
Janskerkhof Complex
Universiteit Utrecht
Janskerkhof Utrecht





Visie op de Opgave

Studiecentrum voor 950 studenten met collegezaal 
en faciliteiten voor de rechtenfaculteit te Utrecht
In opdracht van: Universiteit Utrecht
Ontwerp / Studie: 2006 – 2008
Ontwerp en realisatie: 2011 - 2015

In het hart van het historische centrum van Utrecht 
ligt het Janskerkhof-ensemble tussen Janskerkhof, 
Domplein en ‘t Hoogt. Het historische complex is in 
1264 gesticht als Minderbroeders klooster en was 
regeringscentrum in de 16e eeuw,  Instituut voor 
Zoölogie en Anatomie in de 19e eeuw en van1982 
tot heden bibliotheek van de rechtenfaculteit. 

Het ensemble zal vanaf 1 januari 2016 
de studenten van letteren, rechten en 
geesteswetenschappen gaan faciliteren 
met studieplaatsen, werkgroepruimtes en 
collegezalen. Het ensemble wordt eveneens een 
informatiecentrum voor studenten en gaat plaats 
bieden aan het ULC, het Utrecht Law College. Het 
wordt een plaats waar studenten komen om kennis 
uit te wisselen, om elkaar te ontmoeten en graag 
voor langere tijd verblijven. Daarnaast faciliteert het 
centrum representatieve activiteiten van de faculteit, 
die ook haar bestuursbureau hier gevestigd heeft. 

In het ontwerp voor het complexe en gelaagde 
ensemble staan drie uitgangspunten voorop:
 
• Het versterken en leesbaar maken van de 
monumentale waarde van het ensemble met zijn 
rijke geschiedenis;
• Het aanbrengen van een robuuste, heldere en 
toekomstvaste structuur van interne ontsluiting en 
routing;
• Een toegang ontwikkelen die het Janskerhof 
ensemble goed verbindt met de andere ensembles 
van het Universiteitskwartier. 

Vooralsnog wordt de fietsenkelder niet tot uitvoering 
gebracht, maar het gebouwencomplex is er 
helemaal op voorbereid. 

De Universiteit Utrecht heeft deze herbestemming 
van een Rijksmonument aangegrepen om er een 
duurzaamheids pilot-project van te maken. In nauwe 
samenwerking met adviseurs Pieters Bouwtechniek, 
Cauberg-Huygen, Huisman& Van Muijen, en de 
speciaal op duurzaamheid adviserende BenR is 
gestreefd naar een DuMo score van minimaal 200.









Onderwijsscentrum Rechtsgeleerdheid

Janskerkhof Ensemble Faculteit REBO Universiteit Utrecht

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht, Vastgoed & Campus, Heidelberglaan 8, postbus 80125, 3508 TC Utrecht
Contactpersoon: Dhr. Ing. E.P.(Erik) Brink, projectmanager, t: 030 -2532119, mail: e.p.brink@uu.nl

Adres: Janskerkhof 2-3a, Utrecht 

Programma:  
Studiecentrum voor ca 950 studenten met collegezalen, werkgroepruimten, individuele studieplekken, een 
ontmoetingscentrum en faciliteiten gecombineerd met bestuur van de faculteit REBO te Utrecht. 

Ontwerp/architect: 
Marx&Steketee architecten bv, Annette Marx en Ady Steketee, Eindhoven
Projectarchitect: Ady Steketee 
Projectmedewerkers: Frank van Winden, Beerd Gieteling, Eva Vervoort, Hans Zeeuwe e.a.
Interieurontwerp: Mart Marcus
Kunsttoepassing: Anthony Kleinepier, akoestische objecten; Karin van Pinxteren, culturele routing
Terreinontwerp: Vollmer & partners

Advies Constructie: Fred Schreuder, Pieters bouwtechniek Utrecht
Advies Installaties: Matthijs Dull, Huisman & van Muijen
Advies Klimaat: Arjan Pleyzier, Cauberg Huijgen en nu Deerns
Advies Duurzaamheid: John Bergs, BenR adviseurs, Amersfoort
Aannemer: Wijnen Bouw, Someren

Bruto vloeroppervlakte: 7.285 m2 BVO
Netto vloeroppervlakte: 

Datum voorlopig ontwerp
Datum definitief ontwerp: 17 oktober 2012 
Datum aanvang bouw: 15 december 2014
Datum oplevering: 2 juli 2015

Bouwsom exclusief installaties: € excl btw
Bouwsom inclusief installaties:  € 10.000.000,- excl btw 










