
# m² NO per ruimte totaal m² NO #plekken opmerking

Entreegebied # m² NO per ruimte totaal m² NO

Koffie- en broodjescorner 'WIJK' 1 50 50 Koffie, broodje, klein warm assortiment. Beperkte voorziening met kleinschalige plekken voor horeca en ontmoeting, 

grote voorziening zit in ASP902.

Ontmoeting & café 1 218 218 110 café, uitloopruimte voor colleges, ontvangst bij evenementen, aantal plekken afhankelijk van keuzes in inrichting

Voorbereiding tbv ontvangstbalie 1 8 8 beperkte, flexibele, voorziening voor hostess om gasten te ontvangen, geen vaste balie

Lockers 1 10 10 tijd gestuurd en elektronisch lockers voorzien van voeding uit de wand

286 kader =250: uitgebreid ten koste van omvang facilitair programma

Co-creatie 

Ontmoetings- en ontvangstplek 1 120 120 Professionele uitstraling, display van onderzoek, goede (slow)koffie, incl. open overleg- en vergaderplekken

Presentatie- en tentoonstellingsplek 1 60 60 30 grenzend aan ontmoetingszone ASP942, flexibel in te richten gebied, ook geschikt voor display functies

Facility corner 1 4 4 pantry (magnetron, koelkast), keukenblok k/w water, koffiemachine, vending machine, afvalpunt

Multifunctional 1 4 4 inclusief papieropslag, nabij facility corner

Kluisjes/ opbergmogelijkheden 1 25 25 t.b.v. flexwerken bedrijven, professionele uitstraling

Secretariaat (tevens ontvangst) 4 28 112 16 4 werkplekken

Open flexwerkruimte 1 100 100 14 laagdrempelig, 10-14 werkplekken, event. combineren met ontmoeting en ontvangstplek van cocreatie

AI Research Labs 20 35 700 100 5 werkplekken, incl. kastruimte. flexibel smartgrid met voldoende koeling, standaard werkruimten voor X personen die 

werken met pc en grafische kaart - veel warmtelast, koelvermogen 7/8 kW

ICAI Kantoren 5 personen 17 35 595 85 flexibel smartgrid met voldoende koeling, werken met pc en grafische kaart - veel warmtelast

ICAI Kantoren 10 personen 6 70 420 60 flexibel smartgrid met voldoende koeling, werken met pc en grafische kaart - veel warmtelast

ICAI Kantoren 2 personen / 1 persoon + 

vergaderplek

16 14 224 32 flexibel smartgrid met voldoende koeling, werken met pc en grafische kaart - veel warmtelast

Vergaderplekken 2-4 personen 4 8 32 12 gesloten setting, grenzend aan ontmoetingszone en flexwerkzone

Vergaderruimte 6-8 personen 4 16 64 112 gesloten setting, waarvan enkele uitgevoerd als 'conceptroom'

Vergaderruimte 8 pers 2 16 32 16 incl. scherm, 2 tbv onderwijs, 2 tbv cocreatie - realiseren in seminar- en overlegzone

Vergaderruimte 50 personen 1 100 100 50 seminarruimte tbv co-creatie - realiseren in vergadercentrum

2592 527 kader  = 2.600

Onderwijsprogramma

Onderwijszaal 20 personen 3 40 120 60 2 m2 pp, flexibel in te richten (meubels op wielen, schermen in groepen te benutten etc)

Onderwijszaal 24 personen 4 48 192 96 2 m2 pp, flexibel in te richten (meubels op wielen, schermen in groepen te benutten etc)

Onderwijszaal 28 personen 3 56 168 78 2 m2 pp, flexibel in te richten (meubels op wielen, schermen in groepen te benutten etc)

Onderwijszaal 32 personen 2 64 128 64 2 m2 pp, flexibel in te richten (meubels op wielen, schermen in groepen te benutten etc)

Onderwijszaal 40 personen (ook tbv 

minor programeren)

