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1 ALGEMEEN 

1.1 OMSCHRIJVING TECHNISCHE AMBITIES EN ONTWERPUITGANGSPUNTEN  

In dit document worden technische ambities omschreven die de basis vormen van de technische 

prestaties die de UvA verwacht van de nieuwbouw van gebouw ASP942 voor de faculteit FNWI. Dit 

ambitiedocument dient ter inspiratie voor het vormen van een visie tijdens de gunngingsfase van de 

architect. Bij start van de ontwerpwerkzaamheden wordt het definitieve PvE inclusief alle bijlagen 

verstrekt. Samen met het Ruimtelijk Functioneel PvE ASP942 vormt dit document één van de 

aanbestedingsdocumenten voor de selectie van de architect.  

Het ontwerpteam (architect, installatieadviseur E & W, adviseur bouwfysica en brandveiligheid en 

adviseur duurzaamheid) zal gedurende de Voorlopig Ontwerp fase de ambities vertalen naar concrete 

en meetbare waarden en afspraken.   

1.2 PROFILERENDE THEMA’S 

Er worden vijf profilerende hoofdthema’s voor de nieuwbouw ASP942 gehanteerd: 

• Duurzaam  

• Gezond 

• Inspirerend 

• Flexibel 

• Smart Building.  

 

Voor de selectie en werking van het ontwerpteam wordt beoogd een maximale creativiteit en eigen 

inbreng van expertise van de architect en technisch adviseurs te verkrijgen voor de nieuwbouw waarbij 

deze thema’s als leidraad dienen. De invulling die het ontwerpteam hiertoe voorstelt is passend bij de 

budgettaire kaders. 

De UvA kan besluiten deze inbreng over te nemen, haar ambities op basis hiervan bij te stellen of in 

overleg te treden over eventueel verschillende inzichten of aanvullende eisen en wensen. Op deze wijze 

wordt het ontwerpteam betrokken bij de afwegingen over de relatie van de thema’s met de overige 

ontwerpuitgangspunten en het beschikbare budget (weegt bv. een hogere eis m.b.t. vloerbelasting op 

tegen de initiële extra investeringen die dit vraagt?). Het ontwerpteam wordt actief uitgedaagd tot het 

realiseren van synergie tussen oplossingen zoals nodig zijn om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in 

het RF PvE en het technisch PvE. 
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2 HOGER DOEL, ARCHITECTUUR EN EXPLOITATIE 
De nieuwbouw dient een gebouw te zijn waar mensen graag komen en prettig verblijven. Een gebouw 

dat mensen inspireert onderwijs te geven, onderwijs te volgen, te ondernemen en onderzoek te plegen. 

Een gebouw dat meer is dan alleen een onderwijsgebouw. Dat samenwerking tussen medewerkers, 

studenten en bedrijfsleven bevordert en community vorming stimuleert. Mensen voelen zich er 

welkom en ontmoetingen vinden op natuurlijke wijze plaats. Het ASP942 gebouw is een laagdrempelige, 

comfortabele en eigentijdse omgeving om trots op te zijn. 

Het gebouw is de visitekaart van de Amsterdamse informaticawetenschappen en valt op vanwege haar 

hoogwaardige uitstraling. Vanuit zowel kosten-, onderhouds- als efficiëntie-oogpunt is er sprake van 

een grote mate van repetitie zonder dat dit resulteert in een saai gebouw. Het uitgangspunt is een 

rationele, functionele gebouwvorm, die wel een interessant en uitnodigend beeld geeft. Het gebouw 

en de gebouwvorm stralen duurzaamheid en hoogwaardigheid uit. Voor het gebouw worden niet meer 

verdiepingen ontworpen dan noodzakelijk. De UvA gaat uit van het principe “exploitatie gericht 

ontwerpen”, dit betekent onder meer dat men de voorkeur geeft aan bouwkundige in plaats van 

installatietechnische oplossingen en niet meer installaties aanbrengen dan noodzakelijk. Men streeft 

een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership (TCO) na. 

Er is onderscheid tussen de centrale (openbare) zone en de overige zones. De materialisering van de 

openbare zone is zeer hoogwaardig. Hier verwelkomt de faculteit alle gebruikers en bezoekers. De 

kwaliteit van de materialen in de overige zones is hoogwaardig, eigentijds en toekomstbestendig. 

