de mensen die al hun vrije

tijd benutten om maar bij hun zieke geliefde te kunnen zijn,

de vrouwen die tussen al het regelwerk van kinderen, school,

werk, boodschappen en eten koken door, steeds weer een

gaatje vinden om hun zieke echtgenoot te bezoeken. Pas

dan besef je wat een chaos het leven van die mensen op zo’n

moment moet zijn. Wat voor opofferingen zij zich moeten

getroosten om simpelweg hun dierbaren te kunnen bezoeken.

En dat het minste wat je als ziekenhuis kunt doen is het deze

mensen zo makkelijk mogelijk maken, en dus parkeer-

privileges te verstrekken. Dat spreekt vanzelf. 

En als je, zoals de VU en het VU-mc beoogt, bewust de aan-

sluiting met de stad zoekt, daar een onlosmakelijk onderdeel

van wilt zijn, dat is het ook logisch dat je in de stille uren je

parkeervoorzieningen openstelt voor derden. Dat genereert

bovendien extra inkomsten. Maar dan sta je wel voor een

principiële keuze: komen die mensen bij jou op bezoek, en

zijn ze dus jouw gasten, of is je parkeervoorziening open-

baar en daarmee in de beleving van de parkeerders gewoon

een onderdeel van de stadse voorzieningen? Zo’n over-

weging bepaalt namelijk sterk hoe je de garage inricht. Wat

de look-and-feel wordt. 

Door in de huid te kruipen van anderen, krijg je vanzelf de

Verplaatsen
in anderen
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Josja van der Veer (1966) is directeur Facilitaire Campus

Organisatie (FCO) van de Vrije Universiteit. Onder haar

verantwoordelijk vallen de facilitaire dienst, de dienst

huisvesting, energiebeheer en de ontwikkeling van het

nieuwe stadscampus op de Zuidas. 

Hiervoor was zij werkzaam als directeur gebiedsontwik-

keling bij ING Real Estate. En eindverantwoordelijk voor

de ontwikkeling van diverse grote en complexe projecten

in Amsterdam zoals ‘Amsterdam Overhoeks’ aan de noor-

delijke IJ-oevers en het ‘Beethovenproject’ op de Zuidas. 

Josja studeerde sociale en stadsgeografie aan de Univer-

siteit van Amsterdam. Na haar studie werkte ze bij bu-

reau De Lijn aan stedelijke vernieuwingsprojecten, tot ze

eind jaren negentig overstapte naar de gemeente Den

Haag, waar zij aan de slag ging als senior projectmanager

multifunctionele projecten. Vervolgens maakte zij de

overstap naar bouwfonds MAB, waar ze o.a. verantwoor-

delijk was voor de ontwikkeling van het Oosterdokseiland

in Amsterdam.

Mijn grote voorbeeld is New York University. Het campus-

terrein van deze universiteit dat gelegen is rond Broadway

en Washington Square Park in hartje Manhattan. Ik zie het

levendige Washington Square voor me, waar altijd wel een

schaker op de volgende tegenstander zit te wachten. De 

gezellige drukte rond de monumentale arcade. Het lommer-

rijke park waar het in elk jaargetijde goed toeven is, de 

longen van dit deel van de stad zijn. En natuurlijk de 

spannende winkeltjes en galeries van Greenwich Village, de

lommerrijke straatjes met hun Brown-brick-houses, die zo

Mijn favoriete
campus is de NY
University.

Josja van der
Veer (VU):
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juiste antwoorden op je vragen. Besef je automatisch wie

voor jouw organisatie de meest belangrijke doelgroepen zijn.

En hoe je die het beste tegemoet kunt treden. Wij adviseren

onze opdrachtgevers deze exercitie regelmatig uit te voeren.

Want het geeft veel inzicht, zorgt ervoor dat je het parkeren

niet louter rationeel en instrumenteel benadert, dat je ook

de emotionele en menselijke kant laat meewegen. En wij hel-

pen daar graag bij. Voor ons is het inleven in de doelgroepen

van onze klanten zo langzamerhand een tweede natuur 

geworden. 



contrasteren met het strakke wegenplan en de imposante

hoogbouw in de rest van Manhattan. Waar je heerlijk kunt

slenteren op loopafstand van de universiteit. Waar dus ook

veel studenten en docenten van NYU hun domicilie hebben.

Die verscheidenheid aan mensen op de terrasjes, in cafeetjes

en restaurants. Ja, ik mag daar graag naar wegdromen. Er

mijn inspiratie halen voor onze nieuwe campus. Die 

gemêleerdheid, die mix van bewoners, kunstenaars, 

toeristen, studenten, wetenschappers, docenten en bezoekers,

die staat ons zeer aan. Als het ons lukt maar een fractie van

die levendigheid naar Buitenveldert te halen, dan zijn we al

blij. 

Ooit lagen de gebouwen van de VU en het VU-medisch Cen-

trum een flink eind buiten de stad, maar in de loop van een

aantal decennia is Amsterdam steeds meer onze richting op-

geschoven. De Zuidas met haar hoge, compacte bebouwing,

haar internationale financiële instellingen, grote advocaten-

en accountantskantoren en de nu al fameuze Duisenberg

School of Finance - allemaal instellingen waarmee we voor

onze opleidingen intensief samenwerken - kwam zelfs op

loopafstand te liggen. Het deed ons besluiten met onze

nieuwe plannen hier duidelijk op in te spelen. De verbinding

met de stad bewust op te zoeken. De barrières te slechten.

Nieuwe gebouwen te ontwikkelen die net zo compact zijn.

Onderdeel van de stad zijn. Visueel aansluiten bij de monu-

mentale architectuur van de Zuid-as. 

De woningen die zowel op de Zuidas als onze campus ver-

rijzen, en de winkels en restaurants, die in het kielzog van

deze woningbouw ontwikkeld worden, zullen de integratie en

levendigheid verder bespoedigen. Ook zullen we vaker in het

weekend en ’s avonds open zijn. Niet alleen om efficiënter

gebruik te maken van onze gebouwen, maar ook om ervoor

te zorgen dat ons campusterrein ook in de avonduren en het

weekeinde levendig blijft. Gaat bruisen. Dat willen niet alleen

wij, maar het is ook de vurige wens van onze studenten. Uit

elke enquête komt steeds weer naar voren dat de VU op 

levendigheid en voorzieningenniveau laag scoort. Dus hoe

dichter we bij de levendigheid van NYU kunnen komen, hoe

liever het ons is. 

Ook bij de Zuidas zelf is men er inmiddels van overtuigd dat

de monocultuur van financiële instellingen doorbroken moet

worden. Ook daar is een sterke behoefte aan meer levendig-

heid en voorzieningen. We hebben veel overleg over en

weer, en stemmen met elkaar af welke voorzieningen waar

ontwikkeld worden. Zodat we elkaar straks niet in de weg 

zitten. Onbedoeld de concurrentie met elkaar aangaan. Wat

we beogen is vooral dat er uitwisseling, dat er natuurlijk

loopverkeer tussen deze twee gebieden ontstaat. 

Toch red je het niet alleen met meer en betere voorzienin-

gen. Met een leuke coffeebar, wat cafeetjes, een paar winkel-

tjes en restaurantjes. Je moet vooral niet alles willen

rationaliseren. Er moet in de plannen ook ruimte zijn voor

toeval. Het onverwachte. Wat maakt dat bezoekers verrast

worden, zich verbazen en verwonderen. Zoiets is wezenlijk

voor de sfeer en de uitstraling van een gebied. Misschien is

dat wel de belangrijkste les die we kunnen trekken uit de

campus van de NYU.
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Josja van der
Veer (VU):

Toen de VU begin jaren zeventig van de vorige eeuw aan

de rand van de zuidelijke tuinstad Buitenveldert neer-

streek, was de afstand tot Amsterdam, zeker voor het 

gevoel van de meeste mensen groot. Je kwam alleen naar

dit terrein als je hier moest zijn. Als je naar het zieken-

huis moest, hier studeerde of werkte. Bovendien was de

VU in die tijd zelf een sterk naar binnen gekeerde, intro-

verte organisatie. Dat zie je nog steeds terug in onze

oude gebouwen. Ze werden als een veste ontworpen. Het

waren hermetische gebouwen. En louter functioneel. Ook

de campus was besloten gebied. Alleen als je hier 

studeerde was je er welkom. 

In onze nieuwe plannen zoeken we juist de aansluiting bij de

stad. Die stad gaan we omarmen. In alle opzichten willen wij

onderdeel worden van de Zuidas. Het imposante business-

gebied dat daar is verrezen. Die internationale allure zetten

wij bewust op ons campusterrein voort. De universiteit die

hier deel voor deel verrijst, wordt een nieuw stukje van de

stad en tegelijk een van de meest moderne campussen van

Europa. Een universiteit van de 21-ste eeuw. Een stadscam-

pus die in nauw contact met de samenleving staat. Die de

volgende honderd jaar moet kunnen functioneren. Ik weet

dat het in deze tijd ongebruikelijk is zover vooruit te denken,

maar dat is wel onze ambitie.

Omdat nieuwbouw uiteindelijk niet veel duurder bleek dan

de bestaande bebouwing aan te passen aan de eisen van de

tijd, was de keuze voor ons niet moeilijk. En omdat de oude

gebouwen ook nog eens inefficiënt en kostbaar zijn in het

gebruik, zijn we, zeker op de wat langere termijn, met nieuw-

bouw voordeliger uit. Bovendien zijn we nu in staat de 

bebouwing, net als bij de Zuidas, te verdichten en het 

Wij willen aan-
sluiting zoeken
met de stad.
Amsterdam 
omarmen. Daar
een onlosmakelijk
onderdeel van
uitmaken.

Linksboven en onder: 

impressies van het 

toekomstige campusterrein

van de VU.