3 80 240 96 2 m2 pp, flexibel in te richten (meubels op wielen, schermen in groepen te benutten etc), inzetbaar voor minor 

programmeren - (semi) open werkomgeving met gemiddeld 45 (eigen) laptopwerkplekken, zelfstandig en individueel 

werken, gevoel van 'inloopspreekuur', flexibel indeelbaar en multi-inzetbaar, exacte verdeling nader te bepalen

Werklandschap studenten 1 60 60 20 ook inzetbaar voor minor programmeren - direct aanpalend aan onderwijszalen 40 personen

Hoorcollegezaal 240p 1 269 269 240 1,12 m2 pp, gebruik voor onderwijs, bijeenkomsten, conferenties, hellend, opklapbare stoelen, stopcontacten in tafelrand 

per tafel, representatief - betrefgt overschreiding t.o.v. ruimtelijk kader

Hoorcollegezaal 150p 1 168 168 150 1,12 m2 pp, gebruik voor onderwijs, bijeenkomsten, conferenties, hellend, opklapbare stoelen, stopcontacten in tafelrand 

per tafel, representatief

Studieplekken UB-learning space:

hoge intensiteit 0 3 0 0 in ASP904: hoge mate van individuele zelfstudie, lange verblijfsduur, geconcentreerd werken in stilte 

midden intensiteit - 2 a 3 persoons 30 9 270 90 3 m2 pp afwisseling van individueel en samenwerken, niet per definitie stil, combinatie van open/gesloten, flexibel 

meubilair voor zowel individueel als samen, op piekmomenten (tijdens tentamens) moeten dit ook hoog-intensiteit 

plekken kunnen zijn met meer stilte - positie niet nabij rumoerige zone
midden intensiteit - 4  a 6 persoons 10 18 180 60 3 m2 pp afwisseling van individueel en samenwerken, niet per definitie stil, combinatie van open/gesloten, flexibel 

meubilair voor zowel individueel als samen, op piekmomenten (tijdens tentamens) moeten dit ook hoog-intensiteit 

plekken kunnen zijn met meer stilte - positie niet nabij rumoerige zone
lage intensiteit 50 3 150 50 3 m2 pp samenwerken - open

1945 kader = onderwijszalen 600 + collegezalen 385 + studieplekken 600 + programmeerlab 300 = 1.885

Onderwijs/onderzoek specifieke voorzieningen

Robo-, Drone-, Game-, & Visualisationlab met 2 zones:

Robo- en Dronelab 1 180 Voor: programmeren van robots. In hele ruimte: grid aan plafond voor aansluitingen en trackingdevices

Game- en Visualisation lab 1 78 datavisualisatie, grid aan plafond voor aansluitingen en trackingdevices

vrije vloer tbv 'robocup' 10,4x7,4m incl. velduitloop tbv 

werkplekken (veldwerkplekken)

1 110 bijvoorkeur 4m vrije hoogte, 'Vangnet' (bv gordijn) rondom vrije vloer voor drones

zone met bureau (lang)werkplekken (20 wp) 1 70 20 werkplekken met zicht op speelveld gedeeltelijk geclusterd in de ruimte (tbv groepsonderwijs)

vrije vloer tbv VR opstelling, incl. projectie-afstand 

scherm en 2 wp (vrij rondlopen)

1 20 8m vrije hoogte, 'Vangnet' (bv gordijn) rondom vrije vloer voor drones

zone met 2 VR opstellingen met : Bureau wp + vrije 

vloer

1 30 4 werkplekken met zicht op speelveld gedeeltelijk geclusterd in de ruimte (tbv groepsonderwijs)

zone met bureau (lang)werkplekken (6 wp) 1 24 6 werkplekken met zicht op speelveld gedeeltelijk geclusterd in de ruimte (tbv groepsonderwijs)

zone met Labtafels tbv reparatie apparatuur 1 4 1 labtafels geaarde stroomvoorziening & afszuigpunt tbv soldeerwerkzaamheden

