
Overzicht strategieën en projecten LTSH

Speerpunt strategische visie UT Huisvestingsambitie Mogelijke projecten Ruimtebehoefte Huisvestingsopties Financiële impact  Strategie 1  Strategie 2 

         

         

Hoogwaardig onderwijs Voorzien in UT-brede behoefte aan: 

- meer projectruimten tot 8 personen (voor zowel studenten als 

medewerkers).

            500 m² fno

- meer flexibele werkcollegeruimten voor 100 tot 150 p.             720 m² fno in Health in Health

In samenhang met verbetering bezetting of herbestemmen van:

- onderbezette grote hoorcollegezalen.

- onderbezette kleine werkcollegeruimten (tot 30 p.).

Realisatie van meer studieplekken (m.n. rond O&O-plein).             150 m² fno In bestaande ruimte

Realisatie van adequate toetsruimte op de campus.         1.500 m² bvo Noordhorst 

Upgrading huisvesting University College Twente (of realiseren 

andere passende huisvestingsoplossing).

            463 m² fno Bij upgrading Citadel.

            463 m² fno Bij herhuisvesting op O&O-

plein (locatie n.t.b.). 

          

Synergiegedreven 

(uniek in combinaties)

Herhuisvesting van faculteit ITC op de campus.         7.600 m² fno 

(excl. 

restaurant)

Bij huisvesting in Spiegel 

(incl. uitbreiding).

                  

        7.600 m² fno 

(excl. 

restaurant)

Bij huisvesting in 

Nieuwbouw Citadel.

Clustering en betere profilering van de activiteiten van UT op het 

gebied van Health, door realisatie van geconcentreerde huisvesting 

voor staf en studenten van de opleidingen BMT, GZW en TG.

        6.065 m² fno Bij huisvesting in Technohal 

(uitgangspunt is technische 

renovatie volledig gebouw, 

inrichting van ruimte 

Health).

                      

Herhuisvesten faculteiten (intern) vanwege de (re)organisatie in 

departementen. Creëren van 'thuisbasis' per opleiding door 

clustering van studiewerkplekken studenten, kantoorruimte staf en 

huisvesting studievereniging opleiding.

 geen Binnen huidig areaal per 

faculteit realiseren. 

Stelpost.

Verbreding en vergroting van de betekenis van ‘design’ als 

integrerend concept over de disciplines van UT, door structurele 

verankering/bestendiging van de functie en de faciliteiten van het 

Design Lab.

vooralsnog geen Op termijn (bij aflopen 

huur Gallery) bezien.

Herhuisvesting beleidsdiensten (vanuit Spiegel) in O&O-gebied ter 

verbetering van de samenwerking met de primaire 

organisatieonderdelen.

   2.400 m² fno Bij herhuisvesting op O&O-

plein (locatie n.t.b.). 

      

Herhuisvesting CvB (vanuit Spiegel) in O&O-gebied ter verbetering 

van de samenwerking met de primaire organisatieonderdelen.

      200 m² fno Bij herhuisvesting op O&O-

plein (locatie n.t.b.). 

Herhuisvesting diensten en overige gebruikers (naast University 

College Twente) die op dit moment gehuisvest zijn in Citadel naar 

vrijkomende/resterende ruimten op O&O-plein.

   1.600 m² fno Bij herhuisvesting op O&O-

plein (locatie n.t.b.). 

      

Ondernemend en pionierend 

('smart living campus')

Realisatie van een werkplaatsvoorziening voor UT studententeams 

"Dreamhall".

   1.500 m² bvo Nieuwbouw

      500 m² fno Start-up hub

Verbreding en vergroting van de betekenis van ‘design’ als 

integrerend concept over de disciplines van UT, door structurele 

verankering/ bestendiging van de functie en de faciliteiten van het 

Design Lab.

vooralsnog geen Op termijn (bij aflopen 

huur Gallery) bezien.

Voortdurend anticiperend, 

synergiegedreven

Realiseren flexibele werkomgeving voor de diensten om het 

integraal/ multidisciplinair samenwerken te stimuleren: 

- diensten in Spiegel    2.625 m² bvo Spiegel

- CES en LISA    1.650 m² bvo Vrijhof       

- Facilitair bedrijf       633 m² bvo Paviljoen  

Stapsgewijze flexibilisering van ca. 60% van het overig aanbod aan 

kantoorruimte UT-breed, bij aanpassing pand of nieuwbouw om het 

integraal/ multidisciplinair samenwerken te stimuleren.

###

###

##

m² bvo Uitvoering in samenhang 

met toekomstige projecten 

over een horizon van 10 

jaar.

