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Een wandelroute over de campus

De route duurt ongeveer een uur.
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De Universiteit Twente (UT) is de enige Nederlandse 

universiteit met een echte campus: een uitgestrekt 

RCTMCEJVKI�VGTTGKP�OGV�IGDQWYGP�XQQT�QPFGTYĎU� 
en onderzoek, faciliteiten voor sport en cultuur, 

huisvesting voor studenten en medewerkers en een 

YKPMGNEGPVTWO��'KIGPNĎM�KU�FG�ECORWU�GGP�MNGKPG�
studiestad in het groen. De gebouwen die de 

afgelopen 50 jaar op het voormalige landgoed 

&TKGPGTNQ�\ĎP�XGTTG\GP��XQTOGP�GGP�IQGFG�KNNWUVTCVKG�
van recente architectonische ideeën. De meeste 

MWPUVYGTMGP�FKG�DWKVGP�UVCCP��\ĎP�URGEKCCN�XQQT� 
de UT ontworpen.

ARCHITECTUUR & KUNST



De campus is in 1961 volgens de principes van  

FG�0KGWYG�<CMGNĎMJGKF�CCPIGNGIF�FQQT�FG�CTEJK�
VGEVGP�9KO�XCP�6ĎGP�GP�5COWGN�XCP�'ODFGP�� 
*WP�UVGFGPDQWYMWPFKI�RNCP�ICH�GGP�FWKFGNĎMG�
structuur aan het terrein en zette grote gebouwen 

QR�UVTCVGIKUEJG�RNGMMGP�PGGT��8CP�6ĎGP�GP�8CP�
Embden scheidden wonen, werken en recreëren 

XCP�GNMCCT��#NU�TGCEVKG�QR�FG\G�\CMGNĎMG�GP�HQTOGNG�
aanpak bouwde een groep jonge architecten knusse 

en uitbundige architectuur. Vanaf 2000 was Jan 

Hoogstad supervisorarchitect op de campus; 

tegenwoordig is dat Peter Vermeulen. 



De UT is een ondernemende researchuniversiteit. 

&G�76�XGT\QTIV�QPFGTYĎU�GP�QPFGT\QGM�KP�YGVGP�
schapsgebieden die variëren van psychologie en 

bestuurskunde tot technische natuurkunde en 

DKQOGFKUEJG�VGEJPQNQIKG��<YCCTVGRWPVGP�\ĎP�
techniek, medische innovatie, nanotechnologie  

GP�IGFTCI�GP�OCCVUEJCRRĎ��/QOGPVGGN�\ĎP�GT� 
9000 studenten; een groeiend aantal komt uit het 

buitenland. De ondernemendheid van de UT is 

QPFGTOGGT�\KEJVDCCT�KP�JGV�ITQVG�CCPVCN�URKP� 
QHHDGFTĎXGP��/GV������OGFGYGTMGTU�KU�FG�76� 
de grootste werkgever in Twente. 



Start

&G�TQWVG�DGIKPV�DĎ�*GV�5KIPCCN��+P�ÅÅP�QQIQRUNCI�
\ĎP�VYGG�DGNCPITĎMG�GP�JQIG�IGDQWYGP�VG�
\KGP��.KPMU�FG�5RKGIGN�GP�KP�FG�XGTVG�*QIG� 
kamp. De Drienerlolaan voor je vormt de 

ruggengraat van de campus. Deze weg 

XGTDKPFV�FG�FKXGTUG���UVTKMV�IGUEJGKFGP���
functies van de campus met elkaar. Rechts 

XCP�FG�NCCP�NKIV�FG�QPFGTYĎUYĎM��NKPMU�JGV�YQQP�
IGDKGF�
5RKGIGN�KU�JKGTQR�GGP�WKV\QPFGTKPI���&G�NCCP�
komt uit in het centrum waar plek is voor sport, 

cultuur en recreatie. De route voert door deze  

gebieden die ieder een eigen karakter hebben.

00
&G�TQWVG�DGIKPV�QR�JGV�ƂGVU��XQGVRCF�VGIGPQXGT�*GV�5KIPCCN�



Het Signaal  Bert Meinen

1975

01 $GTV�/GKPGP�JCF�QQKV�\ĎP�CVGNKGT�QR�FG�
%CORWU��$Ď�\ĎP�CHUEJGKFUGZRQ�ICXGP�
studenten aan dit beeld erg mooi te 

XKPFGP��+P�OCVGTKCCN��MNGWT�GP�XQTO�NĎMV�JGV�
op een verkeerssignaal en dat was ook wat 

/GKPGP�KPURKTGGTFG��$Ď�FG�KPICPI�YCCT�FG�OGGUVG�
CWVQoU��ƂGVUGTU�GP�XQGVICPIGTU�DKPPGPMQOGP��UVCCV�
JGV�QR�GGP�IGUEJKMVG�RNGM��/GKPGP�IGDTWKMV�XGGN�
geometrische vormen en moderne materialen;  

\ĎP�YGTM�UVCCV�KP�JGGN�0GFGTNCPF��



02 &KV�IGDQWY�UVCOV�WKV�FG�0KGWYG�<CMGNĎM�
heid. Het is trotse architectuur die door 