Rechtsboven en onder:

architectuur van de Zuias.
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parkeren volledig ondergronds te brengen. Zo komt er veel

ruimte vrij voor het eigenlijke campusterrein, dat dan ook

ruim van opzet wordt. Door de indeling en daarmee de 

routing van het terrein te veranderen, waren we ook in staat

een barrière te slechten waar we in onze plannen steeds

weer tegenaan liepen. Oftewel we waagden de sprong over

de Boelelaan, gingen ook aan de andere kant van deze drukke

verkeersader bouwen. Onze laatste hobbel in het omarmen

van de stad is de A10 en de ernaast gelegen spoorlijn; maar

nu het rijk en de gemeente Amsterdam alsnog tot overeen-

stemming zijn gekomen, de A10 alsnog ondertunneld wordt,

is ook dit probleem straks, althans voor een deel opgelost. 

Sinds de VU zich hier vestigde is er veel veranderd. Zo zijn

we van 12.000 naar 25.000 studenten gegaan. Dat lijkt een

fikse toename, maar niet iedereen hoeft tegenwoordig nog

fysiek aanwezig te zijn. Veel van het onderwijs gebeurt on-

line. Er zijn bovendien veel medewerkers in deeltijd gaan

werken. Ook hoogleraren. En het type studenten is de laatste

tijd sterk verandert. In het kader van een leven lang leren

zien we steeds meer oudere studenten. Mensen die voor een

opfris, bijscholings- of omscholingscursus weer tijdelijk de

collegezalen bevolken. Ook zijn we meer gaan samenwerken

met bedrijven en andere universiteiten, wisselen we over en

weer kennis uit, delen we functies en soms zelfs een com-

plete faculteit. Vooral met de Universiteit van Amsterdam

werken we nauw samen. Dit alles heeft ertoe geleid dat het

gebruik van de gebouwen en het terrein sterk is veranderd.

En daarmee de mobiliteit en de parkeerbehoefte in het ge-

bied. We zijn nu druk doende onze infrastructuur hier stukje

bij beetje op aan te passen.

Straks zie je al op de afritten van de A10 welke parkeerfacili-

teiten voor wie bedoelt zijn, waardoor de twee miljoen men-

sen die ons jaarlijks bezoeken, rechtstreeks naar de voor

hen bestemde garage rijden, wat een hoop zoekverkeer

moet voorkomen. En zodra de bezoekers deze garage uitlo-

pen, staan ze buiten. Op straat. Dat hebben bewust zo ont

worpen. Omdat we niet willen dat ze in de garage

rechtstreeks de lift naar hun bestemming nemen. Wij willen

ze uitnodigen de sfeer van het gebied te proeven. Dat 

parkeren een onderdeel wordt van de totale beleving van het

terrein. Bezoekers een beter gevoel krijgen bij het gebied.

Zich welkom voelen. Graag terug willen komen. Maar ook

omdat we zo de levendigheid op de campus versterken. Er

meer drukte op straat ontstaat. 

Wij hebben voor het gebruik van de parkeergarages in 

cirkels gedacht. De binnenste cirkel is bestemd voor onze

primaire doelgroep: de patiënten en hun bezoekers. Zij 

hoeven maar een klein stukje te lopen. De buitenste cirkel is

bestemd voor onze medewerkers. Voor hen is de afstand het

grootst. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Zoals de chirurg

die met spoed wordt opgeroepen, de nachtverpleegkundigen

en de traumahelikopterpiloten. Dit soort mensen mogen ook

in de binnenring parkeren.

Het heeft veel overredingskracht gekost onze medewerkers

zover te krijgen. Dat ze anders gingen denken over het 

gebruik van de auto voor het woon-werkverkeer. De prijs-

prikkel bleek uiteindelijk doorslaggevend. Parkeren ging geld

kosten. Tegelijk kwam er een mobiliteitsvergoeding die naar

eigen inzicht besteed kon worden: dus aan parkeren op het

terrein, het kopen van een mooie fiets, het aanschaffen van

een ov-jaarkaart of een verhoging van het salaris. Dan zie je

dat veel mensen uiteindelijk toch de auto laten staan. 

Andere keuzen maken. 

Daarnaast hebben we de roosters van onze medewerkers zo

aangepast dat de parkeerdruk op piekmomenten verminderd

werd. Het aantal geparkeerde auto’s beter over de dag 

verdeeld werd. Dat heeft ons uiteindelijk veel geld bespaart.

Maar ook veel tijd gekost. We hebben een hoop andere 

afdelingen bij het proces moeten betrekken. We hebben veel

moeten overleggen. Veel moeten luisteren. Ons moeten ver-

diepen in het proces. Snappen hoe het in elkaar zit. We heb-

ben op een gegeven moment zelfs besloten er tijdelijk een

directeur parkeerbeleid voor aan te stellen. 

Stand van zaken

Inmiddels zijn er vier garages opgeleverd. Uiteindelijk moeten

dat er, afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen, acht

of tien worden. Dan praten we over vijfduizend parkeer-

Samenvattend kun je zeggen dat ons nieuwe campusterrein
een kleine stad is. Met dezelfde problematiek. Zeker op het
gebied van infrastructuur, mobiliteit en parkeren.

plaatsen over vijftien tot twintig jaar. Dat moet ruim 

voldoende zijn. Want laten we wel wezen, we worden hier erg

verwend door het openbaarvervoer. Het treinstation 

Amsterdam Zuid is op loopafstand van onze campus. En dit

station zal de komende tijd alleen maar verder uitgebreid

worden. Bijna net zo belangrijk worden als het Centraal 

Station. Verder hebben we een tramverbinding met zowel

Amsterdam als Amstelveen. Daarnaast stoppen hier diverse

bussen. En dan hebben we nog de fiets. Dat blijft natuurlijk

het vervoermiddel bij uitstek in een stad als Amsterdam. 

Een mobiliteitsplan voor dit bijzondere gebied ontwerpen

was een grote uitdaging. We hebben daarbij veel kunnen

leren van Spark. Hun visie over het gebruik en het terug-

dringen van auto’s. Hun kennis over routing, doorstroming

en parkeren. Het idee het verkeer af te leiden van de hoofd-

route. Een luwe zijde te creëren. Wat beter bleek te zijn voor

de doorstroming.
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De favoriete
parkeergarages
van Josja van
der Veer.

1

2

3

4

5

1

3

5

4De door Rem Koolhaas ontworpen parkeergarage onder de

Grote Mark in Den Haag. Deze garage is zoveel meer dan 

garage. Is zelfs een logisch en onlosmakelijk onderdeel van

het verkeerscirculatieplan van Den Haag. 

Ook de parkeergarage Laakhaven bij station Holland Spoor

in Den Haag vind ik interessant. De functie die hier zo mooi

vertaald is in een origineel ontwerp: een lange tunnel van

twee lagen die het hele gebied ontsluit, en het tegelijk 

verkeersluw maakt. Waardoor het kon worden omgetoverd

tot een stadspark.

Een ander interessant voorbeeld is de parkeergarage onder

het Museumplein in Amsterdam. De ingang is mooi 

geïntegreerd met de AH-vestiging. De hele garage ademt de

sfeer van het gebied. Je beseft dat je je in een muzikaal en

museumgebied bent. Je hoort er mooie klassieke muziek. Je

ziet er posters van concerten.

Ook de twee verdiepingen tellende fietsenstalling die door

de gemeente Tilburg in samenwerking met winkeliers in het

centrum van deze stad is verrezen is een interessante 

ontwikkeling die navolging verdient.

En dan de parkeergarage onder gebouw X van Bakema. 

Onderdeel van de christelijke hogeschool Windesheim in

Zwolle. Het gebouw, dat inclusief het omliggende groen is

opgetild tot boven het maaiveld. Die Teletubbies heuvels. De

situatie daar is overigens onvergelijkbaar met die van ons.

Daar komen veel studenten met de auto naar school. Moeten

ook veel grotere afstanden afleggen.  
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Bij de VU en het VU-mc heeft men er bewust voor gekozen

de parkeergarages neutraal te houden. Men wilde geen

drempel opwerpen. Niet de indruk wekken dat bezoekers

zich op privaat terrein bevinden. Men wil zich met de

nieuwe campus nadrukkelijk presenteren als onderdeel

van de stad Amsterdam. Een nieuw stuk stad. Waar 

iedereen welkom is. 

Als je kijkt waar de VU en het VU-mc vandaan komen, en de

verandering die ze sinds die tijd hebben doorgemaakt, de

maatschappelijke aansluiting die ze nu zo nadrukkelijk 

nastreven, is het logisch en begrijpelijk dat men tot deze 

beslissing is gekomen. Dat men wil voorkomen dat de 

garages op de campus zich anders presenteren dan de 

reguliere parkeergarages in Amsterdam. 

Het leidt wel tot een volgende vraag: waarom zijn die andere

parkeergarages zo non-descript? Waarom lijken ze allemaal

op elkaar? En niet alleen in Amsterdam, maar ook in de rest

van Nederland en de landen om ons heen. Waarom zou dat

zijn? Welke strategisch plan gaat daarachter schuil? Of

wordt er helemaal niet over nagedacht? Is het een 

gewoonte of nog erger, nonchalance of desinteresse? Want

er valt, zodra je je in deze materie verdiept, natuurlijk veel

voor te zeggen om radicaal met deze gewoonte te breken.

Het diametraal anders aan te pakken. De openbare parkeer-

garages zo aan te kleden, dat zij sfeer van het gebied uit-

stralen. De bezoeker alvast een voorproefje krijgt wat hem

of haar te wachten staat, wanneer men de garage eenmaal

verlaten heeft. Men de parkeerder aandacht geeft. Welkom

heet.

We zien hier en daar de eerste voorzichtige pogingen in die

richting. In de parkeergarage onder Muziekgebouw aan het

IJ / Bimhuis in Amsterdam zijn een aantal grote foto’s van

musici opgehangen om de bezoekers alvast in de juiste

stemming te brengen. En in de parkeergarage onder het 

Museumplein, ook in Amsterdam, wordt zacht klassieke 

muziek gedraaid en hangen aankondigingen voor nieuwe

concerten. Maar het is allemaal mondjesmaat. Op kousen-

voeten. Waarom zou men zo voorzichtig zijn? Waar is men

bang voor? Waarom durft men geen kleur te bekennen?

Waarom zijn er bijvoorbeeld in de garage onder het 

Museumplein geen vitrines waar objecten uit de drie 

beroemde musea rond dit plein tentoongesteld zijn? Of, als

dit te risicovol is, kopieën of afbeeldingen van die objecten?