Materiaalgebruik wordt ook bepaald vanuit het oogpunt van circulariteit en MPG (Milieuprestatie). Er 

dient efficiënt gebruik gemaakt te worden van middelen en grondstoffen. Verspilling dient tegengegaan 

en gebruik dient geminimaliseerd te worden. 

Het buitenterrein is een openbare ruimte met wifidekking. Een ruimte die een prettig verblijfsgebied 

vormt met aantrekkelijke plekken om samen buiten te pauzeren of te werken. Een fietsenstalling is 

vooralsnog niet meegenomen in de opgave. De huidige wijze van stallen van fietsen moet echter wel 

verbeterd worden. Bij voorkeur fietsen onder het maaiveld, de UvA onderzoekt de mogelijkheden op 

de campus 

Er dient samenhang tussen de gebouwen ASP904 en ASP942 te ontstaan. 
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3 VIJF AMBITIETHEMA’S VAN DE UVA VOOR DE NIEUWBOUW 
Aan de hand van vijf thema’s wordt het ambitieniveau bepaald. 

3.1 THEMA 1:  EEN DUURZAME OMGEVING 

“De UvA ontwikkelt en beheert de bebouwde omgeving met respect voor mens en milieu door 

duurzaam te bouwen”. Onder duurzaam bouwen verstaat de UvA: 

• energiezuinig bouwen;  

• een gezond binnenmilieu;  

• materiaalkeuze; 

• het voorkomen van uitputting van grondstoffen;  

• verantwoord watergebruik.  

 

In de meerjarenafspraken energie efficiency (MJA3, overeenkomst tussen overheid, bedrijven 

instellingen en gemeente om effectiever en efficiënter om te gaan met energie) zijn de volgende 

doelstellingen geformuleerd: 

• 30% minder energieverbruik in 2020 ten opzichte van 2005, ofwel 2% minder energieverbruik per 

jaar; 

• 40% minder CO2- uitstoot in 2025. 

 

De UvA wil deze doelstellingen onder andere behalen door het toepassen van het Trias Energetica 

principe. Hierbij wordt in volgorde gekeken naar het beperken van het energieverbruik door verspilling 

tegen te gaan, maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen zoals wind-, water-, en zonne-

energie en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende 

energiebehoefte te voorzien.  

Randvoorwaarden: 

• Minimaal BENG (bijna energieneutraal gebouw), ambitie ENG (energieneutraal gebouw); 

• Gebruikmaken van de op het terrein aanwezige WKO voorziening en afstemmen op elkaar; 

• Gasloos bouwen; Er dient te worden aangesloten op de met Unica gecontracteerde 

energiecentrale, de wijze van energielevering dient hier derhalve op te worden aangesloten. 

Aandachtspunt hierbij is dat de regelingen van de nieuwe energiecentrale versus te realiseren 

nieuwbouw op elkaar zijn afgestemd om de energielevering goed te laten werken; 

• Breeam-NL “outstanding”; 

• Een EPC welke minimaal 35% hoger ligt dan volgens bouwbesluit vereist; 

• Stimuleren van fietsgebruik (goede stallingsvoorzieningen op de campus). Geen onderdeel van de 

opgave; 

• Verantwoord materiaalgebruik en terugdringen van materiaal verspilling. Aandacht voor 

herkomst, productiewijze, levensduur, vervangbaarheid en recyclebaarheid. De UvA hanteert een 

overzicht van keurmerken die haar voorkeur hebben. 
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• De UvA heeft zich verbonden na 2015 voor 100% te voldoen aan de RVO eisen Duurzaam 

inkopen. Zie de volgende linken: 

o https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-

inkopen  

o https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-

inkopen/productgroepen/cluster-kantoorgebouwen 

• De milieu prestatie gebouw schaduwprijs is minimaal €0,90 / m2 BVO (zoals gesteld in het PvE 

FS). 

 

Circulair bouwen 

Een circulair gebouwde omgeving (of gebouw) opereert als een natuurlijk systeem: door slim 

ontwerpen gaan grondstoffen niet verloren en wordt optimaal waarde voor mens, natuur en 

economie gegeneerd.  