\ĎP�UVTCMMG�XQTOGP�KORQPGGTV�GP�\KEJ�
weinig aantrekt van de omgeving. Aanvan�
MGNĎM�YKNFG�8CP�6ĎGP�FKV�IGDQWY�QR�RQVGP�

zetten, geïnspireerd door het werk van de beroemde 

CTEJKVGEV�.G�%QTDWUKGT��+P������JGGHV�JGV�IGDQWY�
een energiezuinige glazen jas gekregen die 

KPURKTGGTFG�VQV�FG�PKGWYG�PCCO�n5RKGIGNo��

Spiegel  Wim van Tijen

1964 /
2000

.QQR�TKEJVKPI�JGV�&KPI�



1974

03
Het Ding  Studenten UT

*GV�&KPI�KU�GKIGPNĎM�GGP�UVWFGPVGPITCR��
Een jaar lang bereidde een klein clubje in 

JGV�IGJGKO�FKV�QDLGEV�XQQT��KP�ÅÅP�FCI�
JGDDGP�\Ď�JGV�XGTXQNIGPU�PGGTIG\GV��
/CVGTKCNGP��CHIGFCPMVG�VGNGHQQPRCNGP�GP�

voorgerekte stalen kabels. Het constructieprincipe 

XCP�FWY��GP�VTGMMTCEJVGP�KU�XCP�FG�#OGTKMCCPUG�
uitvinder Richard Buckminster Fuller. Kunstenaar 

-GPPGVJ�5PGNUQP�OCCMVG�GGP�XGTIGNĎMDCCT�YGTM� 
KP�JGV�DGGNFGPRCTM�XCP�-TÒNNGT�/ØNNGT��

8GTXQNI�JGV�XQGVRCF�TKEJVKPI�MCPCCN��IC�TGEJVU�JGV�DTWIIGVLG�QXGT��4GEJVUCH��NCPIU�MCFGOWWT��)C�DĎ�JGV�2CXKNLQGP�NKPMU�



Paviljoen  Joop van Stigt

1964

04 Dit gebouw is een schoolvoorbeeld van 

JGV�0GFGTNCPFU�5VTWEVWTCNKUOG��JGV�KU�GGP�
TGCEVKG�QR�FG�0KGWYG�<CMGNĎMJGKF��&G\G�
architectuur is opgebouwd uit kleine 

knusse structuren. Kenmerkend voor dit 

paviljoen is de stenen schoorsteen waaromheen de 

vleugels uitwaaieren. Het paviljoen was van oor�
sprong de personeelskantine.

)C�TGEJVFQQT�TKEJVKPI�4CXGNĎP��UVGGM�ƂGVURCF�GP�YGI�QXGT�GP�IC�VWUUGP�4CXGNĎP�GP�%KVCFGN�FQQT��
TKEJVKPI�9CCKGT��,G�MQOV�PW�QR�JGV�1PFGTYĎU����1PFGT\QGMURNGKP�



2009 /
2010

05 *GV�1�1�EGPVTWO�XCP�FG�76�KU�VCOGNĎM�
compact; de gebouwen staan hier dicht  

QR�GNMCCT�GP�\ĎP�XGTDQPFGP�OGV�NQQR�
DTWIIGP��&G\G�UVGFGNĎMG�XGTFKEJVKPI�
QR�
initiatief van masterplanner Jan Hoogstad) 

UVCCV�KP�EQPVTCUV�OGV�FG�QQTURTQPMGNĎMG�ECORWU�
opzet: grote gebouwen in een groen parklandschap. 

Onderwijs- & Onderzoeksplein
Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten



1996

06 +P�JGV�TGUVCWTCPV�XCP�FG�9CCKGT�KU�JGV�
MWPUVYGTM�5RKGIGN�5RKGIGN�XCP�,CP�/GTZ�
VG�\KGP��1R�GGP����OGVGT�NCPIG�OWWT�
JGGHV�JĎ�KP�RQVNQQF�OKPWVKGWU�FG�VGMUV�
“C’est moi” aangebracht, een klus die 

hem maanden kostte. Ook kun je het woord WAAR 

NG\GP��YCCTDĎ�FG�9�GGP�QOIGMGGTFG�/�KU��*GV�KU�
/GTZo�MTKVKUEJG�EQOOGPVCCT�QR�FG�YGVGPUEJCR�� 
de waarheid kent meerdere kanten.

Spiegel Spiegel  Jan Merx

)C�XQQT�FG�9CCKGT�TGEJVUCH�s�QPFGT�FG�NWKHGNU�FQQT�



1979

07 Als deze fontein werkt, stroomt water uit 

de zuilen en klatert het in de schotels. Dit 

werk van Jo Pessink is stoer en krachtig, 

\QPFGT�FGEQTCVKGXG�VKGTNCPVĎPGP�GP�RCUV�
FCCTOGG�IQGF�DĎ�FG�ECORWU��5VWFGPVGP�

en medewerkers kozen het in de zeventiger jaren 

als beste ontwerp voor dit pleintje. Tegenwoordig 

OCTMGGTV�FG�HQPVGKP�FG�QXGTICPI�XCP�1�1�RNGKP�
naar The Gallery (een centrum voor innovatieve 

DGFTĎXGP��

De drie watervlaggen  Jo Pessink

)C�NKPMUCH��VWUUGP�%CTTÅ�GP�0CPQNCD�FQQT��TKEJVKPI�*QTUV�



2010

08 %CTTÅ�JWKUXGUV�FG�NCDQTCVQTKC�XCP� 
Technische Natuurkunde, Chemische 

Technologie en Elektrotechniek. 

