Datacentrum
Leiden

Het datacenter van de
Universiteit Leiden is een
functioneel gebouw dat gebruikers digitaal met elkaar
verbindt. Zowel binnen de
Universiteit als wereldwijd.
Om dit netwerk te visualiseren is er gekozen voor
een opvallend gevelpatroon
van cirkels en strepen. Deze
representeren het verbinden. Daarnaast symboliseert het patroon de binaire
computercode opgebouwd
uit nullen en enen.

Het gebouw bestaat uit twee
verdiepingen. De facilitaire
voorzieningen zijn gehuisvest op de begane grond.
De eerste verdieping biedt
ruimte aan de computers
van het datacenter. Om de
koelinstallaties en zonnepanelen op het dak aan
het beeld te onttrekken,
is de gevel een extra laag
opgetrokken.
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Het datacenter heeft een
volledig gesloten gevel.
Om het volume te breken
is het opgedeeld in een
onder- en een bovenbouw.
De onderbouw bestaat
uit gestapelde stroken
verzaagd beton. Hiervoor
worden de vloeren uit het
gesloopte Gorlaeus-gebouw
hergebruikt. De plint loopt
aan de achtergevel verder
door, zo ontstaat er een
besloten binnenplaats via

welke het datacenter wordt
ontsloten. Op deze manier
wordt de omheining van
de binnenplaats onderdeel
van de architectuur van het
gebouw.

op het maaiveld. Diverse
deuren naar achterliggende
installatieruimtes zijn
in hetzelfde materiaal
uitgevoerd en vallen
daardoor weg in het
gevelbeeld.

De onderbouw wordt
gescheiden van de
bovenbouw door een
lijnrooster van 30cm
hoog. Dit rooster dient
als luchttoevoer. In de
gevel aan de binnenplaats
loopt het rooster door tot

De gevel van de bovenbouw
is opgebouwd uit panelen
in een grid van 90x90cm.
De semitransparante
panelen worden 3D-geprint,
waarbij gebruik wordt
gemaakt van gerecyclede

petﬂessen en glasvezel.
De toegevoegde glasvezel
dient ter versterking van het
materiaal en voorziet de
gevel van een witte gloed.
De geprinte panelen zijn
voorzien van cirkels en
strepen die het gesloten
gebouw zijn karakteristieke
uitstraling geven.
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