De definitie van een circulair gebouw zoals voor deze Opdracht wordt gehanteerd is conform de 

Green Deal Circulaire Gebouwen: Een gebouw dat met minimale inzet van ‘virgin materials’ en andere 

grondstoffen maximale waarde creëert om op duurzame wijze te voorzien in een huisvestingsbehoefte, 

waarbij de gebruikte onderdelen hun waarde blijven behouden tijdens en na gebruik’. Een virgin 

material is een materiaal of grondstof die voor het eerst en onomkeerbaar wordt onttrokken aan de 

aarde.  

 

De Green Deal Circulaire Gebouwen heeft een zogenaamd gebouwpaspoort ontwikkeld. Hiermee kan 

de mate van circulariteit van een gebouw bepaald worden. De thema’s binnen dit paspoort zijn: 

adaptief, de (re) montabel, herkomst materialen, toekomst materialen, levensduurverlenging/ 

onderhoud, energieverbruik, waardebehoud, gezondheid en veiligheid. Voorts is het uitgangspunt om 

het te realiseren pand in het Madaster (materialenpaspoort) te registreren. 

 

Het uitgangspunt is om met bovenstaande definities te komen tot circulair denken bij de ontwikkeling 

van het gebouw. In de ontwerpfase wordt onderzocht op welke wijze uitvoerende partijen maximaal 

worden uitgedaagd om tot circulair materiaalgebruik te komen. Op onderdelen circulariteit 

voorschrijven is daarbij een mogelijkheid. De nieuwbouw zal niet worden gekoppeld aan een eigen 

materiaalstroom binnen de UvA. 

 

De UvA doet mee aan de Economic Board van A’dam, voorlopers van circulaire inkoop. 

 

  

https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen/cluster-kantoorgebouwen
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen/cluster-kantoorgebouwen
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3.2 THEMA 2:  EEN GEZONDE OMGEVING 

Het doel is een gebouw te realiseren waarin men zich prettig voelt en graag in wil verblijven. 

De UvA hanteert de classificatie “gold” van de Well Building Standard.  

Aspecten als akoestiek, temperatuur, voldoende daglicht en ventilatie zijn belangrijke onderwerpen 
voor realisatie van een gezond binnenmilieu. Het gebouw kent verschillende ruimtesoorten:  

• Entreegebied; 

• Onderwijsruimten: onderwijszalen, hoorcollegezalen, studieplekken; 

• Laboratoriumruimte (robo-, drone-, game- & visualisationlab);  

• Kantooromgeving;  

• Co-creatie; 

• Ondersteunende ruimtes (facilitair); 

• Ruimten ten behoeve van gebouwautomatisering (CER, MER en SER’s); 

• Serverruimte; thans wordt onderzocht of er een serverruimte in de nieuw te realiseren 

huisvesting dient te worden opgenomen (de verwachting is dat het gebruik van serverruimten 

minder vaak zal voorkomen in de toekomst/ mogelijk in de cloud afnemen). 

In overleg met het ontwerpteam worden de eisen/prestaties van de verschillende ruimtesoorten 

gedefinieerd. Vooralsnog wordt met een algemene beschrijving volstaan. De ruimtes met een afwijkend 

of specialistisch gebruik vragen extra aandacht om in een comfortabel klimaat te voorzien binnen de 

ruimte zelf maar ook naar omliggende ruimtes. Het betreft dan met name de collegezalen,  de 

laboratoriumruimte, het entreegebied, de co-creatieruimtes en de eventuele serverruimtes. Ook de 

bestuurskamer van de studievereniging vraagt om extra aandacht omdat hier vaak meer studenten 

aanwezig zijn dan het aantal werkplekken. 

• Het onderzoek vraagt veel concentratievermogen van de deelnemers. Een akoestisch optimale 

omgeving in de zin van nagalmtijd, geluidisolatie (lucht- en contactgeluid) en interne 

geluidbelasting (van apparatuur en installaties) is een voorwaarde; 

• De temperatuur (warmte/ koude) dient per gebruiksruimte of gebruiksgebied regelbaar te zijn; 

• Er dienen warmtewerende voorzieningen te worden opgenomen; 

• De verlichting dient per gebruiksruimte of gebruiksgebied schakelbaar en dimbaar te zijn. Zoveel 

mogelijk daglicht toetreding / uitzicht op buitenwereld. De ruimtes dienen voorzieningen te 

hebben om licht te weren en of geheel te verduisteren; 