Waarom hangen er aan de muren van de garage geen 

portretten van musici die in het Concertgebouw furore 

hebben gemaakt? Natuurlijk, dit soort verfraaiingen kost

geld, maar op de totale kosten van ontwikkeling, aanleg en

exploitatie van een parkeergarage, vallen ze in het niet. En

de beleving van de bezoekers, hoe zij zich hun avondje uit

herinneren, wordt er op positieve wijze door beïnvloed. 

Overal laat men kansen liggen deze grijze, nietszeggende en

louter functionele parkeergarages wat op te frissen en 

karakter mee te geven. Aan te laten sluiten bij de eigenheid

en de sfeer van het gebied. Onze gedachten dwalen af naar

Het ontwerp en de
aankleding van 
parkeervoorzieningen.
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Parijs, wij zien een aantal metrostations voor ons, die op

een bijzondere manier verwijzen naar het karakter van de

halte. Waar men de reizigers alvast ondergronds in de 

stemming brengt. Een voorproefje geeft wat men boven-

gronds kan verwachten. En wat met een metrostation kan,

dat kan toch ook met een parkeergarage? 

En, wat wij helemaal niet begrijpen, is waarom de parkeer-

garages van winkelcentra, grootwinkelbedrijven en 

commerciële bedrijven vaak zo nietszeggend zijn. Want we

hebben het dan over commerciële bedrijven en instellingen,

die normaliter geen kans onbenut laten zich te manifesteren.

Hun boodschap uit te dragen. Hun huisstijl te presenteren.

Zo’n garage, zeker als hij goed ontworpen en onderhouden

is, zou toch het visitekaartje van zo’n centrum of organisatie

kunnen zijn. Een prachtig medium. Een ideaal communicatie-

middel. Zeker als je je realiseert dat een parkeerplaats de

plek is waar een bezoeker zijn eerste en laatste indruk op-

doet. En waar dus reputaties worden gemaakt en gebroken.

Veel commerciële bedrijven, instellingen hebben imposante

entrees en recepties. Kosten noch moeite worden daarbij

gespaard. Terwijl het merendeel van de bezoekers per auto,

motorfiets, scooter of fiets komt. En deze mensen worden

meestal via een zijstraatje naar de achterkant van het 

gebouw gedirigeerd. Maar men wordt geconfronteerd met

hekken en slagbomen. Alleen het kleine percentage van de

bezoekers die te voet komen, wordt ontvangen als een vorst.

Waarom zou dat zijn? Waar komt die focus op de voetganger

vandaan? Waarom ontwerpen architecten geen ingang voor

voertuigen die kan wedijveren met die voor voetgangers? 

Wij zouden nog een stap verder willen gaan. Wat ons betreft

kun je een parkeergarage het best vergelijken met de lobby

Waarden

van een hotel of de hal van een voornaam huis. Want dat

zijn ook plekken waar bezoekers hun eerste en laatste indruk

opdoen. En aan deze ruimten wordt traditiegetrouw veel

aandacht besteed. Het zijn de belangrijkste ruimten. Als je je

dat realiseert, waarom dat zo is en wat daar de 

consequenties van zijn, dan besef je pas welke kansen en

mogelijkheden men laat liggen. Realiseer je dat er een 

wereld te winnen is.

Bij de VU en het VU-mc, heeft men besloten de waarden,

oftewel dat waar men voor staat, de cultuur van de 

organisatie, dat waarin men zich onderscheidt van andere

universiteiten en universitaire ziekenhuizen, aan de basis

moet staan van alles wat men doet. Tot uiting moet

komen in alle aspecten van de nieuwe campus. Van de

grote lijnen tot de kleinste details. 

Het voorkomt dat het een ratjetoe wordt. De samenhang

ontbreekt. Alleen naar functie wordt gekeken. Instrumentele

eisen het uitgangspunt worden. Maar het zorgt er ook voor

dat er geen eenheidsworst ontstaat. Alle universiteiten en

universitaire ziekenhuizen straks op elkaar lijken. Uitwissel-

baar worden. Dat studenten alleen nog maar hoeven te 

kiezen op locatie. Vind ik dit een leuke stad? Vind ik hier

makkelijk een kamer? Is hier genoeg vertier?

Bij de VU en het VU-mc zijn die waarden slim, duurzaam, uit-

nodigend en inspirerend. Dat is de lat waarlangs alles wordt

Een parkeerplek kun je het

best vergelijken met de hal

van een belangrijk huis of

de receptie van een hotel.

Plekken waar men van

oudsher veel aandacht aan

besteedt. Waar men zijn

beste beentje voorzet.

Omdat bezoekers hier hun

eerste indruk opdoen.

Waar reputaties worden 

gemaakt of gebroken. 
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Nu of nooit

gelegd. Steeds opnieuw vraagt men zich tijdens het ont-

wikkelings- en bouwproces weer af, of een bepaalde oplossing

wel slim genoeg is, of het niet uitnodigender kan, of het 

allemaal wel duurzaam genoeg is, inspirerend is, of het niet

spannender kan. 

Bij het VU-VU-mc heeft men de beschikking over een

eigen, volwaardig projectbureau dat het hele traject 

initieert en begeleidt. Daarin bevinden zich ook architec-

ten, landschapsarchitecten, ontwerpers  en stedenbouw-

kundigen. Voor zowel de grote lijnen als de individuele

vormgeving en invulling van het terrein en de gebouwen

wordt samengewerkt met vaak gerenommeerde 

architectenbureaus. 

Voor het totale plan werd de hulp ingeroepen van Malcolm

Smith van bureau Arup, die overigens ook het plan voor de

Zuidas tekende. De ruimtelijke ordening is van Henk Harts-

maker. De openbare ruimte wordt ontworpen door Bart

Brans van bureau Caros en Brandsen. Op deelterreinen

wordt samengewerkt met specialisten. Het parkeren, de mo-

biliteit en de routing van het gebied nemen, wij, Spark dus,

voor onze rekening. 

Projectbureau

Tendensen
Naast alle verschillen zie je min of meer dezelfde ont-

wikkelingen bij de Nederlandse universiteiten. Zij streven

stuk voor stuk indikking van de bebouwing na. Efficiënter

gebruik van het aantal vierkante meters. Flexibilisering

van de werkplek. Intensivering van het gebruik. Reductie

van de kosten. Overal moet met minder mensen meer

werk worden verzet. Daarnaast zijn veel medewerkers in

deeltijd gaan werken of werken regelmatig vanuit huis.

Ook dat zorgt ervoor dat universiteiten met minder

ruimte toe kunnen. En bestaande ruimten van functie

veranderen. 

Ook zie je dat steeds meer studenten online studeren. Er

minder behoefte is fysiek aanwezig te zijn. Dat de 

universiteitsbibliotheek haar centrale functie aan het 

verliezen is, want boeken kun je tenslotte net zo makkelijk

downloaden. Wetenschappers, docenten en hoogleraren 

werken steeds vaker vanuit huis. Om de file te ontlopen.

Omdat men thuis zorgtaken deelt. En vooral omdat men voor

veel werkzaamheden geen een vaste plek op de universiteit

meer nodig heeft. Men komt dus alleen nog om college te

geven. Studenten aan te sturen. Of collega’s te ontmoeten.

En dat laatste is waar iedereen steeds meer behoefte aan

heeft: elkaar ontmoeten. Met elkaar overleggen. Informatie

uitwisselen. Elkaar inspireren. En dat kan nog steeds het

beste, ondanks alle communicatiemiddelen die ons ter 

beschikking staan, door elkaar fysiek te ontmoeten. Elkaar in

de ogen te kijken. Het liefst op een zo informeel mogelijke

manier. Dat vereist een andersoortige campus. Een andere

invulling van het gebied. Andere faciliteiten zijn dan nodig.

Sfeer, uitstraling en aantrekkelijkheid van het gebied worden

dan net zo belangrijk als functionaliteit en doelmatigheid. 

Een andere tendens is dat hogescholen dichter tegen 

universiteiten aanschurken. Zich vaak ook op het campus-

terrein willen vestigen. Meer samenwerking zoeken. Ook 

universiteiten onderling zoeken steeds meer uitwisseling en

samenwerking. Delen faciliteiten. Soms zelfs complete 

faculteiten. Dit wordt ook door de overheid sterk aan-

gemoedigd, want het levert vaak aanzienlijke besparingen op.

En verder zie je dat veel innovatieve bedrijven en bedrijfjes

zich op het campusterrein willen vestigen. Omdat zij onder

de rook van de universiteit beter gedijen. Dichter op de bal

zitten. Informeel kunnen overleggen met collega-weten-

schappers van de universiteit. En omgekeerd, dat 

universiteiten samenwerking zoeken met het bedrijfsleven.

Omdat men van de overheid meer zelfvoorzienend moet

worden. De eigen broek moet ophouden. En dat kan 

natuurlijk door de eigen ontdekkingen verder te ontwikkelen.

Daar zelf de vruchten van te plukken. Kleine innovatieve 

bedrijfjes op te richten. Spin-off’s te starten. Of joint 

ventures aan te gaan met andere bedrijven. 

In het kader van een leven lang leren, flexibilisering van de

maatschappij, de snelheid waarmee alles verandert, kennis

veroudert en dus aan mensen steeds weer nieuwe eisen

worden gesteld, maakt dat er vaker andersoortige studenten

naar de universiteit komen. Voor een her- of bijscholings-

traject, een opfriscursus of om een nieuwe studie te starten.

Ook zie je dat meer buitenlandse studenten aan Nederlandse

universiteiten komen studeren. Waardoor er meer behoefte

komt aan studentenwoningen op of rond het campusterrein.

En natuurlijk alle voorzieningen die wonen weer met zich

meebrengen, zoals cafés, restaurants en winkels.

Een andere tendens is, dat universiteiten zich meer openstel-

len. Interactie zoeken. Niet alleen met het bedrijfsleven,

maar in contact willen komen met de hele maatschappij. De

hele samenleving. Dat er dus een duidelijke trend is naar een

open campus, waar nadrukkelijk derden welkom zijn. Dat

men aansluiting zoekt met de dichtstbijzijnde stad. Waardoor

verbindingen en bereikbaarheid belangrijker worden. 