Direct ertegenover ligt het knalrode  

Nanolab met een hightech cleanroom,  

ÅÅP�XCP�FG�OGGUV�IGCXCPEGGTFG�NCDU�VGT�YGTGNF�� 
*GV�KU�IGDQWYF�QR�����RCNGP�FKG����OGVGT�FKGR� 
in de grond steken, zodat de laboratoriumvloer 

PCIGPQGI�VTKNNKPIXTĎ�KU��

Carré & Nanolab  Jan Hoogstad



2010

09
Dakschildering Carré  Jan van der Ploeg

8CPCH�FG�JQIGTG�GVCIGU�XCP�%CTTÅ�KU�FG�
schildering op het laboratoriumdak in de 

binnenplaats goed te zien. Halve cirkels 

in brede kleurbanen compenseren de 

steriele witheid van het gebouw. Van der 

2NQGI�JGGHV�XGGN�OWWTUEJKNFGTKPIGP�KP�DKPPGP��GP�
buitenland gemaakt. Krachtige kleuren, eenvoudige 

XQTOGP��UVTCMMG�NĎPGP��8CP�FGT�2NQGI�UVCCV�FWKFGNĎM�
KP�FG�VTCFKVKG�XCP�&G�5VĎN�

)C�PC�0CPQNCD�TGEJVU��TKEJVKPI�UNCIDQQO��)C�OGV�DQEJV�OGG��$Ď�2KPGVWO�KPHQDQTF�TGEJVUCH�ƂGVURCF�QR��NKPMU�\KG�LG�FG�-QNQOOGP��



1988

10 Veertien stalen kolommen tussen de 

bomenverzameling van het Pinetum. Ze 

NĎMGP�XQQT�FKV�VGTTGKP�QPVYQTRGP��OCCT�\ĎP�
GGP�UEJGPMKPI�XCP�QWF�TGEVQT�&TCĎGT�DĎ�
wie deze werken in de voortuin stonden. 

5VTQDQU�UVCCV�DGMGPF�QO�MWPUVYGTMGP�FKG�CNU�
monumentale tekens een plek in het landschap 

OCTMGTGP��+P�FG�DGGNFGPVWKP�XCP�JGV�-TÒNNGT�/ØNNGT�
KU�XGTIGNĎMDCCT�YGTM�XCP�\ĎP�JCPF�VG�\KGP��

Kolommen  Evert Strobos

-GGT�QO�GP�PGGO�FG\GNHFG�TQWVG�VGTWI��)C�DĎ�MQGNXĎXGT�TGEJVUCH��
� TKEJVKPI�*QTUVVQTGP��#CP�LG�TGEJVGTJCPF�NKIV�FG�6TQO�



1968

11 'GP�VYGGFG�MWPUVYGTM�XCP�'XGTV�5VTQDQU��
de Trom. Een vroeg werk en uitgevoerd 

KP�RQN[GUVGT��GGP�OCVGTKCCN�FCV�JĎ�FCCTPC�
PQQKV�OGGT�JGGHV�IGDTWKMV��1QM�FG�ƃCO�
boyante kleur is atypisch. Verder is het een 

MCTCMVGTKUVKGMG�5VTQDQU��*GV�KU�GGP�OCTMCPV�YGTM��
opvallend in het landschap: monumentaal, sober, 

ritmisch en krachtig. 

De Trom  Evert Strobos

.QQR�XGTFGT�TKEJVKPI�*QTUVVQTGP��1R�FG�nDKPPGPRNCCVUo�XCP�FG�*QTUV�UVCCV� 
� FG�DWUVG�XCP�8CP�FGP�-TQQPGPDGTI�



2011

12 Harry van den Kroonenberg zette als  

rector (in de jaren ‘80) de deuren naar de 

DWKVGPYGTGNF�QRGP��*Ď�KPKVKGGTFG�FG�VGTO�
‘ondernemende universiteit’: de UT haalde 

FG�DCPFGP�OGV�JGV�TGIKQPCNG�DGFTĎHUNGXGP�
CCP�GP�QPVYKMMGNFG�OCTMVIGTKEJV�QPFGTYĎU�GP�QP�
FGT\QGM��6GT�IGNGIGPJGKF�XCP�JGV�XĎHVKILCTKI�DGUVCCP�
van de UT werd dit bronzen borstbeeld onthuld.  

*GV�KU�IGOCCMV�FQQT�\ĎP�FQEJVGT�/QJCPC��

Buste Harry van den Kroonenberg   
Mohana van den Kroonenberg



1968 /
2007

13 &G�*QTUVVQTGP�KU�GGP�DGNCPITĎM�QTKÇPVCVKG�
punt op de campus. Ook dit gebouw stamt 

WKV�FG�0KGWYG�<CMGNĎMJGKF��*GV�RTKPEKRG�
van functiescheiding is in de toren duide�
NĎM�VG�JGTMGPPGP��QPFGTUVGWPGPFG�HWPEVKGU�

CNU�NKHVGP��PQQFVTCRRGPJWKU��VQKNGVVGP�GP�CKTEQ�\ĎP�KP�
de grote betonnen schachten ondergebracht. Let 

ook op het golfende beton dat een fraaie schaduw�
werking heeft. 

