
Vanuit de vraagstelling voor een 
transparant en flexibel gebouw 
ontstond een concept dat 
gebaseerd is op het faciliteren 
van korte verbindingsroutes 
‘spokes’ en het creëren van een 
verscheidenheid aan ontmoet-
ingsplekken ‘hubs’. Dit netwerk 
van ‘hubs & spokes’ beslaat 
niet alleen de verschillende 
verdiepingen, maar doorbreekt 
de bestaande horizontaliteit van 
het gebouw door een diagonale 
verbinding te maken tussen de 
verdiepingen. Deze ingreep ver-
groot de transparantie van het 
gebouw en verkleint de afstand 
tussen de verschillende afde-
lingen in het gebouw. Hierdoor 
worden ook de hubs onderling 
verbonden en daarmee hun 
functie als flexibele werkplek 
en ontmoetingsplek versterkt. 
Tussen deze hubs worden de 
‘traditionele’ kantoren zoveel 
mogelijk behouden om de ver-
scheidenheid aan werkplekken 
te vergroten. Naast de flexibele 
werkplekken wordt er ook ‘tradi-
tionele’ kantoorruimte gerea-
liseerd. Hierbij wordt gebruikt 
gemaakt van de bestaande 
structuur van het gebouw. De 
noordzijde kent diepere kamers 
en wordt begrensd door een 
rij schachten. Tussen deze 
schachten worden verdiepings-
hoge puien geplaatst om de 
transparantie te vergroten.
Naast de hoofdentree wordt op 
de begane grond een ont-
moetingsplek gerealiseerd die 
vrij toegankelijk is voor zowel 
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werknemers als bezoekers en 
buiten de beveiligde zone van 
het complex valt. Deze ‘hub’ 
heeft een informeel karakter 
met lange tafels en zitbanken. 
Het is een plek om gasten te 
ontvangen, koffie te drinken en 
om te werken.  
Vanuit deze openbare ruimte 
kun je verder het gebouw in 
naar de kantoren op de begane 
grond, naar de overige hubs, 
kantoren op de verdiepingen en 
naar de nieuwe laboratoria in 
het souterrain. Deze labs zullen 
nieuw gerealiseerd worden om 
te voldoen aan de gestelde 
eisen van de verschillende 
afdelingen en voorzien worden 
van nieuwe installaties.  
De hub op de tweede verdie-
ping bevindt zich bovenaan de 
laatste trap en wordt als lounge 
ingericht waardoor deze een 
meer privé karakter krijgt.

De hub op de eerste verdieping 
is een open kantoorruimte waar 
flexibele werkplekken worden 
gerealiseerd met enkele over-
legkamers. Deze hub bevind 
zich in de nabijheid van de trap 
en vormt een spil tussen de 
verschillende onderzoeksafde-
lingen. 
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Niet alleen het interieur van 
de E3 vleugel wordt gewijzigd, 
ook de gevel. De nieuwe gevel 
bestaat uit structurele begla-
zing waardoor het kozijn van 
buitenaf niet zichtbaar is. Dit 
versterkt de krachtige structuur 
van de betonnen gevelpanelen. 
De structurele beglazing wordt 
vóór de bestaande borstwering 
geplaatst. Dit geeft tegelijkertijd 
een energetisch voordeel. De 
nieuwe gevelelementen zullen 
voorzien worden van automa-
tische zonwering en kunnen 
geopend worden voor ventilatie. 
Daar waar de hubs zich in het 
gebouw bevinden wordt de 
bestaande borstwering ver-
wijderd en worden er verdie-
pinginshoge ramen geplaatst 
waardoor de transparantie ook 
naar buiten wordt vergroot.