Mobiliteit een grotere rol gaat spelen. En dus ook parkeren

belangrijker wordt. Een onlosmakelijk onderdeel wordt van

de algehele mobiliteit en bereikbaarheid van de campus. Dat

vergt een nieuwe visie. Een andere aanpak.  

Al deze ontwikkelingen maken dat de rol en de functie van

universiteiten sterk verandert. En daarmee het niveau van

de voorzieningen op de campus. De functie van de gebou-

wen. De indeling van het terrein. Universiteiten worden meer

en meer sociale ontmoetingsplekken. Woon- en leefgebieden.

Bedrijventerreinen. Sinds het einde van de tweede wereld-

oorlog hebben universiteiten niet meer voor zo’n grote 

verandering gestaan. 

.

De veranderingen waar de meeste universiteiten op dit 

moment voor staan, de oplossingen waar zij nu voor 

kiezen, zijn bepalend voor hun functioneren in de komende

dertig jaar. Universiteiten zijn zich hier zeer wel bewust
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van. Men doet niet voor niets diepgravende studies naar

toekomstig gebruikt. Initieert onderzoek. Verzamelt data.

Tegelijk worden de nieuwe gebouwen zo ontworpen dat ze

uiterst flexibel zijn, gemakkelijk kunnen worden aan-

gepast aan een veranderende vraag. Functies worden 

gescheiden, zodat ook daar flexibiliteit gegarandeerd is.

Oftewel universiteiten proberen enerzijds zoveel mogelijk

vooruit te kijken, de toekomst te voorspellen en anderzijds

de handen vrij te houden om zaken steeds weer aan te 

passen. Want de wereld is natuurlijk sterk in beweging. Flink

aan het veranderen. En niemand die precies weet waar het

heen gaat. Wat de toekomst voor ons in petto heeft. Dat geldt

voor alle bedrijven en instellingen. Maar helemaal voor 

universiteiten. Waar alle veranderingen wel bij elkaar lijken

te komen. En elkaar onderling ook nog eens sterk be-

ïnvloeden.

Tegelijk is het opvallend, dat men op het gebied van 

mobiliteit, doorstroming en parkeren de neiging heeft minder

diep na te willen denken. Soms zelfs ad hoc beslissingen

neemt. Of opportunistisch handelt. Dat men zich makkelijk

laat leiden door kosten. Door snelle terugverdienmodellen.

Terwijl het alleszins de moeite loont, juist op het terrein van

de bereikbaarheid even zorgvuldig te werk zou gaan als bij

het indelen van het gebied en het ontwerpen van de 

gebouwen. Je zou daar idealiter dezelfde investeringshorizon

voor moeten hanteren. Terrein, gebouwen, faciliteiten, in-

deling, mobiliteit en parkeerfaciliteiten in elkaars samenhang

ontwerpen. Tegelijkertijd ontwikkelen en uitvoeren. Er 

dezelfde toekomstscenario’s op loslaten. 

Want als een terrein toch op de schop gaat, er toch een

nieuwe indeling komt, er toch nieuwbouw wordt gepleegd,

en/of gebouwen flink worden gerenoveerd, is het relatief

makkelijk en in ieder geval een stuk goedkoper, direct de 

infrastructuur en de mobiliteit mee te nemen. De meest

ideale routing te bedenken en de indeling hierop aan te 

passen. Een overkoepelende visie te ontwikkelen over 

mobiliteit. Precies te weten wat men doet met auto’s, motor-

fietsen, scooters en fietsen. Tot hoever men die op het 

terrein toelaat. En waar men die vervolgens laat. En daar de

faciliteiten op aanpast.

Wij hebben daar veel ervaring mee. Veel kennis en kunde

over. Wij doen al jaren niets anders.  De hele dag houden wij

ons bezig houden met parkeren en mobiliteit. Wij trekken

deze zaken direct in een bredere context. Stemming die af

op de visie, de positionering en vooral op de cultuur en

waarden van een organisatie. Hoe eerder wij er worden bij-

gehaald, hoe meer wij voor onze opdrachtgevers kunnen 

betekenen. Is onze ervaring.

En, andersom geredeneerd, hoe langer men wacht om ons -

of een van onze collega’s - erbij  te betrekken, hoe duurder

het wordt. Of hoe minder je kunt doen. Want een onder-

grondse parkeergarage aanleggen onder een bestaand 

gebouw is bijvoorbeeld onmogelijk. De routing op een terrein

aanpassen als gebouwen er eenmaal staan, een ondoenlijke

opgave. Hoe later we erbij worden gehaald, hoe meer je

moet zien te schipperen. Vervelende concessies moet doen.

De kosten zullen stijgen. En uiteindelijk niemand echt 

tevreden is. 

Wij pleiten er dus voor om in een vroeg stadium ingeschakeld

te worden. Dat is in ieders belang. Bij een organisatie als de
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Mijn favoriete
universiteit is
het MIT.

Jos Hermus
(TU/e):

Jos Hermus (1959) studeerde verkeerskunde aan de HTS

in Leeuwarden en behaalde zijn master sociologie en eco-

nomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Thans is hij di-

recteur bedrijfsvoering van de faculteit Industrial

Engineering & Innovation Sciences. Onderdeel van de

Technische Universiteit Eindhoven. Onlangs is hij één dag

per week vrijgemaakt om de vernieuwing en herontwikke-

ling van het campusterrein in goede banen te leiden. Hij

benadrukt dat hij geen inhoudelijke kennis heeft van dat,

waar het universiteitsbestuur hem mee heeft belast. Hij is

geen specialist. Voelt zich verre van ontwikkelaar. Is

slechts bestuurder, zoals hij dat zelf bescheiden om-

schrijft. De man die de verschillende afdelingen van de

universiteit die bij de renovatie van het terrein betrokken

zijn, met elkaar verbindt. Iemand die de geesten rijp

maakt voor de grote veranderingen die er in Eindhoven

staan te gebeuren. Die mensen bij elkaar brengt. Op één

lijn krijgt. Met elkaar laat samenwerken. Enthousiasmeert.

Er voor zorgt dat bij de verdere ontwikkeling en herinrich-

ting van dit gebied duurzaamheid de allerhoogste priori-

teit krijgt. 

Jos Hermus begon zijn loopbaan bij Philips. Werd later di-

recteur VHPP (Vereniging Hoger Philips Personeel) en

consultant bij VSNU (Vereniging Samenwerkende Neder-

landse Universiteiten. 

Mijn grote voorbeeld is het MIT, het Massachusetts Institute

of Technology in Cambridge (VS). Niet alleen omdat deze uni-

versiteit, zoals iedereen weet, een van de meest prestigieuze

technische universiteiten ter wereld is, en een duidelijke

voortrekkersrol speelt op het terrein van natuurwetenschap-

pen, waar ook onze universiteit een aardig partijtje mee-

onze, zit veel gespecialiseerde kennis die architecten, 

stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en ont-

wikkelaars ontberen. Wij werken graag met hen samen en zij

– weten wij uit ervaring - ook met ons. In ons Spark-lab 

houden wij regelmatig sessies en brainstormen we met al

deze specialisten, vaak nog aangevuld met (sociaal) antro-

pologen en communicatiespecialisten. Deze sessies worden

door de deelnemers als bijzonder inspirerend ervaren. 

Zo’n eerste sessies bieden wij nieuwe opdrachtgevers altijd

graag en gratis aan. Omdat het een ieder inzicht verschaft.

De ogen opent. Iedereen leert van elkaar. Beter begrijpt

waar de problemen zitten. En hoe je die op kunt lossen. Ook

wij leren er steeds opnieuw van.



Jos Hermus
(TU/e):

De geesten rijp
maken. Mensen
verleiden te 
breken met hun
gewoonten. De
knop in hun
hoofd omzetten.

De TU/e heeft van oudsher een groene campus. En die

moet in onze plannen nog veel groener worden. En niet 

alleen groener, maar ook duurzamer en milieuvriendelijker.

En dat is dan ook precies wat we de komende tijd gaan

doen. Alles zal er op gericht zijn het campusterrein een

natuurlijk en landschappelijk aanzien te geven. We gaan er

voor zorgen dat alle gebouwen door groen omzoomd 

worden. Net zoals bij het MIT in Massachusetts.

Tegelijk starten we een grootscheeps renovatietraject. Ons

terrein gaat volledig op de schop. Sommige van onze oude en

inefficiënte gebouwen zullen gesloopt en vervangen worden

door nieuwbouw. Andere panden, die gezichtsbepalend zijn

voor de stad en niet afgebroken mogen worden, worden tot

op het bot gestript en opnieuw opgebouwd. Al deze nieuwe

en vernieuwde gebouwen zullen een toonbeeld van duur-

zaamheid worden. In alle opzichten.

Met elkaar zullen ze ook aanmerkelijk minder ruimte innemen

dan de oude bebouwing. We gaan sterk indikken. Naar 

flexibilisering van de werkplekken toe. Maar de aldus ontstane

extra ruimte zal niet altijd een parkfunctie krijgen. Op een

deel verrijzen woningen voor onze studenten. Studenten die

steeds vaker uit het buitenland komen. Uit alle delen van de

wereld. Het liefst elkaar opzoeken. Graag bij elkaar en op

onze campus willen wonen. In deze rustige, groene park-

achtige omgeving op loopafstand van het centrum met haar

vele uitgaansmogelijkheden. Onze campus wordt voor hen de

ideale combinatie van concentratie en ontspanning. Van 

studeren en van het leven genieten. Verder gaan we op de

vrijgekomen ruimte een hotel en congrescentrum ontwikkelen

en gaat zich hier binnenkort een groot natuurkundig onder-

zoeksinstituut vestigen, het FOM (Fundamenteel Onderzoek

blaast, maar ook door de parkachtige opzet van het campus-

terrein. Al die bijzondere gebouwen, van klassiek tot uiterst

modern, die door het groen rondom wonderwel samengaan.

Maar ook omdat bij het MIT, duurzaamheid, zorg voor het mi-

lieu, respect voor de natuur en zorgvuldig omgaan met onze

schaarse grondstoffen en energiebronnen een belangrijke rol

is toebedacht. En dat is precies wat wij bij de vernieuwing

van ons campusterrein tot speerpunt hebben verheven. 

