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RIJKSBEGROTING 1962 
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Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen. 
Uitgaven Buitengewone Dienst. 

Afdeling VIII. Wetenschappelijk Onderwijs. 

Paragraaf 2. Ri jksu1:i ver si te i t en klinieken en 
ziekenhuizen te Utrecht. 

art.425. 

Bijdrage in de investerings-
kosten. ___ . ______ 15700.000 

1. Bijdrage in de kosten 
van nieuwbouw en in
richting van nieuwe 

en vergrote gebouwen 

van de rijksuniversitei.t .. 12700.000 

2. Bijdrage in de kosten 
van uitbreiding van de 
Stichting Academisch 
Zieke11huis L" trech t _____ 3.000.000 

Toelichtins: 

Het voornemen bestaat 
in de loop der jaren een geheel 
nieuw universitair complex te 

s t ichten op een terrein oostelijk 
van de bebouwde kom der gemeente 
Utrecht, waarvan de omvang, mede 
in verband met de behoefte aan 
weidegrond voor de faculteit der 
dier~eneeskunde, voorshands op 
ongeveer 300 ha is gesteld. 

Aangezien in de meest 
directe noden van de hoofdadmini
stratie en de A-facul~eiten, als
mede de bibliotheek, kan worden 
voorzien door de aankoop van per
celen in de binnenstad, zullen in 
de eerstkomende jaren op het 
nieuwe terrein vuornamelijk voor

zieningen worden getroffen ten 
behoeve van de B-faculteiten. 

In het kader van de lustrumvie
ring der universiteit werd in het 
voor jaar de eerste paal gehe"id voo: 
een te bouwen laboratorium ten 
dienste van de faculteit der 
wiskunde en natuurwetenschappen. 
In afwachting van de totstu.ndko
ming van de definitieve gebouwen 
der faculteit, zullen hierin de 
onderdelen worden gehuisvest, die 

op korte termijn de meeste behoef
te aan uitbreiding hebben. In ver
band hiermede wordt dit gebouw 
aangeduid als transitorium. 

In de toekomst zal op het 
nieuwe terrein ook een academisch 
ziekenhuis worden gesticht ter 

vervanging van de bestaan<È klinieke 
in de binnenstad, die voor het 
merendeel verouderd zijn. Aan de 
bestaande gebouwen zullen in de 
eerstkomende jaren echter nog be
lan5rijke voorzieningen noodzake
lijk zijn. 

De ondergetekende stelt 
voor de bijdrage in de investerings 
kosten van de rijksuniversiteit 
en de Stichting Academisch Zieken
huis Utrecht te Utrecht te bepalen 
op f.15700000. Hierin is begrepen 
voor de rijksuniversiteit 

f.12700000 en voor de Stichting 
Academisch Ziekenhuis Utrecht 
f.3000000. 



In 1962 zullen voor de 
volgende projecten ten behoeve van 

t 

de universiteit belangrijke in-
vesteringen zijn vereist: 

nieuwbouw van een laboratorium 
t.b.v. de faculteit der wis
kunde en natuurwetenschappen 
(transitorium); 
nieuwbuuw van een sporthal; 
nieuwbouw van een fysisch 
laboratorium (1ste fase); 
nieuwbouw van ~li~ieken voor 
diergeneeskunde; 
aankoop van terreinen. 

Voor de herinrichting 
van de kliniek voor inwendige 
geneeskunde en voor de uitbreiding 
van de kliniek voor heelkunde van 

2. 

de Stichting Academisch Ziekenhuis 
Utrecht te Utrecht zullen in 1962 
belangrijke bedragen voor investering 
nodig zijn. 

De Minister van onderwijs, 
kunsten en wetenschappen, 

J. Cals. 


