Langs de centrale busbaan van De Uithof in Utrecht wordt op
basis van een ontwerp van Marlies Rohmer een studentencomplex van 380 zelfstandige en geclusterde kamers
gebouwd. Ze zijn ondergebracht in een solitaire massa,
die boven een bebouwing is geplaatst van drie verdiepingen met voorzieningen, waaronder winkels en een sportcentrum.
Om te laten zien, dat de huurders uit alle windstreken komen,
bestaat de gevel uit een grid van veelkleurige aluminium
panelen. Van een afstand versmelten de kleuren tot één
geheel, maar dichterbij komend wordt het een bonte bijenkorf. In het gebouw ligt het accent op ontmoetingen en uitwisselingen op ieder schaalniveau: feestruimtes, trappenhuizen en gangen met nissen moeten in de optiek van de
architect de plaatsen vormen, waarin eerste liefdes opbloeien
en blijvende vriendschappen worden geboren.
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Situering in De Uithof
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Casa Confetti, De Uithof in Utrecht door Marlies Rohmer

Aanzicht vanaf de
Heidelberglaan
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Studentencomplex TU Delft door De Zwarte Hond

Verdieping
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Zicht vanaf de Balthasar Van der Polweg.

In het middendeel van de Delftse TU-wijk is door De Zwarte
Hond een wooncomplex voor studenten ontworpen. Het
gebouw bestaat uit vijftien woonlagen en biedt plaats aan
ruim vierhonderd bewoners. De woontoren staat haaks op de
Balthasar Van der Polweg en heeft daardoor dezelfde oriëntatie als de gebouwen voor Bouwkunde en Natuurkunde. In
het talud tussen het water en de straat ligt een verdiepte fietsenstalling, verscholen onder een grasdak. Op dit dak
bevindt zich de hoofdentree van het complex.
Doordat het gebouw binnen de geluidscontouren van de
Kruithuisweg valt, heeft elk appartement een erker met een
gesloten en een te openen geveldeel. De gevelbekleding is
van wit gecoat aluminium, dat aan de onder- en bovenzijde
van de toren is doorgezet. De kopgevels bestaan uit beton
en glas, in verschillende transparanties en tinten groen.
Het geheel levert een expressief gebouw op dat aansluit
bij de brutalistische architectuur van de aanwezige faculteitsgebouwen.

Zicht vanaf de Schieweg
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Studentenwoningen TU Delft door KCAP
Aan het De Vries van Heystplantsoen in Delft verrijst een
studentencomplex door KCAP. Voor de bouw van dit complex
is een groot gedeelte van een oud scheikundegebouw van de
TU gesloopt, met uitzondering van de villa (het voormalige
entreegebouw) aan de plantsoenzijde en het monumentale
trappenhuis.
In het complex komen 215 zelfstandige wooneenheden en
79 niet-zelfstandige kamers die vooral zijn bedoeld voor
internationale studenten. Het blok is door KCAP zo opgezet,
dat variatie mogelijk is in deze verhouding. Ook kan het
worden omgebouwd tot een blok met nieuw in te delen
woningen.
De verwantschap met de omliggende bebouwing is door
KCAP niet in het beeld, maar in de contouren, de indeling en
de gevels hiervan gezocht. De aanwezigheid van studenten
in het straatbeeld is niet verdoezeld achter historiserende
architectuur, maar is een plaats gegeven in het stadsbeeld
met hoge, verticaal gerichte kozijnen en horizontaal gemetselde vlakken.

De studentenwoningen zijn opgebouwd rond
de Villa en georiënteerd op het park.

Aanzicht vanaf de Mekelweg

Doorsnede
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Toren

Axonometrie

City Campus Max
in Utrecht door
Klunder Architecten
Derde verdieping

In Utrecht is door Klunder Architecten in opdracht van Rabo
Vastgoed het studenten- en starterscomplex City Campus
Max ontworpen. Rabo Vastgoed is bezig met plannen in
universiteitsteden met vergelijkbare huisvestingproblemen om
tegen redelijke prijzen kwalitatief goede wooneenheden voor
studenten aan te bieden. Met de bouw van het Utrechtse
complex is eind 2006 een begin gemaakt.
Het complex ligt op de hoek van de Europa- en Beneluxlaan
en bestaat uit een carrévormige plintbebouwing van vier
verdiepingen. Op deze plint verrijzen drie torens. Beide
torens aan de voorzijde zijn 70 meter hoog en hebben
23 bouw-lagen. De derde toren is lager (50 meter) en telt
zestien etages.
Het complex bevat zo’n duizend één- en tweekamer appartementen van respectievelijk 28 vierkante meter en 42 vierkante
meter. Deze bevinden zich voornamelijk in de torens; op elke
vijfde laag is een groot terras aangebracht. In tunnelgietbouw
is een betonnen draagconstructie met een vaste beukmaat
van 8,70 meter opgetrokken waarin deze een- en tweekamer
eenheden vrij gemakkelijk zijn te maken. In de plint van het
complex zijn voorzieningen voor sport, recreatie, horeca en
communicatie opgenomen.

Begane grond
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Plattegrond
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Colegio Mayor Sant Jordi in Barcelona
door Josep Lluís Mateo
Het Collegio Mayor Sant Jordi in Barcelona ligt op een locatie die daarvoor in gebruik was als voetbalveld. Het complex
respecteert de contouren van de omliggende woonbebouwing. Tegelijkertijd speelt het door middel van een gebouw
dat zowel in vorm als materialiteit een licht karakter heeft, in
op de algemene karakteristieken van de plek.
In het complex zijn 134 eenheden opgenomen, waarvan
128 een- en 6 tweepersoonskamers. Het programma bestaat
verder uit complementaire voorzieningen, zoals een eetzaal,
een bar, een studiezaal, een gymzaal en een bibliotheek.
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Het complex bestaat uit drie delen. In de hoogbouw is het
merendeel van de woningen opgenomen. In het lagere, op
het achterterrein gelegen gebouw zijn ook woningen opgenomen, naast een basketbalzaal. De gemeenschappelijke voorzieningen bevinden zich in de onderbouw.
De materialisatie van de gevels in zwarte baksteen, zink, policarbonaat en glas vormen een indicatie van de functie die het
complex heeft en die het onderscheidt van de omliggende
woongebouwen.

4
1 Zicht vanuit het oosten
2 Gevel aan de noordzijde. Foto Beat Marugg
3 Mensa
4 Patio tussen de hoogbouw met kamers en de
laagbouw met gemeenschappelijke voorzieningen

Langsdoorsnede
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