Net als bij het MIT is ook ons terrein van oudsher parkachtig.

Ook onze gebouwen zijn met veel groen omgeven. En in de

nieuwe opzet die ons voor ogen staat, zal dat alleen maar

verder versterkt worden. De gemeente Eindhoven steunt

onze plannen van harte. Omdat de stad behoefte heeft aan

groen, aan een park zo dicht bij het centrum. 

Onze campus is gevestigd op een terrein dat ondanks haar

centrale ligging lang onbebouwd bleef. Het was moerasachtig

gebied waar niemand iets te zoeken had. Pas relatief laat

heeft Philips hier een aantal bedrijfsgebouwen neergezet.

Toen deze universiteit in 1956 als tweede Technische Hoge-

school van Nederland werd opgericht (na de TH-Delft),

schonk Philips ons deze gebouwen die zij zelf niet meer

nodig had. Ze behoren inmiddels in kwalitatieve zin tot de

slechtste gebouwen van de Nederlandse universiteiten. Maar

dat gaat dus binnenkort drastisch veranderen. 
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der Materie), waar wij veel mee gaan samenwerken. Daar-

naast gaat de Fontys Hogeschool uitbreiden. In technische

richting. Met hen gaan we faciliteiten en vooral laboratoria

delen. Al met al is het ons streven dat de bebouwing uit-

eindelijk niet meer ruimte inneemt, dan nu het geval is. We

het park zelfs verder kunnen uitbreiden.

Als een van de eerste concrete stappen in dit grote 

vernieuwingsplan verdwijnen er op korte termijn flink wat

parkeerplaatsen. Nee, nog even niet om de vrijgekomen

ruimte direct bij het park te trekken, maar om ruim baan te

maken voor de aannemers en hun materiaal. Want de eerste

fase van ons renovatietraject begint al in mei van dit jaar.

Maar wanneer het eerste gedeelte over twee jaar wordt op-

geleverd, zullen de parkeerplaatsen inderdaad niet terugkeren.

Want al dat stilstaande blik staat natuurlijk haaks op ons 

streven hier een groene, landschappelijke campus te ont-

wikkelen. Een parkachtig universiteitsterrein.

Wij willen het parkeren dan ook sterk terugdringen. Onze 

medewerkers en sommige van onze vaste bezoekers die dicht

bij de universiteit wonen - we hebben een norm gesteld van

zeven kilometer - gaan we aanmoedigen de auto thuis te

laten. Met de fiets te komen. Of het openbaar vervoer. Want

onze universiteit is ook wat dat betreft ideaal gelegen. De in-

gang van de campus bevindt zich op maar 200 meter afstand

van station Eindhoven. Waar bovendien veel bussen hun

begin- en eindpunt hebben. En die dagjesmensen, wat laatst

tot onze verbazing uit tellingen naar voren kwam, die hier

stiekem parkeren, om in het centrum te kunnen winkelen, ja,

die gaan we natuurlijk weren. We zijn geen Gekke Gerritje.

Uiteindelijk bleek uit dit onderzoek dat zevenhonderd van de

tweeduizend parkeerplaatsen op het terrein maar door mede-

werkers van de universiteit worden gebruikt. Dan moet je

goed nadenken hoeveel van die plaatsen je op den duur echt

nodig hebt. Zeker als je ook die zevenhonderd plaatsen nog

fors terug wil dringen. 

Deze aanpassing zal dan ook niet zonder slag of stoot gaan.

Daar ben ik me heel wel van bewust. We kunnen het ons 

helaas niet permitteren, zoals bij de VU in Amsterdam of de

Erasmus Universiteit in Rotterdam is gebeurd, om met ieder-

een in overleg te treden. Daar ontbreekt ons simpelweg de

tijd voor. We hebben nog maar een paar weken voor de eerste

parkeerplaatsen verdwijnen. Tot de aanvoerroutes vastlopen.

Mijn inspanningen zijn er nu vooral op gericht onze mede-

werkers bewust te maken van de noodzaak hun gewoonten

snel aan te passen aan de nieuwe situatie. Hen een gevoel

van urgentie te bezorgen. Hoe ik dat doe? Door op de 

emoties in te spelen. Hen na te laten denken over hun 

ingesleten gedrag. Hen een spiegel voor te houden. Te 

bewegen een knop in hun hoofd om te zetten. Dat doe ik op

een onorthodoxe manier. Via de band. Ik communiceer met

de medewerkers via lokale en sociale media. Omdat ik niet

geloof dat je gedragsverandering langs hiërarchische weg of

per decreet kunt afdwingen. Tja, en mocht blijken dat deze

aanpak niet werkt, dan moet de wal het schip maar keren.

Dan komt men er vanzelf wel achter dat men de auto inder-

daad steeds moeilijker kwijt kan. Dat er veel oponthoud op de

toevoerwegen zal zijn. Je die auto dus beter thuis kunt laten.

Ook kan ik op het laatste moment en als laatste redmiddel

nog betaald parkeren invoeren. Onder het motto wie niet

horen wil moet maar voelen. Maar vooralsnog probeer ik 

medewerkers te verleiden. Geloof ik meer in zoet dan in bitter.

Tja, en als de auto’s verdwijnen, dan verschijnen de fietsen en

3736



de scooters in grote getale. Dat weet je. Dat zie je tegen-

woordig overal. Maar voor ons zijn die alternatieve vervoer-

middelen in tegenstelling tot bijna overal elders, geen enkel

probleem. We kunnen veel fietsen kwijt onder onze gebouwen.

En daarnaast komen er extra onderkomens voor fietsen en

scooters bouwen. 

We hebben zo’n haast, omdat er weliswaar al twaalf jaar 

geleden voor een grootscheeps renovatie- en vernieuwings-

plan is gekozen, maar er ondertussen alweer zoveel veran-

derd is. We gegroeid zijn. In aanzien zijn toegenomen.

Internationaler zijn geworden. De campusfunctie belangrijker

is geworden. Er andere bedrijven en instituten zich hier willen

vestigen. Zo’n plan is eigenlijk verouderd voor je het weet. En

al die jaren heeft niemand de tijd genomen om na te denken

over de consequenties van dit alles voor de verkeersdrukte.

Het was voor iedereen zonneklaar dat de universiteit rond

deze tijd zou beginnen met de eerste fase, maar niemand

heeft zich gerealiseerd wat de gevolgen zouden zijn voor de

mobiliteit, infrastructuur en de parkeerplaatsen op ons 

terrein. Niemand heeft bedacht, dat als je dit soort zaken

niet goed en lang van te voren regelt, het één grote chaos

wordt. En nu ik hier sinds kort mee belast ben, me in deze

materie verdiep, besef ik dat wat bij ons gebeurt sym-

ptomatisch is voor wat bijna overal elders gebeurt. Dat 

parkeren bij veel organisaties een ondergeschoven kindje is.

Dat iedereen, inclusief ontwikkelaars en architecten, het leuk

vindt over spannende gebouwen na te denken en prachtige

plannen te bedenken, maar dat uiteindelijk niemand interesse

heeft in de mobiliteit, infrastructuur, routing en parkeren die

dat met zich mee brengt. Dat dit bijna overal en door ieder-

een stiefmoederlijk wordt behandeld. Omdat men het wellicht

te prozaïsch vindt. Er te weinig kennis van heeft. Er geen 

interesse voor weet op te brengen. Ik weet het niet. Maar het

blijft verbazingwekkend.

Nog maar drie jaar geleden rijpte hier het idee om met de

nieuwe campus voor een duurzame insteek te kiezen. De

nieuwbouw en verbouwplannen in deze richting om te buigen.

Zo nieuw is het dus nog allemaal. En van nog veel recentere 

datum is het plan deze campus ook nog eens een woonfunctie

te geven. Het is dus geen wonder dat we nu moeten im-

proviseren. Een beetje paniekvoetbal spelen. 

In de plannen zie je dat men voor de parkeerfaciliteiten heel

rigide – ja, dit is een technische universiteit, en veel clichés

over techneuten zijn natuurlijk waar - de beschikbare plaatsen

op de huidige parkeerterreinen rechtstreeks heeft vertaald

naar capaciteit voor de nieuw te bouwen parkeergarages.

Niemand heeft zich gerealiseerd of dit nu wel zo’n goed idee

is. Of het niet beter (en goedkoper) zou zijn het parkeren

terug te dringen. Te ontmoedigen. En zelfs toen men de weg

insloeg naar een duurzame campus heeft niemand bedacht

dat dit grote consequenties zou hebben voor ‘t autogebruik. 

Maaiveld-parkeren schaffen we dus helemaal af. Dat past 

gewoonweg niet bij een duurzame universiteit. Half onder de

grond bouwen, het park gedeeltelijk over de parkeer-

voorziening heen trekken, zoals dat bijvoorbeeld in Nijmegen

is gebeurd, is erg duur. We zullen waarschijnlijk uitkomen op 

het type garages dat ons broertje High Tech Campus al in 

gebruik heeft. Half verzonken parkeergarages. Hele rudi-

mentaire voorzieningen, zonder enige poespas. In de initiële

plannen waren drie van dit soort parkeergarages gepland,

maar we weten nog niet hoeveel we daarvan willen realiseren.

Maximaal twee lijkt waarschijnlijk. Dat moet genoeg zijn voor

ons eigen gebruik. We hebben nog niet nagedacht of de 

andere huurders hun eigen voorzieningen moeten regelen of

dat we ze over moeten halen met ons mee te doen. Eén ding

is zeker, niemand mag straks nog op het maaiveld parkeren.

Ook onze huurders niet. 