• Er wordt thans bij de UvA onderzoek gedaan naar het effect van ‘lichtkleur’ op mensen, 

afhankelijk van de resultaten van het onderzoek wordt het al dan niet onderdeel van de opgave 

om de lichtkleur te kunnen instellen; 

• Het ventilatiesysteem dient te voorzien in voldoende frisse lucht, afgestemd op de 

gebruiksintensiteit van de ruimte. De mate van toepassing van recirculatie is NTB.  De 

mogelijkheid om handmatig ramen te kunnen openen in gebruiksruimtes dient altijd aanwezig te 

zijn. Bij het openen van ramen dient de ventilatie daarop door middel van een sensor te reageren; 

• Bevochtiging lucht in centrale luchtbehandelingskast is niet nodig (uiteraard binnen de normale 

marges van de relatieve vochtigheid en rekening houdend met de statische elektriciteit van zware 

pc’s); 
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• Toegankelijkheid voor minder validen; conform bouwbesluit, handboek toegankelijkheid en ITS 

certificering. Met het ontwerpteam wordt onderzocht of hier bovenop extra eisen dienen te 

worden gesteld. 

 

Zowel ventilatie als verlichting dienen in het plafondsysteem geïntegreerd te zijn. 

Een gezonde omgeving voor mens, dier en milieu met het handboek ‘Natuurinclusief bouwen en 

ontwerpen’ van de gemeente Amsterdam als leidraad. Aandacht voor het tegengaan van windhinder. 

Naast het welzijn op het gebied van klimaatcomfort dient het gebouw ook te voorzien in een (sociaal) 

veilige omgeving. Het handboek toegankelijkheid is van toepassing. 

3.3 THEMA 3:  EEN OMGEVING DIE RUIMTE BIEDT AAN INSPIRATIE 

Binnen de informatiewetenschappen van de FNWI vinden allerlei samenwerkingen plaats. De 

bundeling van onderwijs, onderzoek, innovatie en ondernemerschap leiden tot synergie en innovatie. 

Het gebouw dient de samenwerking van de verschillende disciplines en de daarmee samenhangende 

variatie in groeps- en projectsamenstellingen optimaal te kunnen faciliteren en zo de creativiteit te 

stimuleren. 

 

Daar waar de wendbaarheid bij ‘duurzaam’ vooral over de lange termijn gaat, is het thema 

“inspiratie” meer gestoeld op de wendbaarheid gedurende de dag / week en per ruimte. Denk hierbij 

aan het mogelijk maken van het plaats- en tijdonafhankelijk werken, gebouwdelen die buiten 

reguliere openingstijden toegankelijk zijn en de mogelijkheid om ruimtes multifunctioneel in te zetten 

en een uitdagende omgeving aan te bieden. Maar ook zaken als het voorzien in beschrijfbare wanden 

en vloeren. 

3.4 THEMA 4:  EEN FLEXIBELE OMGEVING 

Gebouw ASP942 zal grotendeels bestaan uit generieke ruimten: ruimten met eenzelfde type 

voorzieningen die een eenduidig prestatie leveren. Daarnaast zijn er functies aanwezig met aanvullende, 

specifieke eisen. Dit zijn bijvoorbeeld de onderzoeks- en co-creatieruimtes, de grotere onderwijszalen, 

server- en patchkastruimtes. De aanvullende eisen betreffen voornamelijk de distributie en 

bevoorrading, de hogere interne warmtelast (door gebruik van veel en zware computers bij de 

werkplekken) en dus hogere eisen aan ventilatie en of koeling, idem wat betreft hogere interne 

geluidbelasting en noodzaak tot geluiddemping, extra elektra en datavoorzieningen en grotere vrije 

hoogte.  Het ontwerpteam zal i.o.m. de gebruikers de ontwerpwarmtelasten moeten bepalen. 
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Om een zo toekomstbestendig mogelijk gebouw te creëren, wordt onderscheid tussen verschillende 

gebouwlagen (de zogenaamde S-lagen) met ieder een andere ‘levensduur’, namelijk: 

 

