
Veel gestelde vragen m.b.t. locatie Bolognalaan 
 
Vanaf februari 2019 gaan de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen en 
Sociale Wetenschappen gebruikmaken van de onderwijsruimten in de onderwijslocatie 
aan de Bolognalaan 101. Hieronder staat een aantal vragen op een rijtje. Staat jouw 
vraag er niet tussen? Mail gerust naar info.bolognalaan@uu.nl. Wij helpen je graag.   
 
1. Waarom is het nodig de locatie aan de Bolognalaan te gaan gebruiken? 
Onderwijsruimten van de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen en 
Sociale Wetenschappen worden op korte termijn buiten gebruik gesteld. De drie 
faculteiten gaan vanaf februari 2019 gebruikmaken van 33 onderwijsruimten in de 
onderwijslocatie aan de Bolognalaan 101. Dit als vervanging van de onderwijsruimten in 
het Willem C. Van Unnik gebouw (einde technische levensduur) en locatie Israëlslaan 
(huurcontract loopt af per juni 2019). 
 
2. Wanneer gaat de UU deze locatie gebruiken? 
Vanaf februari 2019 neemt de UU deze locatie in gebruik. Op dit moment wordt het pand 
verbouwd en worden de onderwijsruimten geschikt gemaakt voor onderwijs. 
 
3. Waar ligt deze locatie in het Utrecht Science Park? 
De locatie Bolognalaan 101 ligt in Utrecht Science park, tegenover het 
Androclusgebouw. De locatie is ongeveer 5 minuten lopen vanaf het Willem C. van 
Unnikgebouw en ongeveer 10 minuten vanuit het Buys Ballotgebouw. 
 
4. Hoe is deze locatie te bereiken?  
De locatie Bolognalaan 101 ligt in het Utrecht Science Park (USP) , tegenover het 
Androclusgebouw (zie foto). De locatie is ongeveer 5 minuten lopen vanaf het Van 
Unnikgebouw en ongeveer 10 minuten vanuit het Buys Ballotgebouw. Als medewerkers 
of studenten met de auto komen, ligt de parkeergarage Cambridgelaan op loopafstand. 
Er is geen parkeermogelijkheid voor de deur. Uiteraard is er bij deze onderwijslocatie 
ook gelegenheid om fietsen te stallen. Het pand is geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag van 8.00 – 17.00 uur. 
 
5. De locatie ligt enigszins op afstand van andere onderwijsgebouwen. Was er ook een 

andere locatie beschikbaar dan Bolognalaan 101?  
Nee, in het USP-gebied is geen andere onderwijshuisvesting beschikbaar.. Het enige 
alternatief zou zijn onderwijsruimten buiten de USP te realiseren. Dit was niet wenselijk.  
 

6. Is het pand toegankelijk voor minder valide personen? 
Ja, deze onderwijslocatie is toegankelijk voor minder valide personen. Alle verdiepingen 
zijn bereikbaar per lift. Op elke verdieping is een MIVA-toilet en in alle onderwijszalen 
zijn MIVA-plaatsen aanwezig. Helaas is één ruimte (1.082, naast de voormalige TV-
studio) niet toegankelijk voor minder validen. Deze ruimte is alleen te bereiken via het 
trappenhuis. Direct naast het gebouw is een aantal MIVA-parkeerplekken. 
 
 
7. Is dit pand nu in eigendom van Hogeschool Utrecht? 
Ja, dat klopt. Vanaf februari 2019 gaat de HU dit gebouw delen met de UU. 
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8. Wat zijn de openingstijden van het gebouw? 
Het pand is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 uur tot 22.00 uur en 
zaterdag van 8.00 – 17.00 uur. 
 
 
9. Wat wordt er in het pand gerealiseerd voor de UU? 
De drie faculteiten nemen uiteindelijk ongeveer 6.500 m2  aan voornamelijk 
onderwijsruimten in dit gebouw in gebruik, zoals hoorcollegezalen, werkgroepruimten 
en computerleerzalen ,en een groot studielandschap. Het aantal onderwijsruimten 
wordt per september 2019 verder uitgebreid.  
 
10. Zijn er ook werkplekken beschikbaar voor docenten? 
Naast enkele flexplekken die ter beschikking staan aan docenten op de 1e verdieping, 
zijn er geen kantoorfuncties van de drie BGS faculteiten aanwezig in dit gebouw. 
 