Vitrinekast (opslag zichtbaar tbv studenten) 1 4 4 Opslag van tot de verbeelding sprekende apparatuur (o.a. drones). 8 strekkende meter, 0,5 m diep

Opslag (gesloten) 1 14 14

276 kader = 275: in ontwerpfase efficient gebruik van ruimte onderzoeken door bv. stapelen van werkplek ivm beschikbare 

hoogte

Onderzoek/ kantoren

IVI

Common room 3 30 90

20 personen, huiskamersfeer voor gepland en ongeplande ontmoeting en vieringen, voorzien van scherm. Mix van staan, 

zitten op banken en krukken.

Facility corner 3 4 12 in de common room - pantry (magnetron, koelkast) , keukenblok k/w water, koffiemachine, vending machine, afvalpunt

Multifunctional 3 4 12 inclusief papieropslag, nabij facility corner

1 persoonskamer inclusief overleg 22 14 308 22 1 werkplek, 1 overlegplek voor 3/4 personen, 1 boekenkast

2 persoonskamer 23 14 322 46 2 werkplekken, 1 boekenkast

3 of 4 persoonskamer 54 24 1296 216  3 of 4 werkplekken, 1 boekenkast: voor phd, masterstudenten, gasten

Open werkruimte masters 3 56 168 42 14 werkplekken, geen boeken

Overleg voor 2 a 3 personen 6 5 30 18 spontaan overleg, niet te reserveren

Archiefruimte 1 14 14

2252 344 kader = 2400 - vergadercentrum (2/3 * 182 = 120 m2 FNO) = 2280 m2 FNO

ILLC

Common room 1 30 30 20 personen, huiskamersfeer voor gepland en ongeplande ontmoeting en vieringen, voorzien van scherm. Mix van staan, 

zitten op banken en krukken.

Facility corner 1 4 4 pantry (magnetron, koelkast), keukenblok k/w water, koffiemachine, vending machine, afvalpunt

Multifunctional 1 4 4 inclusief papieropslag, nabij facility corner

1 persoonskamer inclusief overleg 23 14 322 23 1 werkplek, 1 overlegplek voor 3/4 personen, 1 boekenkast, vrije wand tbv whiteboard

2 persoonskamer 11 14 154 22 2 werkplekken, 1 boekenkast, vrije wand tbv whiteboard

3 of 4 persoonskamer 10 24 240 40  3 of 4 werkplekken, 1 boekenkast

Instituutsmanager 1 14 14 1 1 werkplek, 1 overlegplek voor 3/4 personen, 1 boekenkast

Secretariaat 1 21 21 3 3 werkplekken - dichtbij multifunctional

Secretariaat 1 14 14 2 2 werkplekken - dichtbij multifunctional

Masters werkplekken 1 50 50 15 15 werkplekken, geen boeken

Werkruimte gasten 2 24 48 12 2 x 6 werkplekken, geen boeken

Overleg voor 2 a 3 personen 1 6 6 3

Vergaderruimte 8 pers 1 16 16 8 vrije wand tbv whiteboard

Archiefruimte 1 14 14 statisch archief, mag op afstand

937 129 kader = 1.000 - vergadercentrum (1/3 * 182 = 60 m2 FNO) = 940 m2 fno

Seminar en overleg Gezamenlijke voorziening met diverse ruimten vanaf 4 pers.  Worden met andere instituten gedeeld. Zorgt voor beweging 

en spontane ontmoeting. Hier met name geplande vergaderingen. Deels ook representatief om externen te ontvangen.