S-laag Nederlandse term Concept Levensduur 

Soul Sfeer & Inspiratie  Momentafhankelijk 

Stuff 
Inrichting 

(meubilair) 
Inrichtingsconcept Dagelijks 

Space Plan 
Indeling 

(plattegrond) 
Indelingsconcept 

3 tot 30 jaar 

(vaak 5 tot 7 jaar) 

Services 
Voorzieningen 

(installaties) 

Installatietechnisch 
en facilitair concept 

7 tot 15 jaar 

Skin 
Gevel 

(relatie met buiten) 

 

Ruimtelijk/ 

constructief 
concept 

20 jaar 

Structure 
Constructie 

(hoofdstructuur) 
50 tot 150 jaar 

Site 
Locatie/ 

Buitenruimte 

Stedenbouwkundig 
plan 

> 150 jaar 

 

Installatietechnische flexibiliteit 

De installatietechnische flexibiliteit maakt het mogelijk dat het gebouw zowel horizontaal als verticaal 

kan worden gesplitst. Het hoofdtracé (verticaal en horizontaal) dient zodanig “leidend” en goed 

bereikbaar in het gebouw te worden ingepast dat aanpassingen en uitbreidingen relatief eenvoudig te 

realiseren zijn. Ook dienen de tracés een zekere mate van overdimensionering te kennen zodat 

uitbreiding zonder aanpassing opgevangen kunnen worden. Ook dient het mogelijk te zijn om op 

termijn een serverruimte te realiseren. Binnen het ontwerpteam wordt bepaald in hoeverre het 

gebruik van decentrale voorzieningen de voorkeur heeft boven het aanleggen van (zwaardere) 

centrale voorzieningen (bijvoorbeeld plaatselijk warmtapwater toestellen in plaats van een 

warmtapwater ringleiding).  

Zowel het installatie- als bouwkundig concept en -ontwerp dienen op elkaar afgestemd te zijn. Met als 

gevolg een logische compartimentering, verdeling van luchthoeveelheden, zones t.b.v. veiligheid 

(branddetectie) en toegangscontrole, verdeelkasten enz. 
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Bij het installatietechnisch concept rekening houden met de mogelijkheid zaken bouwkundig op te 

lossen. Bijvoorbeeld door ruimtes anders te oriënteren (zon instraling) of natuurlijke ventilatie mogelijk 

te maken.  

Indelingsflexibiliteit bouwkundig 

Genoemde flexibiliteit dient met name gevonden te worden in het realiseren van zoveel mogelijk 

generieke ruimtes. Aanpassingen kunnen relatief eenvoudig worden uitgevoerd door slimme keuzes 

in de het gebouwontwerp, waaronder de stramienmaat, draagstructuur en de positie van 

stabiliteitswanden en vaste kernen. Uitganspunt is flexibiliteit binnen de te ontwerpen 

gebouwcontour. Denk aan “domme” wanden (zonder enige installaties) in een “slim” gebouw. 

Gebruiksflexibiliteit 

De beveiligingszonering en brandcompartimentering dient de logica van de installatie- en bouwkundige 

structuur en de ruimtelijke indeling te volgen en omgekeerd. Hiermee wordt voorzien in de 

mogelijkheid delen van het gebouw separaat te gebruiken. Bijvoorbeeld in het geval van lagere 

bezettingstijden (avond) of lage bezettingsperioden (vakanties) er slechts behoefte is aan een deel van 

het gebouw of door een bepaald type gebruiker (co-creatie). Op de begane grond, danwel zo dicht 

mogelijk bij de begane grond. 

Voor iedere medewerker en student is het gebouw doordeweeks geopend van 7.00 tot 22.00 uur en 

in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur. Het onderwijs wordt normaliter gegeven tussen 9.00 en 

19.00, maar na 19.00 uur is het in overleg ook mogelijk om onderwijs te geven. De behoefte bestaat 

om ook buiten de reguliere openingstijden gebruik te kunnen maken van het gebouw. Hiervoor is het 

gebouw bereikbaar via een nachtingang (tourniquet). Tijdens de ontwerpfase dient goed nagedacht 

te worden over een functionele compartimentering. Zo zullen buiten de openingstijden met name de 

werkomgeving en de labs benut worden, de rest van het gebouw (bijna) niet.  
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3.5 THEMA 5:  EEN SLIMME OMGEVING: SMART BUILDING 

De ambitie is ASP942 een “smart building” te maken met als doel toepassingen in het gebouw te 

realiseren die functioneel zijn en dat er onderzoek kan worden verricht met de data van ASP942. 