Horst  Van Mourik & Du Pon/
                 Van Mourik & Vermeulen

-GGT�QO�GP�IC�FG�VTCRRGP�CH��TGEJVU�QO�MQGNXĎXGT�JGGP��
� ,G�NQQRV�PW�QXGT�GGP�MWPUVYGTM�XCP�(TCPM�5EKCTQPG�



2010

14
Bestrating Horstplein  Frank Sciarone

-ĎM�QR�FG�ITQPF�VWUUGP�FG�MQGNXĎXGT�GP�
FG�*QTUV��MGKVLGU�KP�TQ\G��IGGN��ITĎU��0GGO�
afstand en je ziet een grote ovaal en drie 

MNGKPGTG��GGP�FTKGJQGMU��GP�GGP�DQQI�
vorm. Uit perspectief getrokken, net zoals 

FG�MQGNXĎXGT�FKG�\KEJ��CHJCPMGNĎM�XCP�LG�
standpunt, als een vierkant, een cirkel of een ovaal 

XGTVQQPV��(TCPM�5EKCTQPG�JGGHV�KP�\ĎP�DGUVTCVKPI�OGV�
deze perspectivische vervorming gespeeld. 

.QQR�TKEJVKPI�%CTTÅ��IC�TGEJVUCH�QPFGT�INC\GP�NQQRDTWI�FQQT��XQNI�JGV�ITQGPG�XQGVRCF��0GGO�GGTUVG�CHUNCI�NKPMU�� 
,G�NQQRV�PW�TGEJV�QR�JGV�6GGJWKU�CH��FCV�RNCCVU�DKGFV�CCP�FG�EGPVTCNG�76�EQORWVGTU��*QWF�TGEJVU�CCP�� 
)C�XQQT�FG�VYGG�\YCTVG�DGGNFGP�
XCP�,CP�%GGU�XCP�9GUVGTKPI��TGEJVUCH��0GGO�FG�YKVVG�NQQRDTWI�NCPIU�%WDKEWU��



1973

15 Dit gebouw is prachtig in het landschap 

ingepast; op allerlei manieren kan de 

natuur binnendringen. Het gebouw 

bestaat uit ‘structuren’ met elk een eigen 

collegezaal, trappenhuis en kantoren.  

Door het ingenieus aaneenschakelen van deze 

TGNCVKGH�MNGKPG�UVTWEVWTGP�KU�GGP�ƃKPM�IGDQWY�
ontstaan dat toch knus aanvoelt. Een schoolvoor�
DGGNF�XCP�JGV�0GFGTNCPFUG�5VTWEVWTCNKUOG��+P������
is de helft van het gebouw door brand verwoest. 

Cubicus  Leo Heijdenrijk en John Mol 

)C�XQQT�JGV�QXGTFGMVG�DCPMLG�NKPMUCH��TKEJVKPI�6GPIGPGPIGDGGNFGP�



2012

16
Tengenengebeelden

&G\G�DGGNFGP�\ĎP�IGOCCMV�FQQT�XGTUEJKN�
lende kunstenaars uit Tengenenge, Zim�
babwe. Deze beeldhouwersgemeenschap 

werd in de jaren zestig opgericht door de 

charismatische tabaksplanter Tom Blome�
ƂGNF��+P������GP������YCU�GT�GGP�ITQVG�

DWKVGPGZRQUKVKG�XCP�FG\G�DGGNFGP�QR�FG�ECORWU��
+P�FKV�RCTMLG��PCCT�GGP�QPVYGTR�XCP�CTEJKVGEV�)GLC�
5VCUUGP��\ĎP�FG�IGMQEJVG�GP�IGMTGIGP�UGTRGPVĎP�
stenen beelden samengebracht.    

8GTXQNI�RCF�TKEJVKPI�RCTMGGTVGTTGKP��)C�NKPMU��TKEJVKPI�VTCR��$Ď�VTCR�TGEJVUCH��� �
� #CP�LG�NKPMGTJCPF�KU�GGP�XĎXGT�OGV�FCCTKP�$WDWU�

Diverse kunstenaars uit Zimbabwe



1987

17 +P�FG�XĎXGT�FTĎHV�GGP�\KNXGTMNGWTKI� 
MWPUVYGTM��'GP�DQN�GP�VGIGNĎMGTVĎF�GGP�
kubus: de zogenaamde Bubus. Kunstenaar 

Ruurd Hallema maakte een object van 

TQGUVXTĎ�UVCCN�FCV�GT�NWFKGM�WKV\KGV��JGV�QQIV�
CNU�GGP�QRIGRQORV�FTĎXGPF�URGGNVLG��6QEJ�YGGIV�
het 2500 kilo.  