11. Hoe zien onderwijsruimten eruit? 
De werkgroepruimten in het gebouw zijn verschillend van grootte (met een capaciteit 
variërend van 24 tot 60 studenten). De meeste werkgroepruimten worden als flexibele 
werkgroepruimte ingericht. Dit houdt in dat deze ruimte geschikt is voor de toepassing 
van verschillende didactische werkvormen. Deze onderwijsruimten beschikken allemaal 
over wifi, hebben voldoende elektra-aansluitingen, beschikken over eenvoudig te 
verplaatsen lichtgewicht meubilair, up-to-date AV voorzieningen en er worden extra 
whiteboards geplaatst. Alle werkgroepruimten, dus ook de flexibele onderwijsruimten, 
zullen voorzien worden van grotendeels nieuw meubilair en nieuwe AV-voorzieningen. 
 
12. Zijn er ook computerleerzalen in het pand aanwezig? 
Op de tweede verdieping zijn naast werkgroepruimten ook de drie computerleerzalen 
gevestigd (elk met een capaciteit voor 40 personen). Indien deze computerleerzalen niet 
ten behoeve van onderwijs in gebruik zijn, kunnen ze worden gebruikt t.b.v. zelfstudie 
door studenten. 
 
13. Is er ook een studiefaciliteit voor studenten in het pand aanwezig? 
Op de eerste verdieping is een groot studielandschap, daar kunnen studenten gebruik 
van maken. 
 
14. Is er een tentamenruimte aanwezig in het pand? 
Bij ingebruikname van het pand per februari 2019 zal de tentamenruimte (met een 
capaciteit van 50 personen) nog niet klaar zijn. Dat zal vanaf september 2019 wel het 
geval zijn. Daarnaast kunnen tevens toetsen worden afgenomen in de 
werkgroepruimten. 
 
14. Welke ICT-netwerken zijn er in het gebouw aanwezig? 
In de Bolognalaan 101 zijn twee ICT-netwerken: het bestaande netwerk van de HU en 
een nieuw datanetwerk van de UU.   
 
In het hele gebouw is wifi van de HU aanwezig, dus ook voor UU-gebruikers.  
 



In alle onderwijsruimten kunnen docenten gebruik maken van een pc die verbinding 
heeft met het UU-netwerk. Studenten kunnen gebruik maken van het HU wifi-netwerk.  
 
De vaste desktops in de drie computerleerzalen zijn aangesloten op het UU-netwerk. 
 
In de ruimten waar digitale toetsen worden afgenomen, komt naast het HU wifi-netwerk 
ook een eigen UU wifi-netwerk, waarmee chromebooks verbinding maken. 
 
15. Kunnen er digitale toetsen afgenomen worden in het pand? 
Ja, in de locatie Bolognalaan 101 kunnen digitale toetsen in de werkgroepruimten 
worden afgenomen op de tweede en derde verdieping van het pand, in zones die 
daarvoor specifiek geschikt worden gemaakt. In de locatie zal om die reden een kar met 
chromebooks ter beschikking worden gesteld als een digitale toets wordt afgenomen. 
 
16. Is er een restaurant in het pand? 
Dichtbij de Bolognalaan 101 zijn meerdere restaurants aanwezig, zoals Androclus, 
nieuwbouw HU en Educatorium. Daarom komt er in dit pand geen restaurant. Uiteraard 
zijn er wel koffie en snacks verkrijgbaar middels verscheidene automaten.  
 
17. Wat is de planning van de werkzaamheden? 
Om het pand in gebruik te nemen, moet het gebouw nog worden aangepast. Komende 
tijd richten de werkzaamheden zich op bijvoorbeeld de data-installatie en ook 
bouwkundige aanpassingen zoals het vergroten van onderwijsruimten. De 
werkzaamheden zijn naar verwachting aan het eind van het jaar klaar . Vanaf januari 
2019 wordt o.a. meubilair geplaatst en AV-voorzieningen aangelegd in de 
onderwijsruimten. Het onderwijs in deze locatie start op 4 februari 2019 . 
 
18. Kan ik het pand nu al bezoeken? 
Nee, dat is helaas nu niet mogelijk omdat er nu verbouwingen zijn. Begin volgend jaar 
zijn er rondleidingen voor studenten en docenten. Data en tijdstippen volgen zodra deze 
bekend zijn. 
 
19. Waar kan ik met mijn vragen terecht?  
Zijn er vragen over de ingebruikname van deze locatie? Mail ons dan gerust via 
info.bolognalaan@uu.nl. Wij helpen je graag. 
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