Science Park

Onze vernieuwde universiteit krijgt een andere naam, gaat

Science Park heten. Om duidelijk het verschil aan te geven

met de High Tech Campus, die ook hier in Eindhoven is geves-

tigd. Samen met de Automotive Campus Helmond vormen wij

een drie-eenheid. Een clustercampus. Alle drie gericht op

techniek. En alle drie op verschillende locaties gevestigd. De

Automotive campus specialiseert zich, zoals de naam al aan-

geeft, op bedrijven en opleidingen in de autotechniek. Onze

focus is het  (technisch) wetenschappelijke onderzoek en on-

derwijs. En de High Tech Campus - een voorzetting van het

oude Nat Lab-terrein van Philips - houdt zich bezig met 

innovatieve concepten. Werkt op het snijvlak van commercie en

de wetenschap. Laat ondernemers en onderzoekers met 

elkaar samenwerken. Deze campus ontstond toen Philips zich

hier - gedeeltelijk – terugtrok en veel van haar afdelingen 

verzelfstandigde. Deze campus werd ook aantrekkelijk voor 

andere bedrijven uit de regio die met min of meer dezelfde

dingen bezig waren. Behoefte hadden aan samenwerking en

uitwisseling van kennis en kunde. Inmiddels, en ik vind dat ze

dat heel knap gedaan hebben, is de High Tech Campus een

echt merk geworden. Dat tot ver over onze grenzen naam en

faam geniet. Een uitstekende reputatie heeft.

Onze campus wordt een open campus. Het terrein staat open

voor iedereen. En ons park wordt een park voor de Eind-

hovenaren. Waar deze stadsbewoners even heerlijk hun 

longen kunnen vullen met zuivere lucht. Het wordt een 

idyllisch park, aan twee kanten omgeven door het riviertje de

Dommel dat dwars door Eindhoven loopt. Met prachtige oude

bomen. Lommerrijke plekjes. Toch zal het nog een hele klus

worden de Eindhovenaren te bewegen deze kant op te komen.

Voor de bevolking liggen wij aan de verkeerde kant van het

Parkeren is bij de meeste organisaties een ondergeschoven
kindje. Wordt bijna overal stiefmoederlijk behandeld.

Ik heb grote haast. En tegelijkertijd wil ik dit goed doen.
Dus tegen de tijd dat die parkeerplaatsen worden 
opgeheven, wil ik een idee hebben welke kant we opgaan.
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spoor. Van oudsher was dit moeras. En dus een gebied dat je

moest mijden. Zo makkelijk als het wordt  om de op het 

campusterrein wonende studenten voor hun vertier richting

stad te dirigeren, zo ingewikkeld wordt het de stadsbewoners

uit te nodigen om voor hun ontspanning naar ons park te

komen.  

De groene loper.

De hoofdroute van het station naar de campus en vervolgens

op de campus zelf naar onze verschillende locaties, naar de

Fontys Hogeschool, het FOM, de laboratoria, en al die kleine

start-ups, hebben we de Groene Loper gedoopt. Met de

Groene Loper beginnen we in het tweede gedeelte van ons

vernieuwings- en renovatieplan. Langs de Groene Loper is

het straks heerlijk wandelen. Ja, ik realiseer me, dat voor

veel bezoekers zeker de wat verder op het terrein gelegen

bestemmingen te ver zijn voor de benenwagen, dus moeten

we nog een vervoerssysteem bedenken voor op het terrein

zelf. Dat zou een pendelbus kunnen zijn of een lopende band,

maar liever nog Segways, elektrische scooters en wellicht

zouden we zelfs een Witte-fietsen-plan kunnen overwegen. 

Want dat zijn oplossingen die een stuk duurzamer zijn. Ook

overwegen we een speciale App te ontwikkelen om ervoor te

zorgen dat je de kortste route naar je bestemming neemt.

Maar over al die dingen wil ik nog even niet nadenken. Onze

prioriteiten liggen op dit moment ergens anders, en daar

hebben we ons handen vol aan, zoals je zult begrijpen.

Ik kan me zelfs voorstellen, dat je langs die route ook terrasjes,

winkeltjes en andere voorzieningen aanlegt, maar daar heb ik

nog niemand over gehoord. Toch moet het hier al rond 2020

klaar zijn. Er staat mij dus een schone taak te wachten. Er

moet nog veel werk worden verzet. Veel kennis hebben wij in

huis, maar tegelijkertijd is die kennis erg versnipperd. Zijn 

afdelingen onwennig met elkaar samen te werken. Hulp van

buiten kan  wellicht leiden tot een ander, beter perspectief. 

Wij kijken op dit moment kritisch naar de mogelijkheden om

voor de verdere ontwikkeling van de campus zaken uit te 

besteden. Maar wel zelf de regie te houden. Want we moeten

ervoor waken dat wat hier ontwikkeld wordt, duurzaam is,

milieuvriendelijk is, dat er voor de nieuwbouw bijvoorbeeld

recyclebare materialen worden gebruikt. We overwegen zelfs

het hele traject van planning, ontwerp, uitvoering en onder-

houd van de nieuwe gebouwen uit te besteden. Wij denken

dan aan PPS-constructies, oftewel Privaat-Publieke Samen-

werking. We willen er partijen bij betrekken met wie we een

langlopend onderhoudscontract kunnen afsluiten. Zeg voor 

dertig jaar. Dan wordt het ook voor commerciële partijen 

interessant om mee te doen. En we overwegen zelfs deze werk-

wijze niet alleen toe te passen voor onze nieuwe gebouwen,

maar ook voor een aantal voorzieningen zoals het hotel en

het conferentieoord. Uiteindelijk misschien wel voor alles.

We lopen achter op de veranderingen in Amsterdam, 
Rotterdam en Nijmegen. Dus kunnen we lekker spieken. 
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Ruut van Rossen is hoofd Campus Management van de

Universiteit Utrecht (UU). En in die hoedanigheid verant-

woordelijk voor het zakelijk vastgoed en het beheer van

de terreinen. Daaronder vallen o.a. gronduitgiftes in erf-

pacht aan derden, bereikbaarheid, parkeren, ontsluiting

van het gebied en de aansluiting van de wegen van de uni-

versiteit op het openbare wegennet.

Ruut van Rossen studeerde zelf ook aan de Universiteit

van Utrecht (wat??), maar haalde zijn propedeuse en deed

research aan de Universiteit van Wageningen. 

Mijn ideale campus heeft het aspect bereikbaarheid afdoende

opgelost. En zo’n campus ben ik nog niet tegengekomen. Ik

heb er inmiddels aardig wat bezocht, maar bij de meeste is

het een stuk slechter gesteld dan bij ons. Soms hebben 

universiteiten op deelaspecten hun zaakjes beter geregeld,

daar kunnen we dus van leren, maar een heus rolmodel, nee,

die heb ik nog niet gevonden.

Amerikaanse universiteiten als Berkely of Princeton zijn 

traditioneel sterk op auto’s ingesteld, die zijn dus sowieso on-

vergelijkbaar. En vergeet in Europa de Franse universiteiten,

want die lopen ver op ons achter. Ook in Duitsland en 

Scandinavië zag ik amper goede voorbeelden. Nou ja, er was

er een in Zweden, in Lunt, dat is een universiteit die het goed

voor elkaar heeft. Waar het mooi geregeld is. En dan heb je

in Zwitserland nog het ETH (Eidgenössische Technische

Hochschule Zürich) maar ja, daar zit zoveel privaat geld, dat

mag je eigenlijk niet vergelijken. Dat is een heel andere

league. 

Boven: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zwitserland.

Onder: Universiteit van Lunt, Zweden.
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De Universiteit Utrecht is op drie locaties gevestigd. Het

eerste gebied ligt middenin de binnenstad. Daar hebben we

natuurlijk geen enkele zeggenschap over bereikbaarheid of

parkeerfaciliteiten. Bijna iedereen komt er met het open-

baarvervoer of op de fiets. En ja, natuurlijk zorgen we voor

goede opbergplaatsen voor die fietsen. Want de grote aan-

tallen rondslingerende fietsen in de binnenstad begint een

ware plaag te worden. Daar willen wij niet aan meedoen. 

Onze tweede locatie is de oude Kromhoutkazerne, vlakbij

voetbalstadion Galgenwaard. Oftewel de International 

Campus Utrecht. Dit terrein had vanaf het begin alle elemen-

ten in zich een ideale campus te worden: een afgesloten 

domein in de stad, prachtige gebouwen die geschikt werden

gemaakt voor bewoning en onderwijs, groen en wandelpaden.

De gedroomde biotoop voor een campus, waar wonen, onder-

wijs en cultuur moeiteloos gecombineerd worden. Deze vesti-

ging heeft een sterke internationale oriëntatie. Nederlandse

studenten vormen er een minderheid. Ook hier is men voor

de bereikbaarheid aangewezen op het openbaar vervoer en

vooral de fiets. 

Ons derde terrein is verreweg ons grootste terrein: het drie-

honderd hectare grote De Uithof. De belangrijkste verbinding

met de stad vormt de vrijebusbaan, die van het Centraal 

Station dwars door het centrum van Utrecht naar De Uithof

loopt. De helft van de studenten en nog veel te weinig mede-

werkers maken hier dagelijks gebruik van. Die bus wordt in

2018, na veel gelobby van onze kant, eindelijk vervangen door

een tram. Want ook al gaat er elke drie minuten een dubbel-

gelede bus, zeker in de spitstijden staat dat ding vast in het

verkeer en is het op zijn zachts gezegd dringen geblazen. 

De Uithof werd ontwikkeld in de zestiger jaren. Toen ver-

Ruut van Rossen
(UU):

Wij zetten in op
het openbaar
vervoer en de
fiets. De auto
wordt bij ons de
uitzondering.

Historische gebouwen van de

Universiteit Utrecht in de 

binnenstad.

Rechts van boven naar beneden:

de University Campus op 

het terrein van de voormalige 

Kromhoutkazerne.
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huisde een groot deel van de universiteit van de binnenstad

naar dit enorme terrein vlak buiten de stad. Er was toen nog

zoveel ruimte. Als je wilde, kon je bij wijze van spreken met

drie auto’s komen. Eind jaren tachtig kwam het AZU, het 

Academisch Ziekenhuis Utrecht erbij. En in haar kielzog nog

meer faculteiten. Later vond ook een groot deel van de

Utrechtse Hogeschool hier haar domicilie. Toen moesten we

voor het eerst gaan indikken. Werden de eerste parkeer-

terreinen geofferd. Ja, bijna al het parkeren gebeurt hier nog

op maaiveldniveau. Ik realiseer me dat dat best bijzonder is.

