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TNO E3
Situatie Bestaand

Aan de Stieltjesweg is één 
van de TNO locaties in Delft 
gevestigd. De locatie bestaat uit 
verschillende gebouwen waar-
onder het van Leeuwenhoek la-
boratorium, een kantoorvleugel 
(het N-gebouw) en een vleugel 
met combinatie kantoor en labs 
(de E vleugel). De E vleugel is 
onderdeel van het faculteitsge-
bouw van Technische Natuur-
wetenschappen van de TU Delft 
dat zich uitstrekt tot aan het 
Mekelpark. Het projectgebied 
voor de herinrichting beslaat de 
E3 vleugel. Deze vleugel is via 
diverse verbindingsbruggen 

reeds verbonden met de ove-
rige gebouwdelen. Het bevat 
tevens de hoofdentree van het 
TNO complex. 

De E3 vleugel bestaat uit vier 
verdiepingen en een souterrain. 
Het interieur kenmerkt zich door 
een sterke anonimiteit en weinig 
transparantie. Door beperkte 
installaties is het klimaat in de 
kantoren onvoldoende. Karak-
teristiek aan het gebouw zijn 
de lineaire verdiepingen, de 
betonnen schachten, en de 
asymmetrie tussen de noord- 
en zuidzijde van het gebouw.
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TNO E3
Concept

Vanuit de vraagstelling voor 
een transparant en fl exibel ge-
bouw 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 verschil-
lende verdiepingen, maar door-
breekt de bestaande horizonta-
liteit van het gebouw door een 
diagonale verbinding te maken 
tussen de verdiepingen. Deze 
ingreep vergroot de transparan-
tie van het gebouw en verkleint 
de afstand tussen de verschil-
lende afdelingen in het gebouw. 
Hierdoor worden ook de hubs 
onderling verbonden en daar-
mee hun functie als fl exibele 
werkplek en ontmoetingsplek 
versterkt. Tussen deze hubs 
worden de ‘traditionele’ kanto-
ren zoveel mogelijk behouden 
om de verscheidenheid aan 
werkplekken te vergroten. 



TNO E3
Entree & Ontvangst



Naast de hoofdentree wordt op 
de begane grond een ont-
moetingsplek gerealiseerd die 
vrij toegankelijk is voor zowel 
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, koffi  e 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.  

Begane grond

Doorsnede



TNO E3
Flexibele Werkplekken

De hub op de eerste verdieping 
is een open kantoorruimte waar 
fl exibele 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. Deze fl exibele werkplek-
ken zijn vrij te gebruiken door 
de werknemers van TNO en 
creëren ademruimte voor de 
verschillende projectgroepen.



1e verdieping
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TNO E3
Kantoren

Naast de fl exibele werkplek-
ken wordt er ook ‘traditionele’ 
kantoorruimte gerealiseerd. 
Hierbij wordt gebruikt gemaakt 
van de bestaande structuur 
van het gebouw. De noordzijde 
kent diepere kamers en wordt 
begrensd door een rij schach-
ten. Tussen deze schachten 
worden verdiepingshoge puien 
geplaatst om de transparantie 
te vergroten. 



Ter plaatse van de kanto-
ren aan de zuidzijde van het 
gebouw worden bestaande 
deuren vervangen door glazen 
renovatiedeuren en waar nodig 
nieuwe deuren geplaatst. De 
kantoren zullen allen voorzien 
worden van nieuwe plafonds 
met geïntegreerde installaties. 
Daarnaast zullen op alle verdie-
pingen vergader- en overlegka-
mers worden gerealiseerd.



TNO E3
Lounge & Gangen

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.

In de gangen van de E3 vleugel 
wordt de asymmetrie van het 
gebouw zichtbaar. Aan de 
noordzijde bevinden zich de 
rijen schachten. Deze worden 
hergebruikt voor de nieuwe 
installaties. Ook worden ze 
bekleed met panelen om de rit-
miek te versterken en tegelijker-
tijd toegankelijk te maken voor 
onderhoud. Het plafond in de 
gang onderscheidt zich van het 
plafond in de kantoren. Daar 
benadrukken langwerpige pla-
fondstroken de gangfunctie als 
verbindend element (spokes) 
tussen de verschillende hubs 
en afdelingen.



2e verdieping
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TNO E3
Gevel

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 zul-
len voorzien worden van auto-
matische 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. 



TNO E3
Installaties

In de bestaande E3 vleugel 
ontbreekt een mechanisch koel- 
en ventilatiesysteem. Dit zorgt 
o.a. voor een variabele en vaak 
ontoereikbare luchtkwaliteit.

Voor de nieuwe installaties 
wordt uitgegaan van inductie-
units in de verlaagde plafonds. 
De lucht wordt via een kanalen-
systeem d.m.v. inductie-units 
en roosters in de ruimte gebla-
zen. De retourlucht wordt via 
overstroomroosters afgezogen. 
De mogelijkheid om natuurlijk 
te ventileren wordt daarnaast 
behouden.
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