
DE OPGAVE
Kwaliteitsvisie Buitenruimte TU Noord

BEGRAAFPLAATS

EENGEZINGS
WONINGEN

APPARTEM
EN

TEN

STUDENTEN
WONINGEN

STUDENTEN
WONINGEN

STUDENTEN
WONINGEN

KOOP
APPARTEMENTEN

TECHNIEK
MUSEUM

 
DUWO

CONGRES HOTEL
BRASSERIE

HORTUS

monumentaal
sloop
overige bebouwing
bebouwingsvlakken

kerngebied
water
ecologische primaire zone
monumentale bomenlaan

hoofdstructuur

dynamiek in bebouwing 
nieuwbouw versus monumentaal

nieuw verkeersplan ontwikkeling van 
ecologische structuur

behoud van 
monumentale bomen

stedebouwkundige opzet programma

ontwikkelingsplan

plangebied ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen 
die van invloed zijn op 
de openbare ruimte van TU-Noord:

1.  St. Sebastiaanbrug
2.  tramlijn 19 en 
 Michiel De Ruyterweg
3.  herinrichting  straten
  Kanaalweg
  Julianalaan
   Muyskenlaan
  Jaffalaan
  Zuidplantsoen
  Mijnbouwstraat
  Schoemakerstraat
4. stedenbouwkundige projecten
5. Mekelpark
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A groene campus
B superblok met inkepingen
C parkrand
D  groene woonwijk

De TU-Noord zit middenin een stedenbouwkundig transformatieproces. Het gebied heeft in zijn 
opzet een bijzondere architectonische en groene kwaliteit. Helaas is dit in het huidige beeld 
op veel plaatsen onzichtbaar en vertroebeld. De kwaliteitsvisie buitenruimte TU-Noord geeft 
randvoorwaarden voor de inrichting van het gebied. Het plan is een aanvulling op het reeds 
bestaande beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan waarin de randvoorwaarden voor de 
bebouwing geformuleerd zijn.

Deze kwaliteitsvisie is geen ontwerp voor de openbare ruimte maar een 
denkrichting. De kwaliteitsvisie buitenruimte geeft de ambitie weer en zet de 
hoofdlijnen uit voor alle inrichtingsplannen die in de buitenruimte van de TU 
Noord spelen. Het doel is een samenhangende buitenruimte te ontwikkelen 
die toegesneden is op het toekomstig gebruik en uitgaat van de historische en 
groene kwaliteiten van de TU Noord.
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HISTORIE EN NU

historische kwaliteit historische kaart 1915 huidige kaart

monumentale architectuur in groen

Schoemakerstraat, een ingewikkelde oversteek

lommerijke lanen mooie watergrens

groene parelsmonumentale bomen

Julianalaan, groene voortuin is parkeerplaats

De Vries van Heijstplantsoen is dichtgegroeid

tussenstraat is stenig

groene voortuin is parkeerplaats

binnentuinen zijn verhard

Huidige kwaliteiten

Huidige diskwaliteiten
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VISIE BUITENRUIMTE

hoofdwegen lanenstelsel gras als basis scharrelpaden

voortuinen gestrooide bomen verborgen tuinen De Vries van Heijstplantsoen

binnentuinen parkeren spelen water

ondergronds parkeren bij nieuwbouw

half verdiept parkeren bij oudbouw

- parkeren onder groen dak
- maximaal 1.20 m hoog
- haag als afscheiding

Concept Stadscampus

gebouwen

scharrelpaden

infrastructuur

groene 
plint

muurtje met gras
max. 0.40 hoog •
materiaal muurtje passend bij   •

gebouw
strak gazon •

Randen voortuinen
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