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1. De kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moeten behouden blijven

fort Rhijnauwen

Werk aan de Hoofddijk

anti-tankgracht

Het Utrecht Science Park is gelegen 

binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

De begrenzing van het genomineerde 

werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie 

ligt op de rand van het USP; het acces de 

Hoofddijk en Werk aan de Hoofddijk vallen 

binnen de begrenzing (rode lijn). 

De aanwezige kernkwaliteiten bestaan uit 

het Werk aan de Hoofddijk, het acces de 

Hoofddijk, de Verboden kringen (deels 

open direct bij het fort, maar verder 

vooral bebouwd), fort Rhijnauwen, enkele 

groepsschuilplaatsen en een antitankgracht. 

Het nog aanwezige open landschap maakt 

deel uit van het strategisch landschap, met 

de te verdedigen stad in het westen en het 

open gebied (waar de vijand vandaan kwam) 

in het oosten. Het gebied ter plaatse is te 

hoog om te inunderen. Deze vlakte werd 

dan ook stevig verdedigd met een dubbele 

rij forten. Dit is uniek voor de NHW. Werk aan 

de Hoofddijk maakt deel uit van de tweede 

fortenkring rondom Utrecht. 

De beoogde locatie van het Ronald Mc 

Donaldhuis is gelegen binnen de grenzen 

van het genomineerde werelderfgoed, 

langs het acces de Hoofddijk, in het open 

(inundatie)landschap, binnen de derde 

verboden kring van Werk aan de Hoofddijk.

acces de Hoofddijk

verboden kring

begrenzing site NHW

inundatieveld

RMcD-locatie
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Werk aan de Hoofddijk Landgoed Oostbroek
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De Hoofddij k verbindt Werk aan de 
Hoofddij k en Landgoed Oostbroek. 
Deze lij n is continue en autonoom. 
Erlangs liggen drie ruimtes, a.h.w. kra-
len, opgespannen langs de Hoofddij k, 
met elk een eigen karakter en functies:
1. Botanische tuinen en sportpark
2. Centrale ruimte ziekenhuis
3. Landschap

Uitgangspunten: 
> Elke ruimte eigen sfeer en inrichting.
> Landschap is element in alle ruimtes.
> Landelĳ k karakter in gebied 3 lei-
dend. 

De ruimte rondom de Hoofddij k 
waaiert steeds uit van smal naar breed 
naar smal, om uiteindelij k breed te 
eindigen aan de landschapszij de. De 
versmallingen zij n a.h.w. poorten langs 
de Hoofddij k, waarna men steeds een 
andere ruimte betreedt.

Uitgangspunten: 
> Breed uitwaaieren.
> Zicht op landschap.
> Voldoende ruimte tussen Hoofddĳ k 
en gebouw RMcD. 
> ‘Poorten’ versterken in inrichting, 
bĳ v. met boomgroepen. 

De ruimte rondom de Hoofddij k wordt 
begrensd door wij kende gevels. Daar-
door vormt de Hoofddij k een centrale 
as en autonome lij n door het gebied.  
De gehele buitenruimte tussen de ge-
vels is opgehangen aan de Hoofddij k. 

Uitgangspunten: 
> Aansluiten op wĳ kende rooilĳ nen.
> Gevels niet parallel aan Hoofddĳ k.
> Hoofddĳ k als autonome lĳ n in dyna-
mische, alternerende ruimte.