Momenteel is er nog overleg gaande over de wijze waarop dit wordt toepast gaat worden in APS942. 

Momenteel is in ieder geval bekend dat een harde eis is dat het Gebouw Beheers Systeem (GBS) een 

open systeem is. De kale data dienen beschikbaar te zijn zodat bewerking hierop kan plaats vinden. Het 

GBS dient niet-leverancier gebonden te zijn. Voorts dient het GBS te voldoen aan het PvE GBS V9 bijlage 

8 (vooralsnog niet bijgevoegd). 

In de komende tijd dient goed te worden nagedacht over de bekabeling van ASP942 ten behoeve van 

sensoren voor metingen (zie kader hierna). In ieder geval dient ASP942 over voldoende mogelijkheden 

te beschikken om later de benodigde bekabeling te kunnen aanbrengen (er dienen dus afdoende loze 

leidingen beschikbaar te zijn). 

In dit kader is doorkijkje opgenomen van de toepassingen van de data om meer gevoel te krijgen bij 

het onderwerp. Er dient nog besluitvorming plaats te vinden over dit ontwerp binnen de UvA en 

onderstaande is bedoeld ter illustratie.  

 

Het realiseren van een “smart building” vraagt een (draadloze) open source infrastructuur die 

aansluit bij en zijn toepassing vindt bij zowel onderwijs als onderzoek. Hiermee kan het gebouw gaan 

functioneren als een “living lab”. De benodigde data komt uit meerdere systemen zoals: 

• het Gebouw Beheers Systeem (GBS): data van klimaatinstallaties, energieopwekking en -

verbruik, toegangscontrole, verlichting, liften; 

• brandmeldinstallaties, telefonie (IP), ICT systemenventilatie, waterverbruik; 

• aanvullende sensoren: aanwezigheid, daglichtmeting, CO2 meting, vochtigheid, 

temperatuur, geluid, koffiemachines et cetera. 

 

Het gebouw genereert hiermee allereerst de benodigde functionele data die wordt gebruikt om het 

gebouw zo comfortabel en zo (energie)efficiënt mogelijk te beheren. Dit betekent dat hetgeen 

aangesloten op de infrastructuur veelal ook bestuurbaar dient te zijn (bijvoorbeeld het verlichting 

systeem dat aangeeft waar het ingeschakeld is en op afstand schakelbaar is). Power Over Ethernet is 

voorgeschreven om inpassing van apparatuur en sensoren eenvoudig te kunnen realiseren. 

Ruimtegebruik wordt gemonitord en facilitaire diensten hierop afgestemd. Ook 

beveiligingsmethoden zoals het detecteren van opvallend gedrag van groepen mensen behoren tot 

de mogelijkheden, per direct of in de nabije toekomst.  

Daarnaast wordt de data aangevuld en ook gedeeld met de gebruikers en onderzoekers zelf voor 

hun onderwijs en onderzoeksdoeleinden. E.e.a. afgestemd op privacy regelgeving. 

 

‘In een smart building is alle technologie en zijn alle omgevingsfactoren afgestemd op de gebruiker 

en de activiteiten die in het gebouw worden ontplooid. Vanaf de parkeerplaatsen tot de 

overlegruimten en van de individuele werkplek tot aan de coffee corners. Het gebouw denkt mee, 

leert, stimuleert én verzamelt een enorme hoeveelheid gegevens (big data) die gebruikt kunnen 

worden om processen te optimaliseren, fouten te verminderen en de gebruikerservaring te 

verbeteren’.  
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Het Smart building concept draagt middels toepassingen van ICT in het gebouwbeheer bij aan de 

optimalisatie van het:  

• Ruimtemanagement, flexibele inzet van beschikbare ruimte; 

• Efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte; 

• Comfort (klimaatbeheersing); 

• Duurzaamheid, waaronder het beperken van energieverbruik; 

• Gezondheid van de gebruikers; 

• Veiligheid van de gebruikers. 
 
