
Het eerste universiteitsgebouw in De Uithof in Utrecht werd in 1963 gebouwd. Er zouden nog vele 

functionele gebouwen volgen. Begin jaren tachtig gaf het universiteitsbestuur de Nederlandse architect 

Rem Koolhaas met zijn OMA, Office for Metropolitan Architecture, opdracht om van de Uithof een 

‘echte stad’ te maken en de architectonische eentonigheid te doorbreken. OMA ontwikkelde een  

stedenbouwkundig plan dat vervolgens ingevuld werd met gebouwen van verschillende vermaarde 

architecten zoals Neutelings, Mecanoo en Wiel Arets. Zelf ontwierp Koolhaas medio jaren negentig het 

Educatorium met tentamenzalen, twee grote collegezalen en een pauzeruimte annex restaurant.  

Inmiddels is de Uithof een ware toonzaal van moderne Nederlandse architectuur. 

 

Wanneer je het Educatorium   

benadert, zie je meteen het  

vormconcept: de vloer lijkt wel een 

gevouwen betonnen plaat die eerst 

helling is, vervolgens vloer wordt en 

zich dan krult tot wand en dak. Een 

tweede (met rechte hoeken)  

gevouwen plaat schuift er in. Ook 

binnen is dit duidelijk zichtbaar. Op de 

hellende vloeren blijken collegezalen 

te liggen. Aan de andere kant van het 

gebouw, waar de vloer horizontaal en 

de architectuur soberder is, liggen 

tentamenzalen. Het contrast in sferen 

is kenmerkend voor het werk van 

OMA uit deze periode.  

De architectuur kon mede zo  

bijzonder worden door de  

constructieve ‘trucs die uitgehaald 

zijn’. Een van de vele voorbeelden:  

In het restaurant dragen slechts twee 

kolommen de enorme schuine vloer 

erboven. 
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gevouwen vloeren van OMA  
Educatorium in de Uithof 

In 1997 noemde een architectuurcritica       

Koolhaas’ creatie, een gebouw dat vooral architecten 

pleziert en voorbij gaat aan de gebruiker.  

Onze conclusie: het gebouw verbaast en fascineert 

na ruim 20 jaar nog steeds. Wat ons betreft komt het 

in de lijst met tijdloze architectuuriconen. 



lagen 
1. De Uithof werd in de jaren 60 ontwikkeld. 

2. Het Fort Hoofddijk is onderdeel van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

3. De botanische tuinen (Hortus Botanicus)  

hebben in Utrecht een eeuwenlange traditie.  

4. Universiteitsbibliotheek in paleis van Lodewijk 

Napoleon in de binnenstad. 

5. De opening van de Universiteit Utrecht vond 

plaats op 26 maart 1636.  

6. Landgoed Oostbroek is ontstaan uit de      

Sint-Laurensabdij.  

7. In 2002 verhuisden in totaal 4,2 miljoen    

boeken van de stadsbibliotheek van de UU 

naar een nieuw gebouw op De Uithof, dat 

door Wiel Arets is ontworpen; een goed   

voorbeeld van de moderne          

architectuur in de Uithof. 

8. Academiegebouw.           

Op 23 januari 1579 werd hier 

de Unie van Utrecht gesloten. 

onderwijsgebouwen  
 

Amersfoort (A)  

 Constantinianum                                        
architect J.C.A. Schijvens,1952 -1957,traditionele stijl 

met vroegchristelijke en byzantijnse invloed                                    

Daam Fockemalaan 10-12 

 Johan van Oldenbarneveldt Gymnasium                                                 
architect C.B. van der Tak, 1933                                     

Groen van Pinksterenlaan 33 

Driebergen (D)  

 Opleidingscentrum De Baak                   

OTH Architecten, 2012 De Horst 1 

Soest (S)  

 Mariaschool                                                        

1921 Mariastraat 1 

Utrecht (U)  

 Educatorium architect                                                                    

architect Rem Koolhaas, OMA, 1996 Leuvenlaan 19  

 Rietendakschool                                     
architect J.I. Planjer, 1923, openluchtschoolprincipe                                  

Laan van Chartroise 160                                      

 Sport College Leidsche Rijn                  

architect Wiel Arets, 2006  Maartvlinder 1                 

Zeist (Z)  

 Bibliotheek, muziekschool                     

architect J.Hoogstad, 1982-1986  Markt 1-3  

U• 

verbinding 

D• 

anders 

maar nabij 

Sonneborgh, museum en 

sterrenwacht 

UMC,  
Utrecht Medisch Centrum 

MOA,  
Museum Oud Amelisweerd 

Een aantal lagen rond de Uithof en het              

Educatorium.   

De nummers verwijzen naar de foto’s. 

S• •A 

een winnares verhaalt: 
Een van de winnaars van de fotowedstrijd over  

de Amsterdamse Schoolstijl vertelt over haar  

inzending. Friede, bedankt en veel plezier met  

het boek ‘Een tikje ordinair’ van Heleen Blaazer. 
 

“Ik zag de prijsvraag voor mijn persoonlijke      

Amsterdamse Schoolfoto op Instagram en vroeg 

mij af of er in mijn eigen stad ook gebouwen in die 

stijl staan. Tot mijn verrassing bleken er o.a. 2 

bijzondere gebouwen te staan in een wijk waar ik 

ben opgegroeid. 

In mijn middelbare schooltijd fietste ik de Witte 

School dagelijks voorbij en ik heb het altijd een 

prachtig gebouw gevonden vanwege zijn         

bijzondere uitstraling, de witte muren en omdat 

het gebouw een hele hoek beslaat. Voor de     

prijsvraag heb ik ook de achterkant gefotografeerd 

en dat was de allereerste keer dat ik het gebouw 

aan de achterkant heb gezien. Dat was een     

bijzondere gewaarwording na alle jaren voorbij 

fietsen in mijn jeugd. Wat vond ik het mooi!” 
 

Friede Pawirodirjo, Arnhem 
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