Bubus  Ruurd Hallema

)C�TGEJVFQQT�GP�UVGGM�FG�YGI�QXGT��PGGO�JGV�ƂGVURCF��9CCT�FKV�QR�FG�DQOGPNCCP�WKVMQOV��IC�LG�NKPMU��0GGO�JGV�GGTUVG�RCF� 
TGEJVU��#CP�LG�NKPMGTJCPF�GGP�CRRGNDQQOICCTF�GP�OQGUVWKPVLGU�XCP�76�OGFGYGTMGTU��4GEJVU�FG�(CEWNV[�%NWD�



1964 /
2003

18 2KGV�$NQO�XGTDQWYFG�GGP�DQGTFGTĎ�QR� 
JGV�NCPFIQGF�&TKGPGTNQ�VQV�VĎFGNĎMG�OGPUC��
*GV�URGGNUG�KPVGTKGWT�OGV�\ĎP�PKXGCW� 
verschillen en vides week in alles af van 

de sobere en transparante interieurs van 

FG�0KGWYG�<CMGNĎMJGKF��$NQOU�CTEJKVGEVQPKUEJG�
handtekening is zichtbaar in de gevel: een vierkant 

raam op z’n punt. Het doet denken aan de Rotter�
FCOUG�MWDWUYQPKPIGP��*GV�IGDQWY�KU�KP������
door zoon Abel Blom verbouwd tot chic restaurant.

Faculty Club  Piet Blom / Abel Blom

8GTXQNI�JGV�RCF�NCPIU�JGV�VGTTCU�XCP�FG�(CEWNV[�%NWD��,G�NQQRV�QR�FG�+FGGÇPXCPIGT�CH��



2004

19 De Belgische kunstenaar Fred Bellefroid 

ontwierp dit beeld ter gelegenheid van 

het afscheid van rector Frans van Vught. 

.CPIU�FG�DQWNGXCTF��DĎ�FG�$CUVKNNG��UVCCV�
nog een bronzen beeld van Bellefroid,  

&G�$NĎXGPFG�8GTYQPFGTKPI�
�������+P�VGIGPUVGNNKPI�
tot de meeste andere kunstwerken op de campus 

\ĎP�FG\G�DGGNFGP�ƂIWTCVKGH�XCP�CCTF�GP�\ĎP�\Ď�PKGV�
URGEKƂGM�XQQT�FG\G�RNGMMGP�IGOCCMV�

Ideeënvanger  Fred Bellefroid

5VGGM�JGV�DTWIIGVLG�QXGT�GP�XGTXQNI�JGV�RCF��CCP�LG�TGEJVGTJCPF�VQTGPV�
� FG�*QIGMCOR�DQXGP�CNNGU�WKV�



1967

20 Van Embden maakte in de geest van de 

0KGWYG�<CMGNĎMJGKF�GGP�IGDQWY�FCV�
ondubbelzinnig laat zien wat het is: een 

studeermachine. Techniek mocht gezien 

YQTFGP��\QCNU�DNĎMV�WKV�FG�ITQVG�YKVVG�
CKTEQ�UEJCEJVGP�FKG�JGV�IGDQWY�VTQVU�CEEGPVW�
GTGP��/GV�\ĎP�VKGP�XGTFKGRKPIGP�KU�FKV�IGDQWY�GGP�
OCTMCPV�QTKÇPVCVKGRWPV�QR�FG�ECORWU��/QOGPVGGN�
staat het leeg; het plan is om het te verbouwen tot 

studentenhuisvesting en campushotel.

Hogekamp  Samuel van Embden e.a.

5VGGM�FG�YGI�QXGT�GP�IC�TGEJVU��5VGGM�QXGT��IC�UEJWKP�TGEJVU�
JGV�ƂGVURCF�QR��TKEJVKPI�JGV�MWPUVYGTM�OGV�FG�NKEJVMTCPV��+PHQTOCVKQP�2NC\C��.QQR�XKC�FG�JGNNKPIDCCP�QOJQQI��



1996

21 Andrea Blum is een Amerikaanse kun�
stenaar die dit werk speciaal voor de UT 

QPVYKGTR��+PHQTOCVKQP�2NC\C�KU�QRIGDQWYF�
uit twee overlappende vierkanten en is 

bedoeld als ontmoetingsplek: bovenop 

\ĎP�\KVDCPMLGU�CCPIGDTCEJV��*GV�KU�QQM�GGP�EGPVTCCN�
informatiepunt: de lichtkrant geeft nieuws weer. 

1QM�YGTF�JGV�\Q�IGUKVWGGTF�FCV�JGV�XQQT�ƂGVUGTU�GP�
voetgangers een centrale doorgangsroute vormt.

Information Plaza  Andrea Blum

#CP�LG�NKPMGTJCPF�NKIV�FG�$CUVKNNG��&KV�IGDQWY�XQTOV�UCOGP�OGV�FG�8TĎJQH�
� GP�JGV�5RQTVEQORNGZ�JGV�EGPVTWO�XCP�FG�ECORWU�



1969 /
2003

22 Dit gebouw werd direct ‘De Bastille’  

gedoopt, omdat de buitenkant sterk aan 

FG�DGTQGOFG�IGXCPIGPKU�KP�2CTĎU�FGGF�
denken. Wie naar binnenstapte werd 

QXGTTQORGNF�FQQT�GGP�\QTIXWNFKI�XQTO�
IGIGXGP�EJCQU��/GV�VYCCNH�VWUUGPXGTFKGRKPIGP��
muurtjes, nisjes en trappetjes wist Blom een labyrint 

te creëren, waarin de ontmoeting centraal stond.  