We hebben maar één bovengrondse parkeergarage. Onder-

grondse parkeergarages zijn voor ons als publieke organisatie

sowieso niet te betalen. Bovendien zouden die hier, met de

hoge grondwaterstand, nog eens extra duur uitvallen.  

Maar dan hebben we het nog steeds over de universiteit. Het

academische ziekenhuis is een ander verhaal. Dat heeft twee

grote parkeergarages tot haar beschikking. Eén voor 

bezoekers en patiënten, en de ander voor de medewerkers.

En ook onder Wilhelmina Kinderziekenhuis kan geparkeerd

worden. Al met al praten we op dit moment voor de hele 

Uithof over zo’n achtduizend parkeerplaatsen.

Parkeren was tot kortgeleden geen probleem bij ons. De 

bereikbaarheid en de doorstroming des te meer. In de spits

loopt het hier volkomen vast. We hebben maar één aansluiting

op het Rijkswegenet, en door de onderhoudswerkzaamheden

op de A28 loopt het ook daar niet lekker. Bovendien zijn er

maar twee kleine wegen naar de stad. Met als gevolg dat de

mensen die aan het eind van een werkdag naar huis willen,

alleen al een half uur tot drie kwartier nodig hebben om met

de auto het terrein af te komen. En dan praat ik over normale

omstandigheden. Bij slecht weer duurt het nog veel langer.

Je begrijpt dat ons dat zorgen baart.

Met de nieuwbouw- en uitbreidingsplannen in het verschiet

zullen de wegen, als we niets ondernemen, nog verder dicht-

slibben. En krijgen we ook serieuze parkeerproblemen. Want

dan zal er opnieuw een aantal parkeerterreinen worden 

geofferd. Tel daarbij op dat veel gebouwen uit de beginperiode

toe zijn aan een grootscheepse renovatie en je begrijpt voor

welke uitdaging we staan. 

Het ziekenhuis kampt naast bereikbaarheidsproblemen ook

nog eens met een parkeerprobleem. Het liep daar op een 

gegeven moment compleet uit de hand. Omdat de parkeer-

druk slecht over de dag verdeeld is. De drukte zich vooral

rond de ochtend concentreert. En vooral omdat er te veel

medewerkers met de auto kwamen. Al meerdere malen is het

voorgevallen dat patiënten die voor onderzoek of behandeling

naar het ziekenhuis kwamen, onverrichterzake huiswaarts

keerden, omdat er geen parkeerplaatsen meer waren. En dat

is natuurlijk een onhoudbare situatie. Reden voor de Raad

van Bestuur om in te grijpen. Ervoor te zorgen dat er minder

medewerkers met de auto kwamen. Er meer samenwerking

ontstond tussen de universiteit en de rest van de gebruikers

van het terrein. Er gezamenlijk beleid, en gezamenlijk 

investeringen op gang kwamen op het gebied van mobiliteit

en parkeren. 

Inmiddels krijgt iedere medewerker, dus zowel van de 

universiteit als het AZU een vergoeding voor het woon-werk-

verkeer, gebaseerd op het aantal kilometers dat men aflegt,

en in ruil daarvoor moet er betaald worden om te kunnen

parkeren. Het tarief is voorlopig op twee euro per dag gesteld.

Een allerzins redelijk bedrag. Toch heeft het voor de nodige
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onrust gezorgd. Ook omdat er, in een ver verleden, bij de 

verhuizing van het centrum naar De Uithof, medewerkers

met gratis parkeren naar dit gebied zijn gelokt. 

Kort nadat deze maatregel in werking trad, zagen we de 

parkeerdruk afnemen. Kwamen er meer mensen met het

openbaar vervoer of op de fiets. Het is dus ook allemaal een

kwestie van wennen. Uiteraard zijn de ziekenhuismedewerkers

met een late dienst uitgesloten van deze maatregel. We willen

vooral dat deze mensen met de auto kunnen blijven komen.

Omdat dat in de kleine uurtjes een stuk sneller en comfor-

tabeler is. Ik ken deze behoefte maar al te goed vanuit mijn

functie als universiteitsvertegenwoordiger in het mobiliteits-

overleg met het UMC Utrecht. 

Naast het invoeren van betaald parkeren hebben we nog een

aantal andere maatregelen overwogen. Zo zouden we bij-

voorbeeld de openingstijden van de poli’s kunnen aanpassen.

Of van het ziekenhuis meer een 24/7-operatie kunnen

maken, omdat het hier ‘s avonds en ’s nachts wezenlijk stiller

is. Dit soort drastische ingrepen zijn tot nog toe niet nodig

gebleken. Maar op termijn wellicht reële opties, omdat door

de groei de parkeerdruk opnieuw aan het stijgen is. 

Campus Utrecht Sciencepark.

De komende tijd willen we ons terrein hier opwaarderen tot

een echte campus. Dat betekent dat we meer woningen gaan

bouwen. En dat is hard nodig, want er heerst grote woning-

nood onder onze studenten. En bij woningen horen natuurlijk

weer allerlei voorzieningen. Cafés, restaurants, coffee cor-

ners, winkels en allerlei andere levendigheid. Dat trekt op-

nieuw verkeer aan. Komt bovenop de verkeersdrukte die we

nu al hebben. 

En je bent pas een echte campus als er ook allerlei bedrijven

komen met wie je samen onderzoek organiseert  en dure fa-

ciliteiten deelt. Binnenkort vestigt zich hier in dit kader het

eerste bedrijf. Het Europees research centrum van Danone.

Deze multinational gaat hier onderzoek doen naar medische

voeding. Wat perfect aansluit bij de onderzoeksgebieden van

onze faculteiten veterinaire en humane geneeskunde, farma-

cie en biomedische wetenschappen. Maar het betekent ook,

dat alleen al met Danone, er weer vijfhonderd mensen bijko-

men. En dat is nog maar het begin van het verhaal. Want nog

vele bedrijven zullen Danone volgen. Bovendien is ook de ho-

geschool van plan haar laatste onderdelen die nu nog in het

centrum huizen, naar De Uithof te halen. Dus je begrijpt dat,

wanneer we niets ondernemen, de problemen ons snel boven

het hoofd zullen groeien. Er van onze mooie plannen voor

een campus niet veel terecht gaat komen. 

Bestemmingsplan.

We zijn dan ook blij dat er eindelijk, na vijftig jaar aan-

modderen en improviseren, een heus bestemmingsplan is 

gekomen. Speciaal voor De Uithof. Dat geeft ons de mogelijk-

heid om kordaat op te treden. Met allerlei partijen in overleg

te treden. Grootse veranderingen te initiëren. Te focussen op

de toekomst. Langetermijninvesteringen te doen. En anderen

te verleiden daarin mee te doen. We hebben zelfs een heus

projectorganisatie opgericht. Waar we met verschillende 

partijen, overheden en partners nauw samenwerken: het

Utrecht Sciencepark.

Een van de eerste resultaten van deze gebundelde samen-

Botanische tuin rond voormalig

fort Hoofddijk, ooit onderdeel

van de Hollandsche waterlinie.

Midden: Staartmees op een

Magnolia.

Rechtsboven het Van Gomborn

Arboretum met haar duizenden

verschillende soorten bomen en

struiken. 

4948



werking is, om de hoofdvervoersas in deze regio, die van het

Centraal Station Utrecht via het nieuwe knooppunt van het

randstadspoor naar de Vaartschee Rijn gaat lopen, aan te

laten sluiten op dit gebied. En aan de rand van ons terrein

wordt een nieuwe parkeergelegenheid ontwikkeld. Een P&R-

gebouw met een transferium-functie. Onze eerste grote ge

zamenlijke investering. Een joekel van een ding met tweedui-

zend parkeerplaatsen, direct gelegen aan de afslag 

van de A28, en die al begin 2013 wordt opgeleverd. Deze 

parkeerfaciliteit wordt naar alle waarschijnlijkheid gratis en is

primair voor onze medewerkers bedoeld. Zo verleiden we de

mensen die niet met het OV kunnen (of willen) komen, de

auto zo veel mogelijk buiten het gebied te houden. Want pas

wanneer deze P&R vol is, mogen zij - tegen betaling - naar

een van de maaiveldterreinen uitwijken. Zo ontstaat er straks

een betere doorstroming op het terrein. Blijft er voldoende

parkeerruimte over voor onze bezoekers en de patiënten van

het UMC. 

Natuurlijk wordt P&R De Uithof straks ook de ideale over-

stapplaats voor medewerkers en bezoekers die vanaf 2018 de

tram pakken. Vanaf de P&R komt er hoogfrequent transport

naar de verschillende bestemmingen op het terrein. In de

P&R is een fietsenstalling gesitueerd. En er vestigt zich zelfs

een OV-fietsenuitgifte. Waar iedereen die in het bezit is van

de Utrecht Bereikbaarheidspas – en dat zijn al enkele duizen-

den van onze medewerkers – een gratis fiets kunnen pakken.

Aan het bestemmingsplan kleven overigens ook minder leuke

kanten. Zo moet je voor zo’n plan onderzoek doen naar as-

pecten als het milieu, verkeer, natuur, ecologie en archeologie.

En daar kwamen duidelijke grenzen uit t.a.v. het milieu en de

luchtkwaliteit. Lees het autoverkeer. Deze normen zijn hier

extra kritisch, omdat we met ons terrein tegen de snelwegen 

A27 en A28 aanzitten. En Utrecht natuurlijk de draaischijf

van Nederland is. Oftewel dat zich hier veel autoverkeer 

concentreert. 

Het betekent dat, willen wij onze groeiambities waar kunnen

maken, we de instroom van auto’s op ons terrein sterk moeten

beperken. Tegelijk willen we veel onderzoeksbedrijven binnen-

halen. Dat botst met elkaar. Betekent dat we paal en perk

moeten stellen aan de verkeersdrukte, de auto’s en de 

parkeermogelijkheden op onze campus. We openbaar vervoer

een grotere rol moeten geven. 

Dat is best ingewikkeld. We zijn daar nog niet helemaal uit.

Hoe we dat aan gaan pakken. Hoe we alle partijen hier warm

voor kunnen krijgen. Hoe we onze huidige huurders en erf-

pachters ervan kunnen overtuigen dat deze maatregelen ook

in hún belang is. Wat dat betekent voor onze onder-

handelingen met de onderzoeksbedrijven die zich hier willen

vestigen. Hoe we ook hen achter onze plannen kunnen krijgen.

