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Marinus Ruppertgebouw – Universiteit Utrecht 

 

Marinus Ruppertgebouw  

Leuvenlaan 21 

3584 CE  Utrecht 

tel: (030) 253 8538 

 

Bezorgadres voor leveranciers: 

Genevelaan 7 

3584 CM  Utrecht 

(Melden bij slagboom) 

 

 

 

 
 

 

Met openbaar vervoer: 

Per trein vanuit heel Nederland: NS Station Utrecht Centraal Station. Vanaf het 

station kunt u bus 12, 12s of 11 nemen richting ‘De Uithof UMC AZU’. De busreis 

duurt ongeveer 15-20 minuten en kost 3 strippen. U kunt uitstappen bij de 

bushalte Heidelberglaan tegenover het bestuursgebouw. U loopt vervolgens naar 

de overkant van de Heidelberglaan (kant van het bestuursgebouw) naar het W.C. 

van Unnikgebouw. Op werkdagen is het W.C. van Unnik gebouw geopend en kunt 

u via dit gebouw het Ruppertgebouw bereiken. In het weekend is dit gebouw 

gesloten en kunt u buitenom langs het restaurant De Basket lopen (zie tekening). 

Rechts om de hoek, na ongeveer 100 meter treft u aan de rechter kant de ingang 

van het Educatorium aan. Door binnen naar links te gaan bereikt u het 

Ruppertgebouw. 

 

De Uithof is ook goed te bereiken per bus vanuit de regio. Vanaf station 

Driebergen – Zeist is ieder half uur (in de spits ieder kwartier) directe verbinding. 

Reisinformatie kunt u vinden http://www.9292ov.nl of tel. 0900-9292. 
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Met de Auto: 

 

Vanuit Amsterdam 

- A2 afslag Utrecht Noord 

- N230 volgen tot A27 

- A27 kruispunt Rijnsweerd richting De Uithof 

- A28 eerste afslag De Uithof 

 

Vanuit Den Haag/Rotterdam/Arnhem 

- A12 knooppunt Lunetten richting Amersfoort 

- A27 kruispunt Rijnsweerd richting De Uithof 

- A28 eerste afslag De Uithof 

 

Vanuit Hilversum/Breda 

- A27 kruispunt Rijnsweerd richting De Uithof 

- A28 eerste afslag De Uithof 

 

Vanuit Amersfoort 

- A28 afslag De Uithof (na afslag Zeist/Den Dolder) 

 

Vanuit Den Bosch/Eindhoven 

- A2 knooppunt Oudenrijn richting Amersfoort 

- A27 knooppunt Lunetten richting Amersfoort 

- A28 eerste afslag De Uithof 

 

Op de A28 volgt u de Universiteitsweg tot u rechts af kunt slaan, de Leuvenlaan 

op. Aan uw linkerhand ziet u het Educatorium (glazen gebouw) liggen. Via de 

hoofdingang van het Educatorium gaat u direct links naar het Marinus 

Ruppertgebouw.  

 

Parkeren: 

Op verschillende plaatsen op De Uithof zijn parkeerplaatsen aanwezig. 

De eerste 33 minuten parkeren zijn gratis. Iedere volgende periode van 33 

minuten kost een halve euro en het maximale dagtarief bedraagt maximaal 7 

euro. U kunt betalen met muntgeld of met een chipknip. 

Het parkeren is gratis vanaf 18.00 uur en op zaterdag. Let op in de 

parkeergarage en op de genoemde parkeerterreinen kunt u alleen 

betalen met euromunten of chipknip.  

 

Chipknipkaarten: 

� In het Educatorium is er een chipknip verkoopautomaat waar prepaid 

chipknips te koop zijn van tien en twintig euro. Deze zijn niet alleen op de 

universiteit te gebruiken, maar door heel Nederland. Let op het 

verkoopapparaat chipknips accepteert alleen 10- of 20 eurobiljetten. 

� Ook bij de publieksbalie van de UBU kunt u een chipknipkaart kopen. 

 

Parkeerruimte op de Uithof:  

� Parkeergarage van de Universiteitsbibliotheek (530 plaatsen). Op de A28 volgt 

u de Universiteitsweg tot u een T-splitsing nadert (bij stoplichten) waarbij u 

rechts af kunt slaan aan. U komt dan op de Cambridgelaan. Na een paar 

honderd meter vindt u aan uw rechterhand de parkeergarage van de 

Universiteitsbibliotheek. U kunt de parkeergarage verlaten via de uitgang 

Heidelberglaan. Door de week is het W.C. van Unnik gebouw geopend en kunt 

u via dit gebouw het Ruppertgebouw bereiken. In het weekend is dit niet 

mogelijk en kunt u buitenom langs het restaurant De Basket lopen (zie 
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tekening). Rechts om de hoek, na ongeveer 100 meter treft u aan de rechter 

kant de ingang aan. 

� Parkeren aan het begin van de Leuvenlaan aan uw linkerhand. Entree via 

Educatorium en binnen direct links af is de ingang naar het Ruppertgebouw. 

� Hieraan voorbij rijdend kunt u aan uw rechterhand de Budapestlaan inslaan. 

Even verderop kunt u parkeerplaats ‘Budapestlaan en Botanische tuinen’ 

vinden. Let op alleen met euromunten betalen, geen chipknip.  

� Een derde parkeerplaats vindt u, op de Leuvenlaan rijdend, tegenover het 

Minneart gebouw: parkeerplaats ‘Padualaan’. 

 

Met de fiets: 

Voor fietsroutes zie http://www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner/ . De Uithof is 

bijv. vanuit Utrecht, De Bilt, Zeist, Bunnik en Houten prima per fiets te ereiken. 

Restaurant: 

In het Ruppertgebouw is geen restaurant aanwezig, u kunt gebruik maken van 

het restaurant in het Educatorium. In het restaurant van het Educatorium is de 

chipknip het enige betaalmiddel. In het Educatorium is er een chipknip verkoop 

automaat waar prepaid chipknips te koop zijn van tien en twintig euro. Deze zijn 

niet alleen op de universiteit te gebruiken, maar door heel Nederland.  

Let op het verkoopapparaat chipknips accepteert alleen 10- of 20 

eurobiljetten.  

 

Wetenswaardigheden:  

Het Marinus Ruppertgebouw is het eerste universitaire gebouw in De Uithof. 

Opgezet als Transitorium (doorgangshuis) voor nieuwe bewoners van de Uithof. 

De ruime binnenstraat werd door het ministerie goedgekeurd vanwege het 

ontbreken van beloopbare wegen buiten het gebouw. Semi-permanente 

bouwconstructie, met onderdelen die na sloop van het gebouw opnieuw bruikbaar 

zouden zijn. Het gebouw is in 2000 gerenoveerd.  

 

Marinus Ruppert (1911-1992) was lid van het College van Curatoren van de 

Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij was als bouwcurator belast met de ontwikkeling 

van het Universiteitscentrum ‘De Uithof’.  

Architect : Sjoerd Wouda 

Bouwjaar 1962-1963 