Ontvangst / ontmoeting 1 20 20 ruimte voor ontvangst gasten, zitje, garderobe, leestafel

Facililty corner 1 4 4 pantry, vending machine, keukenblok k/w water, koffiemachine, afvalpunt

Vergaderruimte 4 a 6 pers 2 12 24 12 incl. scherm

Vergaderruimte 8 pers 2 16 32 16 incl. scherm, 2 tbv onderwijs

Vergaderruimte 8 pers 2 16 0 16 incl. scherm, 2 tbv onderwijs, 2 tbv cocreatie

Vergaderruimte 20 pers 1 42 42 20 te schakelen aan overlegruimte 30 personen

Vergaderruimte 30 personen 1 60 60 30 te schakelen aan overlegruimte 20 personen

Vergaderruimte 50 personen 1 100 0 50 seminarruimte tbv co-creatie

182 144

Studievereniging

Bestuurskamer VIA 1 36 36 6 6 bureauwerkplekken

Opslag VIA 1 5 5

3412 kader = 3.400

Facilitair # m² NO per ruimte totaal m² NO

Doucheruimte 2 4 8 2 dames, 2 heren, omvang cf bouwbesluit

Werkkast 7 4 28 min. 1 per verdieping, omvang min. 2,5m x 1,5m cf PvE FS

Opslagruimte FS 1 6 6 positionering op bg, min. afmeting is 2m x 3m.

Opslag meubels 1 10 10 in ASP904

EHBO- en lactatieruimte 1 12 12 omvang cf PvE FS

Stilteruimte 0 0 0 in ASP904

Expeditieruimte/goederenontvangst 0 0 0 in ASP904

Opslag pakketten 0 0 0 in ASP904

Pick-up HUB machine 0 0 0 in ASP904: persoonlijke kluisjes tbv pakketten

Milieustation 0 0 0 in ASP904

64 kader  = 100: minimaal uitgevoerd ten gunste van omvang entreegebied

8574 kader = 8.410 + 100 (ILLC) = 8.510

Toiletten ntb 0 uit brutering NO/VVO. dames / heren apart. Bg meer toiletten dan op verdiepingen, op bg genderneutral/d/h. Aantal 

toiletten moet aansluiten op de behoefte (cf bouwbesluit 1 op 30). Verhouding toiletten m/v in ontwerpfase te bepalen.

Mindervaliden toilet ntb 0 uit brutering NO/VVOminimaal 1 MIVA per bouwlaag >1.000 m²

Lift ntb 0 uit brutering NO/VVO. Groter dan standaard personenlift.

Nice to have: drone testzone (buiten) 1 400 400 testruimte voor drones in de vorm van een kooi met netten naast of op ASP942. Omvang ca. 20 x 20 x 8 (h)

Serverruimte 1 200 200 betreft een reservering. Besluitvorming UvA voor aanvang ontwerpfase. Huidige serverruimte zit bij Interaction

SNE lab onderwijs 1 98 98 40 40 studenten 2 aan 2, 20 tafels met dubbel scherm, inprikvoorziening voor data, gekoppeld aan serverruimte, verhoogde 

vloer ivm kabels tussen servers en werkplekken, voldoende koeling voor 42 schermen, 21 pc's, beamer, afsluitbare opslag. 

Huidige voorziening in ASP904. UvA neemt besluit uiterlijk bij aanvang ontwerpfase.
SNE lab onderwijs 1 98 98 40 40 studenten 2 aan 2, 20 tafels met dubbel scherm, inprikvoorziening voor data, gekoppeld aan serverruimte, verhoogde 

vloer ivm kabels tussen servers en werkplekken, voldoende koeling voor 42 schermen, 21 pc's, beamer, afsluitbare opslag. 

Huidige voorziening in ASP904. UvA neemt besluit uiterlijk bij aanvang ontwerpfase.
SNE serverruimte - onderwijs en onderzoek 1 70 70 0 60m2 workspace en 10 m2 opslag, ligging tussen SNE onderwijslabs, glas tussen serverruimte en onderwijslabs, vrije 

ruimte rondom. Huidige voorziening in ASP904. UvA neemt besluit uiterlijk bij aanvang ontwerpfase.
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Ruimteprogramma ASP942 (concept)
(behorende bij Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen ASP942 d.d. 08082018)