+P������JGGHV�4QDGTV�9KPMGN�JGV�VQV�GGP�OGGT�QRGP�
gebouw verbouwd.

Bastille  Piet Blom / Robert Winkel

+P�FG�XĎXGT�TGEJVU�UVCCV�JGV�6QTGPVLG�XCP�&TKGPGTNQ��



1979

23 -WPUVGPCCT��RTGUGPVCVQT��VQPGGNUEJTĎXGT��
VGNGXKUKGOCMGT��9KO�6��5EJKRRGTU�KU�GGP�
XGGN\ĎFKI�VCNGPV��8QQT�FG�ECORWU�OCCMVG�
JĎ�GGP�MWPUVYGTM�FCV�GGP�OCTMCPV�JGTMGP�
ningspunt werd: het Torentje van Drienerlo. 

*CNH�XGT\QPMGP�NKIV�JGV�KP�JGV�YCVGT��5EJKRRGTU�JGGHV�
DGYWUV�CNNGTNGK�O[VJGU�QXGT�FKV�MWPUVYGTM�TQPFIG�
DC\WKPF��DĎXQQTDGGNF�FCV�JKGT�QQKV�GGP�MGTMLG�UVQPF�
dat wegzakte in de drassige Twentse bodem.  

Het Torentje werd een icoon van de UT. 

Torentje van Drienerlo  Wim T. Schippers

8GTNCCV�+PHQTOCVKQP�2NC\C�XKC�FG�VTCR��TKEJVKPI�8TĎJQH�



1970 /
2006

24 &G�8TĎJQH�KU�JGV�EWNVWTGNG�JCTV�XCP�FG� 
campus: voorstellingen, concerten, 

EWNVWTGNG�EWTUWUUGP�GP�NG\KPIGP��'T�\ĎP�
ateliers, popstudio’s, een kunstuitleen en 

GGP�VJGCVGTECHÅ��+GFGTG�OCCPF�QRGPV�GGP�
PKGWYG�MWPUVGZRQUKVKG��&G�8TĎJQH�JWKUXGUV�FG�EGP�
trale bibliotheek waar een deel van de kunstcollectie 

van de UT te zien is: werk uit de verzameling van 

2CWN�%KVTQGP��&G�DQWYUVĎN�XCP�FG�8TĎJQH��OGV�\ĎP�
afgeronde hoeken, sluit aan op die van de Bastille. 

Vrijhof  Jan Verster / Hylke Gjaltema

0GGO�JGV�RCF�NKPMU�NCPIU�FG�8TĎJQH��$Ď�FG�ƂGVUGPUVCNNKPI�JCPIV�GGP�UVTCCVPCCODQTFLG�$QPKVC�#XGPWG�



2012

25 &KV�PCCODQTFLG�XGTYĎUV�PCCT�$QPKVC�
Avenue van Peter Buwalda. Deze succes�
volle roman speelt zich grotendeels af op 

de campus van Tubantia University met 

TGEVQT�5KGO�5KIGTKWU�CNU�JQQHFRGTUQQP��
Hiervoor stonden de UT en een vorige rector model; 

$WYCNFC�YCU�LQWTPCNKUV�XCP�76�0KGWYU��8TĎJQH�
%WNVWWTEGPVTWO�QTICPKUGGTV�URGEKCNG�$WYCNFC� 
wandelingen langs de plekken uit het boek.

Bonita Avenue

8GTXQNI�JGV�RCF�NKPMU�NCPIU�FG�8TĎJQH��4GEJVU�\KG�LG�CCP�FG�QXGTMCPV�XCP�FG�XĎXGT�*QIGMCOR��)C�JGV�DTWIIGVLG�CCP�LG�TGEJVGTJCPF�
QXGT�GP�NQQR�FQQT�VQV�JGV�GKPFG�XCP�FG�DTWI��4GEJVU�\KG�LG�KP�FG�XGTVG�KP�FG�XĎXGT�VYGG�MWPUVYGTMGP�FTĎXGP��



2004

26 $GKFG�DGGNFGP�FTĎXGP�KP�FG�XĎXGT�CEJVGT�
FG�8TĎJQH�GP�\ĎP�IQGF�\KEJVDCCT�XCPWKV�
de studieplekken van de bibliotheek. De 

,QPIGP�KP�JGV�$QQVLG�NCI�QQTURTQPMGNĎM�KP�
het Volkspark in Enschede, maar veroorzaakte veel 

CNCTOGTGPFG�VGNGHQQPVLGU�PCCT������&G�5PQTMGNCCT� 
KU�KP�JGV\GNHFG�MNGWTTĎMG�RQN[GUVGT�WKVIGXQGTF��

De jongen in het bootje en
                     De Snorkelaar Petra Groen

-GGT�QO�GP�PGGO�FG\GNHFG�YGI�VGTWI��0GGO�DĎ�JGV�RCTMGGTVGTTGKP�JGV�IGCUHCNVGGTFG�RCF�FCV�UEJWKP�QOJQQI�XQGTV�� 
4GEJVU�\KG�LG�JGV�QRGPNWEJV\YGODCF�GP�GXGP�NCVGT�JGV�#ORJKVJGCVGT��
 