2. De Hoofddijk als kralensnoer met daarlangs verschillende ruimtes

3. Een afwisseling van verbredingen en versmallingen als ‘poorten’

4. De Hoofddijk als as in een ruimte begrensd door wijkende gevels

icoon in 
landschap

fortpark ontspannen 
verblij f

Werk a/d 
Hoofddij k

landgoed
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et de ontwikkeling van het cD, op de beoogde locatie langs de Hoofddij k, wordt de sprong het landschap in 
gemaakt, naar de oostzij de van de Heidelberglaan, die nu als grens van het  fungeert. Deze sprong het landschap 
in vraagt om een zorgvuldige inrichting en goede be indiging van het stedelij k gebied van het , waarmee verdere 
uitbreiding van de stad het landschap in, wordt tegengegaan. Het landelij ke karakter ter plaatse van de beoogde lo-
catie is een belangrij ke kernkwaliteit van de ieuwe Hollandse Linie en vormt een belangrij k uitgangspunt. 

oor het nieuw te ontwikkelen cD kan het Werk aan de Hoofddij k als metafoor en inspiratie dienen. Ooit lag het 
Werk aan de Hoofddij k solitair in het landschap, maar is inmiddels een groene enclave omgeven door stedelij k ge-
bied. Het nieuwe cD ligt als icoon in het landschap en vormt de be indiging van de stedelij ke bebouwing langs het 
acces de Hoofddij k. Het cD ligt solitair in het landschap, voegt zich naar het landschap en wij kt af van de strakke, 
orthogonale, stedebouwkundige structuur van het USP. 
n de vormgeving van het cD kan het Werk aan de Hoofddij k als inspiratie dienen  forten kenmerken zich door een 

harde, stedelij ke wand aan de veilige zij de het westen  en een groene, onzichtbare kant aan de onveilige zij de de 
landschapszij de, het oosten . De forten waren gecamou  eerd met groen en landschap, zodat de vij and de verdedi-
gingswerken niet zag. Deze metafoor kan gebruikt worden voor de architectuur van het RMcD. 

Uitgangspunten: 
> De sprong et landsc ap in vraagt om orgvuldige inric ting en goede be indiging van et . 
> Het RMcD als icoon langs de Hoofddĳ k  solitair en omgeven voor landsc ap.
> Ligging in et landsc ap met landelĳ k karakter be ouden en benutten. 
> De ieuwe Hollandse aterlinie fort  benutten als inspiratiebron.

7. Het Ronald Mc Donaldhuis als icoon in het landschap; een sprong naar voren het landschap in

groen in de stad

icoon in het landschap

hard aan veilige zij de stad groen aan onveilige zij de landschap Werk aan de Hoofddij k als enclave in het landschap
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Het landschap en landelij ke karakter zij n be-
langrij ke kernkwaliteiten. ls icoon  in het land-
schap wordt met het RMcD niet aangesloten op 
het stedelij ke karakter van het rinses a ima 
Centrum. Het PMC vormt een sterk contrast met 
het landschap. Voor het RMcD is een vloeien-
der en zachtere overgang naar het landschap 
het uitgangspunt, zodat het landelij ke karakter 
zoveel mogelij k behouden blij ft.

Uitgangspunten: 
> Landelĳ ke karakter be ouden. 
> Zachte overgang naar het landschap.
> Landsc ap rondom et RMcD door etten  
integreren landsc ap en gebouw.
> ontrast met et M  niet aansluiten op 

et stedelĳ ke front van et M  maar eigen 
groen  karakter.

> Icoon in het landschap.
8. Het RMcD, een icoon, geïntegreerd in het landschap

 Het aanwezige landelij ke karakter is een belangrij ke kwaliteit

 iet aansluiten op harde stedelij ke front van 
> RMcD eigen sfeer en karakter, autonoom in het landschap.

 een achterzij de naar het landschap opslag, e peditie ed.
> Wel gelede gevels en vensters: zicht op het landschap.

 erblij fsruimte intern in gebouw opgenomen.

 ehoud landelij ke karakter tot aan en rondom het cD

> Integreren van gebouw en landschap.
> Inspiratie fort: groen en onzichtbaar aan de land-
schapszij de en hard aan de binnenzij de

 roene en zachte  kant aan de landschapszij de.
> Gelede gevel met vensters, zicht op het landschap.
> Terughoudend kleur- en materiaalgebruik.

 ij zondere architectuur  icoon.