Uitbreiden en diversificeren aanbod aan restauratieve voorzieningen 

op de campus , gericht op: 

- oplossen bestaande krapte in huidige mensa       535 m² fno              

- tegemoet komen aan extra vraag door komst ITC

- diversifisering t.b.v. groei internationale populatie    1.500 m² fno  

- oplossen exploitatieproblemen Faculty Club

- adequate spreiding van voorzieningen op de campus 

Kwaliteitsimpuls van de Bastille ter versterking functie van centrale 

ontmoetingsplek voor studenten en voorzichtige start SU-plan 

incubators.

   1.500 m² fno Kwaliteitsimpuls Bastille  

Verbeteren van de sportvoorzieningen op de campus, gericht op:

- ruimtelijke optimalisatie en geven kwaliteitsimpuls  

- vergroting van het aanbod voor individuele sport

Geven van een kwaliteitsimpuls aan de cultuurvoorzieningen op de 

campus.

In samenhang met 

toekomstige renovatie 

Vrijhof.

Uitbreiding en diversificatie van het aanbod aan studentenwoningen 

op de campus.

Verbeteren samenhang tussen 

de functiegebieden op de 

campus

Verbeteren interactie tussen het woon- en leefgebied en het O&O-

gebied, door upgrading van de verbinding tussen de boulevard en 

het O&O-gebied en het gericht creëren van 'traffic' door adequate 

functiespreiding op campus.

Bijvoorbeeld door het 

nieuwe restaurant te 

bouwen op deze 'as'.

 

  

Realisatie van één front office internationalisering.  

Realisatie van short stay voorzieningen op de campus vanwege het 

belang voor het realiseren van de UT internationaliseringsstrategie.

 

Upgrade infrastructuur i.r.t. plannen Hogekamp-plein.  

Synergiegedreven (overig) Verbetering van de transparantie/ openheid van gebouwen, zodat 

zichtbaar wordt gemaakt wat er gebeurt en te doen is (o.a. aandacht 

voor entreegebied Horst).

Meenemen in plannen 

voor functionele 

aanpassingen / 

verbouwingen.

  

Verbetering van de toegankelijkheid van en de verbinding tussen de 

gebouwen in het O&O-gebied (o.a. aandacht voor Cubicus, Horst en 

Zilverling).

Luchtbrug tussen Cubicus 

en Ravelijn

 

Realisatie van één front office voor medewerkers.  

Uitbreiding van de parkeermogelijkheden op de campus. 150 pp. nieuw te realiseren 

in gebouwde 

bovengrondse 

parkeervoorziening.

             

Reserveringen Mogelijke projecten Ruimtebehoefte Huisvestingsopties Financiële impact  Strategie 1  Strategie 2 

Grootschalige renovaties, Reservering grootschalige renovatie Zilverling (2018 => 2022)               

budget functionele aanpassingen Reservering grootschalige renovatie Citadel (2021 =>2023)  

en reservering grootschalige Reservering grootschalige renovatie Spiegel (2022 => 2024)               

ingrepen infra. Reservering grootschalige renovatie Vrijhof (2025)               

Reservering grootschalige renovatie Bastille (2030)

Reservering grootschalige renovatie Nanolab (2030)               

Reservering budget functionele aanpassingen 2017 t/m 2021  

Reservering budget functionele aanpassingen 2022 t/m 2031               

Verbeteren van de woon- en 

leefomgeving

Internationaal geörienteerd (global 

citizens van morgen opleidend)

Verbetering van de 

voorzieningen specifiek voor 

de groeiende internationale 

populatie op de campus

Verbetering van de 

toegankelijkheid en openheid/ 

transparantie van de campus 

en huisvesting

Reserveringen periode 2017 

t/m 2031

De campus als inspirerende 

ontmoetingsplaats en community

Verbetering van de 

voorzieningen die ontmoeting 

stimuleren Uitbreiding a.g.v. komst ITC

Kwaliteitsimpuls / 

upgrading deel bestaand

Kwantitatieve en kwalitatief-

functionele optimalisatie van 

het aanbod aan 

onderwijsvoorzieningen

Binnen huidig areaal 

onderwijsruimten.

Inzet huisvesting ter 

verbetering van de 

samenhang, de samenwerking 

en/of de profilering rondom 

specifieke inhoudelijke 

thema's.

Verbetering van de campus als 

plek om te ondernemen en 

experimenteren

Kwalitatief-functionele 

verbetering kantooromgeving 

ter bevordering van de 

interactie, samenwerking en 

flexibiliteit
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