1962

27
Amphitheater  Piet Blom

Dit intieme openluchttheater is ontworpen 

door Piet Blom. Het maakte onderdeel uit 

XCP�\ĎP�%GPVTWORNCP�
�������GGP�-CUDCJ�
achtige structuur die zich uitstrekte van  

de Hogekamp tot aan sintelbaan en sport�
EGPVTWO��8CP�FKV�GPQTOG�RNCP�\ĎP�CNNGGP�FG�$CUVKNNG�
en het openluchttheater gerealiseerd. Het theater 

wordt zomers gebruikt. De akoestiek is voortreffe�
NĎM��IC�QR�FG�OKFFGPUVKR�UVCCP�GP�MNCR�KP�LG�JCPFGP�

8GTXQNI�JGV�RCF�GP�IC�DĎ�FG�DQOGP�PCCT�DGPGFGP��.GV�QR��FG\G�CHFCNKPI�MCP�INCF�\ĎP�� 
8QNI�JGV�DQURCCFLG�FCV�TGEJV�QR�JGV�TQFG�IGDQWY�$QZ�CƃQQRV��



2007

28 Deze nieuwkomer op de campus kenmerkt 

zich door strakke gevels. Waar Herman 

*CCP�KP�\ĎP�RCVKQEQORNGZ�
\KG�PT������GGP�
WKVPQFKIKPI�VQV�DWKVGP��GP�UCOGP\ĎP�
uitlokt, is het hier de bedoeling dat de 

UVWFGPVGP�PGVLGU�DKPPGP�DNĎXGP��KGFGT�KP�
JGV�GKIGP�CRRCTVGOGPV��1R�FG�DKPPGPRNCCVU�DG��
XKPFGP�\KEJ�FG�GPVTGGU�XCP�FG�MCOGTU��GGP�ƂGVUGP�
UVCNNKPI�GP�NQQRDTWIIGP��*GV�EQORNGZ�YQTFV�
doorsneden door een route die in het verlengde  

van de voormalige boogschietbaan ligt. 

Box  Floor Arons en Arnoud Gelauff

.QQR�FYCTU�FQQT�$QZ�JGGP�VQV�LG�CCP�FG�CPFGTG�MCPV�QR�GGP�RNGKPVLG�MQOV��#CP�LG�NKPMGTJCPF�UVCCP�FG�6CPIQFCPUGTU��



1986

29 /CTĎMG�FG�)QG[�KU�GGP�DGGNFJQWYGT�GP�
ontwerper, geworteld in de Nederlandse 

traditie van geometrische helderheid: 

NĎPGP�GP�TGEJVJQGMGP�\ĎP�FG�RTKOCKTG� 
XQTOGP�KP�JCCT�YGTM��<Ď�QPVYGTRV�MWPUV�

voor de openbare ruimte en maakt ook sieraden.  

&G�6CPIQFCPUGTU�\ĎP�IGOCCMV�XQQT�GGP�CPFGT� 
campuspleintje, maar moesten verhuizen. Op deze 

RNGM�FCPUGP�\Ď��KP�JCCT�HCXQTKGVG�MNGWT�DNCWY��XGTFGT��

Tangodansers  Marijke de Goey

)C�TGEJVU�NCPIU�$QZ��$Ď�FG�YGI�TGEJVU��XGTFGT�NCPIU�$QZ��5VGGM�DĎ�JGV�GKPFG�XCP�$QZ�QXGT�GP�PGGO�JGV�CUHCNVRCCFLG�PCCT� 
JGV�DGCEJXQNNG[DCNXGNF��)C�2CVKQEQORNGZ�DĎ�PT�����DKPPGP��



1965

30 &KV�YQQPEQORNGZ�DGUVCCV�WKV�\GXGPVKGP�
MNGKPG�RCVKQoU�GP�ÅÅP�ITQVG�OGV�XĎXGT��
*CCP�YKNFG�OGV�FKV�IGDQWY��FCV�GZRNK�
EKGV�WKVPQFKIV�VQV�UQEKCCN�UCOGP\ĎP��GGP�
hechte studentengemeenschap creëren. 

+PURKTCVKG�FGGF�JĎ�QR�VĎFGPU�GGP�XCP�\ĎP�#HTKMC�
GZRGFKVKGU�YCCTDĎ�JĎ�JQNDGYQPGTU�KP�<WKF�6WPGUKÇ�
DGUVWFGGTFG��*GV�2CVKQ�%QORNGZ�ICCV�UWDVKGN�QR�KP�
FG�QOIGXKPI��DĎ�OQQK�YGGT�YQTFGP�FG�RCVKQoU�GGP�
XGTNGPIUVWM�XCP�FG�YQQPMCOGT��+P������YGTF�FKV�
%QORNGZ�4ĎMUOQPWOGPV��

Patio Complex  Herman Haan



... Patio Complex

.QQR�NCPIU�FG�XĎXGT�GP�PGGO�CCP�JGV�GKPFG�FG�VTCR��$QXGP�TGEJVUCH��FKTGEV�NKPMU��8QNI�RCF��XGTNCCV�%QORNGZ�XKC�JGNNKPIDCCP�
)C�GXGP�NKPMU�GP�FCP�TGEJVUCH�FG�DQOGPNCCP�KP��0C�\QoP����OGVGT�NKPMU�JGV�ITCUXGNF�QR��NCPIU�FG�JQEMG[XGNFGP�� 
'XGP�XGTFGTQR�UVCCV�GGP�QWF�\QWVDQQTVQTGPVLG�XCP�FG�#-<1�FCV�PW�FKGPUV�FQGV�CNU�ENWDJWKU�XQQT�FG�JQEMG[XGTGPKIKPI�� 
-TWKU�FG�RCTMGGTRNGMMGP�GP�XGTJCTFG�YGI�GP�IC�JGV�UOCNNG�YCPFGNRCCFLG�KP��5VGGM�DĎ�FG�YGI�QXGT�GP�PGGO�JGV�VTQVVQKT� 
PCCT�TGEJVU��#CP�LG�TGEJVGTJCPF��CEJVGT�FG�URQTVXGNFGP��UVCCV�KP�FG�DQUTCPF�GGP�MNGKP�ƃCVIGDQWYVLG�



1965

31 Dit formele gebouwtje contrasteert met 

JGV�KPVKGOG�RCVKQEQORNGZ�XCP�*GTOCP�
Haan. De architectuur is hier op het indi�
XKFW�GP�RTKXCE[�IGTKEJV��+P�FG�LCTGP�n����
toen mannen en vrouwen op de campus 

nog gescheiden woonden, heette dit door mannen 

DGYQQPFG�ƃCVLG�FG�n*WPMGTDWPMGTo��JGV�MGGM�WKV�QR�
de binnenplaats van meisjeshuisvesting Logica.

Woonflatje  Maarten van Wensveen 

*QWF�DĎ�FG�MTWKUKPI�NKPMU�CCP��UVGGM�FG�YGI�UEJWKP�PCCT�NKPMU�QXGT�GP�PGGO�JGV�OGGUV�NKPMGT�RCF�
OGV�DGUVTCVKPI���0GGO�JGV� 
GGTUVG�RCF�TGEJVU�GP�JQWF�NKPMU�CCP��QO�FG�DQOGPITQGR�JGGP��+P�FG�DQUTCPF�CCP�LG�TGEJVGTJCPF�UVCCP�XKGT�DGVQPPGP�DGGNFGP� 
XCP�MWPUVGPCCT�GP�YKUMWPFKIG�4KPWU�4QGNQHU��)GOCCMV�FQQT�FG�ITQQVUVG��F�RTKPVGT�VGT�YGTGNF��,G�NQQRV�PW�QR�JGV�%CTKNNQP�CH�



1964

32 +P�#OGTKMC�JGGHV�GNMG�ECORWU�GGP�ECTKNNQP��
De UT kreeg dit aangeboden door een 

CCPVCN�IGOGGPVGP�DĎ�FG�QRGPKPI�KP�������
Het ontwerp is van Gerrit Rietveld.  

*Ď�RNCPFG�GGP�JGGN�DG\KPPKPIUEGPVTWO��
OCCT�FQQT�\ĎP�QXGTNĎFGP�DNGGH�JGV�DĎ�GGP�ECTKNNQP��
De UT stelde geen beiaardier aan omdat men wilde 

dat studenten en medewerkers zouden musiceren. 

Dat gebeurt nog steeds, hoewel er nu ook een  

automatisch systeem is.

Carillon  Gerrit Rietveld

)C�NKPMU�QO�JGV�%CTKNNQP�JGGP��9CCT�JGV�RCF�PCCT�NKPMU�ICCV��IC�LG�UEJWKP�TGEJVU�JGV�ITCU�QXGT�TKEJVKPI�JGV�5CTFKPGDNKM��



1975

33 Ger van Elk is sinds de jaren zestig bekend 

CNU�ÅÅP�XCP�FG�DGNCPITĎMUVG�XGTVGIGP�
woordigers van conceptuele kunst in 

Nederland. Dit grote, half opengedraaide 

XKUDNKMLG�KU�CPVK�MWPUV��8CP�'NM�\CI�JGV� 
als ludieke tegenhanger van de serieuze  

wetenschap. Vroeger lag dit werk prominent in  

de middenberm van de Drienerlolaan die toen  

vierbaans was. 

Sardineblik Ger van Elk

)C�XGTFGT�QXGT�JGV�YCPFGNRCF�RCTCNNGN�CCP�FG�&TKGPGTNQNCCP��TKEJVKPI�FG�5RKGIGN��,G�MTWKUV�GGP�DGGMLG��FG�4QQODGGM�



2012

34 0C�FG�XWWTYGTMTCOR�KP�FG�YĎM�4QQODGGM�
in Enschede, in 2001, besloot men de 

oude Roombeek weer zichtbaar te laten 

UVTQOGP��8CPCH�FG�YĎM�MTQPMGNV�FG�DGGM�
PW�PCCT�FG�ECORWU��+P������NGIFG�JGV�

Waterschap Regge en Dinkel de ingenieuze 

onderdoorgang onder de Drienerlolaan aan. De  

UVCF�GP�FG�ECORWU�\ĎP�PW�FQQT�YCVGT�XGTDQPFGP��

Roombeek 

*KGT�GKPFKIV�FG�TQWVG��


