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campus  
uilenstede
programma →
Horeca, studentenvoorzieningen, cultureel 
centrum, commerciele voorzieningen

Locatie→
Amstelveen / NL

opdrachtgever →
Lingotto vastgoed ontwikkeling 
en
DUWO studentenhuisvesting

ontwerp→
NEXT architects BV

constructie→
Strackee

instaLLaties→
Matrix

directie→
Bornia

ontwerp openbare ruimte→
Lodewijk Baljon landschapsarchitecten

oppervLakte →
8.000 m2

bouwkosten→
2,7 miljoen

aannemer→
Hillen & Roosen

opLevering→
voorjaar 2015

noot voor de redactie→
Oplevering van de bouwkundige werkzaamhe-
den heef t plaatsgevonden. De landschappelijke 
inrichting is nog niet gereed. Het centrumplan 
is daarom nog slechts beperkt in gebruik 
genomen. Professionele fotografie heef t nog 
niet platsgevonden.

Campus Uilenstede in Amstelveen onder-
gaat een grootschalige herstructurering  
met als doel het gebied te maken tot een 
levendige studentencampus, waar men 
niet alleen graag woont maar ook studeert, 
werkt en recreëert. Om dit te bereiken wor-
den in het centrumgebouw in twee rich-
tingen doorbraken gerealiseerd waardoor 

de sociale veiligheid en leefbaarheid wordt 
vergroot en aanleiding ontstaat voor ont-
moeting op het centrale plein. Het nieuwe 
programma krijgt toegang aan het plein en 
zorgt voor een continue levendigheid in het 
gebied.  

De grondslag achter deze reanimatie is de 
strategie Rumour about the Brand: zorgen 
dat de vernieuwde campus op ieders net-
vlies komt te staan, nieuwsgierigheid op-
wekken en daarmee zorgen dat iedereen 
komt kijken. Om vervolgens te blijven….en 
te blijven terugkomen. 

Terugkomen doe je, wanneer er iets ge-
beurt. Wanneer er dynamiek is die het 
centrum tot leven brengt en je benieuwd 
maakt wat er morgen weer te doen valt. 
Terugkomen doe je wanneer je je vrienden 
kan ontmoeten en nieuwe vrienden kan 
maken. 

Wij zien het faciliteren van ontmoeting en 
interactie als de kern van de opgave en we 
zijn van mening dat architectuur hier een 
sterke bijdrage kan leveren. Het nieuwe 
centrum heef t behoef te aan een centraal 
punt, een genereus kader dat een herken-
baar symbool van de vernieuwing kan wor-
den. Dat hoef t niet duur en ingewikkeld te 
zijn. Juist eenvoud en robuustheid van dat 
kader schept ruimte; krachtig en herken-
baar. Iets om over te praten.

NEXT architects ontwerpt in opdracht voor 
gedelegeerd ontwikkelaar Lingotto de nieu-
we transformatie van het centrumgebouw. 
In de oorspronkelijke situatie betrof het 
centrumgebouw een lage plak woningen 
die drie torenclusters met elkaar verbond. 
Door deze plak op twee plekken te doorsnij-
den breken we het centrum open en creë-
ren we een centrale ontmoetingsplek in het 
hart van de campus. De bestaande struc-
tuur van de gebouwen blijf t voor een groot 
gedeelte behouden maar krijgt een nieuwe 
schil. Variatie in deze nieuwe schil geef t de 
clusters die met de doorsnijding ontstaan 
een eigen kleur en identiteit. 

Het wonen verdwijnt uit de begane grond 
en maakt plaats voor verschillende collec-
tieve voorzieningen zoals een restaurant/
bar/evenementenruimte die bestaat uit een 
grote kas die over de bestaande construc-
tie wordt geplaatst. 

Er wordt een oefenruimte voor het cultuur-
centrum De Grif foen gerealiseerd waarbij 
het bestaande gebouw een nieuwe schil 
krijgt, gemaakt uit Resysta, een restpro-
duct van zilvervlies rijst. 

De commerciële units worden in de gevel 
benadrukt met stalen kaders die gelijk de 
balkonhekjes vormen voor de woningen 
die op de verdiepingen behouden blijven. 
Daarmee maken we een schaalsprong en 
krijgt de oorspronkelijke horizontale orde-
ning nu een verticaal karakter. 

Door de entrees van de bovengelegen wo-
ningen en de drie hoofdtoegangen van het 
nieuwe programma als dubbelhoge glas-
gevels uit te voeren in een overwegend 
laagbouw plint ontstaan accenten die ori-
enterend werken en ’s avonds het plein ver-
levendigen als lantaarns.

Alle ingrepen zijn relatief eenvoudig waar-
door de kosten van de transformatie laag 
gehouden worden. Benutten van dat wat 
aanwezig is, is een centrale visie in de be-
nadering van het ontwerp. Opdrachtgever 
Lingotto noemt dit restructief ontwerpen: 
nieuwe mogelijkheden ontdekken in be-
staande dingen.

↑ HET PLAN IN VOGELVLUCHT



project → CAMPUS  UILENSTEDE

↑ PLATTEGROND OORSPRONkELIJkE SITUATIE ↑ PLATTEGROND NIEUWE SITUATIE

↑ OORSPRONkELIJkE SITUATIE ↑ DOORWAADBAARHEID MAkEN ↑ PROGRAMMEREN EN ACCENTUEREN

↑ PLATTEGROND NIEUWE SITUATIE



project → CAMPUS  UILENSTEDE

↑ OORSPRONkELIJkE SITUATIE

↑ OORSPRONkELIJkE SITUATIE ↑ TIJDENS DE BOUW

↑ EINDBEELD



project → CAMPUS  UILENSTEDE

↑ GEVELS VAN DE HAL kUNNEN VOLLEDIG GEOPEND WORDEN

↑ EVENEMENTENHAL↑ TRIBUNE MET OEfENCENTRUM IN DE ACHTERGROND



project → CAMPUS  UILENSTEDE

↑ kLEINE kORREL COMMERCIELE UNITS

↑ zICHT OP HET PLEIN (INRICHTING NOG NIET GEREED)↑ ENTREE OEfENCENTRUM CULTUREEL CENTRUM DE GRIffIOEN



neXt architects / amsterdam
Paul van Vlissingenstraat 2a
1096 Bk Amsterdam 
The Netherlands
t → +31(0)20 4630463
e → info@nextarchitects.com
w → www.nextarchitects.com 

contactpersoon: Marijn Schenk 
e → schenk@nextarchitects.com
t → +31(0)6 25053971

Lingotto
Paul van Vlissingenstraat 8b
1096 Bk Amsterdam
The Netherlands
t → +31 (0)20 560 89 10
e → mnagtegaal@lingotto.nl
w → www.lingotto.nl