Kunnen inspireren het autogebruik te ontmoedigen. Met ons

samen te werken bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen

voor dit gebied. Bij de hogeschool is het kwartje inmiddels

gevallen. Omdat het samenviel  met de eigen ontwikkelde

duurzaamheidsambities. En dat geeft hoop voor de toekomst.

Ontmoetingen

Elke dag bezoeken vijftig tot zestigduizend mensen dit 

terrein. Dat zijn de aantallen van een middelgrote stad. Lang

heeft onze omgeving /gedacht dat door de digitale revolutie

fysieke ontmoetingen minder belangrijk zouden worden. De

drukte vanzelf zou afnemen. Mensen vaker vanuit huis zou-

den werken en studeren. Maar het tegenovergestelde is waar.

De ‘creatieve wrijvingswarmte’ die ontstaat wanneer 

studenten en wetenschappers elkaar ontmoeten blijkt een 

grote meerwaarde op te leveren. Daar komen we steeds

meer achter. En we hebben besloten daarop in te spelen. Dit

tot speerpunt verheffen. Ervoor te zorgen dat onze campus

een ideale ontmoetingsplek wordt. Een plek waar iedereen

graag komt. Waar het prettig toeven is. Dat heeft nogal wat

consequenties. 

We hebben een aantal uitgangspunten opgesteld hoe we van

De Uithof een aantrekkelijke high science campus kunnen

maken. Hoe we ons verder kunnen ontwikkelen rond de 

clusters Life Sciences, aarde en klimaat. Hoe we meer en

beter interdisciplinair kunnen samenwerken. Met elkaar, met

de hogeschool en straks met al die onderzoeksbedrijven. Wat

dat betekent voor de inrichting van het terrein en de 

faciliteiten op de campus zelf. Waar we die idealiter moeten

situeren. Waar we de onderzoeks- en onderwijsfuncties het

beste kunnen concentreren. Waar we de woonfuncties 

plaatsen. Waar we de sportvelden aanleggen. En welke rol we

de natuur moeten geven. Hoe we het op ons terrein gelegen

waterliniefort Hoofddijk of onze botanische tuin een publieks-

functie kunnen geven. Oftewel hoe we het woord ‘Park’ in

onze nieuwe naam eer kunnen aandoen.

We hebben nagedacht hoe we kwaliteit van het gebied verder

kunnen vergroten. De rol van architectuur, waar we inmiddels

een zekere reputatie mee hebben verworven, verder kunnen

vergroten. Hoe we van al die verschillende gebouwen een 

sterke eenheid kunnen maken. Wat daarvoor nodig is. Wat 

daarin de verbindende factor moet worden. Of we, om maar

eens een simpel voorbeeld te noemen, de bestrating een af-

wijkende kleur van klinkers moeten geven…

…en dan realiseer je je opeens, dat je niet alleen maar bezig

bent een campus te ontwikkelen, maar in feite een complete

stad. Een soort nieuwe satellietstad van Utrecht. En dan 

begrijp je ook hoe belangrijk de verbindingen met de stad

Utrecht eigenlijk zijn. Niet alleen in termen van bereikbaarheid

De ‘creatieve wrijvingswarmte’ die ontstaat als studenten 
en wetenschappers elkaar ontmoeten blijkt een grote meer-
waarde op te leveren.

We moeten De Uithof niet meer zien als een studeer en werk-
gebied, maar als een bruisend onderdeel van de stad Utrecht.
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of doorstroming van het verkeer, maar dat Utrecht en De 

Uithof onlosmakelijk bij elkaar horen. Aan alle kanten met 

elkaar verbonden moeten zijn. En dat er nu nog veel te weinig

wegen zijn die daar daadwerkelijk voor zorgdragen. En dan

besef je ook dat wij geen afgesloten terrein kunnen zijn, niet

alleen maar studeer of werkgebied zijn, maar dat we een

bruisend onderdeel van de stad moeten worden. En dat bij-

voorbeeld de zuidwestzijde van ons terrein, dat grenst aan

het grote prachtige groene gebied dat wordt omzoomd door

de Kromme Rijn, beter bereikbaar moet worden voor alle

Utrechtenaren. Omdat het een prachtig recreatiegebied is.

Een groene long voor de stad kan worden. Dat alleen de A27

daar nog een barrière in vormt.

Nu deze weg, als onderdeel van de ring Utrecht, waarschijnlijk

rond 2020 verbreed zal worden, geeft ons dat kansen Rijks

waterstaat en de andere stakeholders te overtuigen van het

nut en de noodzaak daar tunnels te situeren. Zodat die aan-

sluiting, die integraliteit ook daadwerkelijk gestalte kan 

krijgen. Er een noodzakelijke verbinding komt tussen Utrecht

en De Uithof. Voor zowel het openbaarvervoer, fietsers, 

wandelaars en zelfs voor auto’s. We zien zelfs mogelijkheden,

gezien de verkeersambities van de stad voor Utrecht-Oost,

voor nog een extra aansluiting. Ook staat er nog een of

meerdere aansluitingen op het Rijkswegenet op ons verlang-

lijstje. Louter en alleen om onze bereikbaarheid te vergroten.

De filedruk te doen afnemen. De doorstroming te bevorderen.

Nee, niet met de bedoeling om extra autoverkeer aan te 

trekken. Dat moeten we te allen tijde zien te voorkomen. Dat

past niet in ons bestemmingsplan. En daar geloven we ook

helemaal niet in.

Deze aansluiting met de stad zoeken wordt dus de komende

tijd onze grootste uitdaging. We hebben daar al met een aan-

tal stakeholders over gepraat. Hoe we dat onderwerp verder

kunnen uitdiepen. Hoe we met elkaar het voortouw kunnen

pakken. Welke rol het Utrecht Sciencepark hierin zou kunnen

spelen. Samen met een aantal stedenbouwers en een creatief

architectenbureau hebben we de eerste inpassingsstudies

gemaakt. Gekeken hoe een en ander eruit zou kunnen zien.

Hoe we onze gedachten voor anderen inzichtelijk kunnen

maken. De stad Utrecht hierin mee kunnen krijgen. Want zij

hebben natuurlijk hun eigen ideeën voor de ontwikkeling van

Utrecht-Oost. Gelukkig is er een goede verstandhouding

tussen ons RvB en het college. Er wordt veel overleg gepleegd.

En men is vaak bereid naar ons te luisteren. 

Niet helemaal onterecht overigens, want De Uithof bundelt

de grootste werkgevers van de stad. En niet alleen van de

stad, maar van de hele regio. Wij zijn met elkaar een grote en

hoogwaardige banenmotor. Het is niet toevallig dat dit 

gebied, in tegenstelling tot vele delen van Nederland, nog

steeds groeit en bloeit. Deze regio zelfs in Europees licht 

bezien aan de top staat.

Droom. 

Het is mijn droom van De Uithof een brommende bijenkorf te

maken. Ik zou het fantastisch vinden als iedereen in Utrecht,

waar men ook woont, straks zegt: ‘De Uithof, daar ben ik zo.

Dat is een kippeneindje’. Of ‘De Uithof hoort erbij. Dat is een

bijzonder stukje stad.’ Nu merk je nog steeds, ook bij 

studenten, dat er gezegd wordt, alhoewel het wel minder

wordt hoor: ‘Ik moet nog helemaal terug naar de stad’. Dan

denk ik, waar hebben we het over. Het is maar een paar 

minuten fietsen. Of tien minuutjes met de bus. Ach, het is 

allemaal beleving. Perceptie. Ikzelf woon in Houten. En ik fiets

bijna iedere dag naar De Uithof. Het is een prachtig gebied

om door te fietsen. En het wordt in de toekomst alleen maar

mooier. 

Bij sommige van onze opdrachtgevers is onze rol beperkt.

Vooral in het begin. Als men ons nog niet goed kent. De

kat nog even uit de boom kijkt. Maar naarmate men onze

toegevoegde waarde ervaart, groeit onze bemoeienis vaak

navenant. Wordt onze inbreng belangrijker. Staat men

meer open voor onze ervaring. Onze kennis en kunde.

Toch is dat allemaal slechts de basis. Het begin. En niet

iets waar wij ons graag op laten voorstaan.

Je een project eigen maken, kunnen meedenken met de op-

drachtgever, begrijpen wat men belangrijk vindt, wat men be-

oogt, wat men wil bereiken, is zoveel wezenlijker om tot een

Werken aan een topomgeving voor onderwijs en onderzoek. 
In een stad die sterk is in kennis en cultuur. Daar gaat het om. Tenslotte

geslaagd project te komen. Een project dat de investering

waard is. Waar betrokkenen tevreden op terug kunnen kijken.

En vooral waar de gebruikers voor lange tijd blij mee zijn. 

Wij verplaatsen ons veel in de gebruikers. Kruipen graag in

de huid van automobilisten, motorrijders, scooterberijders,

fietsers en voetgangers. En proberen zo te ontdekken wat

hun (latente) wensen en verlangens zijn. Waar zij behoefte

aan hebben. Waar we hen mee kunnen verrassen. Want als de

gebruikers blij zijn met de voorzieningen, zijn de opdrachtge-

vers dat ook. Blijkt keer op keer.

Wij stellen graag vragen. Omdat er amper pasklare oplossin-

gen zijn. Elk project steeds weer anders is. Je alleen door

vragen te stellen, er achter kunt komen wat een opdrachtge-

ver werkelijk wil. Welke van de vele mogelijkheden, juist hier

tot een bijzondere oplossing kan leiden. 

Gezamenlijk, met elkaar op zoek gaan naar de beste antwoor-

den. Gelijkwaardig. Brainstormend. In een open en ontspan-

nen sfeer. In het vaak bonte gezelschap van

(landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, planologen,

antropologen en ontwerpers. Uit ons netwerk geselecteerd of

die van de opdrachtgever. Het is ons om het even.

Pas dan komen wij werkelijk tot ons recht. Ontdekken onze

opdrachtgevers onze meerwaarde. Waarin wij ons onder-

scheiden. Wat we voor hen kunnen betekenen.
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