Na besluitvorming van de UvA dient in een nadere uitwerking bepaald te worden welke 

maatregelen/infrastructuur in het ontwerp meegenomen moeten worden. Daarnaast dient er 

vastgesteld te worden waar het gebouw wel op voorbereid dient te zijn, en waarvoor dientengevolge 

voorzieningen getroffen dienen te worden, zoals schachtruimte, mantelbuizen, posities van sensoren 

in ruimtes, etc.  
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4 BOUWFYSISCHE EN TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN 
De gebruiksruimtes in het toekomstige ASP942 gebouw zijn grofweg in te delen in de volgende 
hoofdgroepen: 

• Entreegebied inclusief horeca (uitloop college); 

• Co-creatie; 

• Onderwijsruimtes; 

• Robo-, drone-, game- & visualisationlab; 

• Kantooromgeving; 

• Serverruimte; 

• Ser- / patchruimte; 

• Sanitair. 
 

In onderstaande tabel staat aangegeven hoe de verschillende eisen die aan de ruimtegroepen gesteld 
worden zich tot elkaar verhouden. 
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Entreegebied + +/- ++ +/- + +/- + + +/-
Co-creatie + + ++ + + + + + +/-
Onderwijsruimtes ++ ++ + +/- + +/- +/- +/- +/-
Robo-, drone-, game- & visualisationlab ++ + + ++ + + +/- ++ +

Kantooromgeving + + ++ + + + + + +/-

Serverruimte +/- +/- +/- ++ ++ ++ ++ + ++

Ser / patchruimte +/- - +/- ++ ++ ++ + +/- ++

Sanitair +/- - - +/- + - +/- - -
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5 AANDACHTSPUNTEN UIT HET STANDAARD PVE FACILITY SERVICES 
 

5.1 TOEGANGSCONTROLE 

Voor de handhaving van de zone indeling (0,1,2,3,4 en T) worden fysieke afscheidingen en 

toegangsbeheersystemen toegepast. Voor alle deuren, sloten en overige toebehoren wordt verwezen 

naar het conceptenboek van FS (bijlage 27). De zone-indeling dienen vergaand afgestemd te zijn op het 

installatieconcept, de functionele indeling en de vrijgave van (vluchtdeuren) bij calamiteiten en brand 

(detectiezones). 

Naast het openstellen en afsluiten van zones en ruimten, wordt de veiligheid van gebouwen en 

terreinen wat betreft installaties ondersteund door middel van camera’s. Het beleid van de UvA 

kenmerkt zich door terughoudendheid: cameratoezicht moet alleen plaatsvinden wanneer het 

noodzakelijk is voor safety, security of communicatie. 

 

5.2 DUURZAAMHEID 

In hoofdstuk 3.1 is het thema duurzaamheid uitgewerkt, onderstaande punten komen specifiek uit 

standaard programma van eisen van facility services. 

• Watertappunten plaatsen; 

• De verplichte maatregelen in het kader van de wet milieubeheer opnemen; 

• Trapgebruik stimuleren; 

• Dakvlakken voorbereiden op plaatsing van sedumafdekking en PV panelen (obstructies op het 
noorden plaatsen); 

• Luchtbehandeling volume en drukgeregeld, niet bevochtigd, mate van recirculatie, 
warmteterugwinning; 

• Hoge mate van luchtdichtheid. Luchtdoorlatendheid bij 50Pa is max. 0,6 x gebouwvolume = qV10 
van 0,15dm3/s.m2; 

• Gebruik van materialen met lage milieu-impact, max. milieuklasse 3; 

• Uitvoering en aansluitingen van inbouwpakketten zodanig dat aanpassingen relatief eenvoudig zijn 
uit te voeren; 

• Liften met energie terugwinning. 

 

5.3 ONDERHOUD EN EXPLOITATIE 

Materialen van interieur en exterieur dienen onderhoudsarm en eenvoudig te reinigen te zijn. Dit 

vertaald zich naar materiaalkeuze (slijtvast, corrosiebestendig, glad), detaillering (vlak, kitnaden, geen 

richels) maar ook bereikbaarheid (boven plafonds, daken) en mate van uitwisselbaarheid (mogelijkheid 

tot reparatie en vervanging). 

Buitenzonwering is verplicht op oost, zuid en westgevels.  

Voor het gebouwbeheersysteem dient te worden gekozen voor Bac-net systeem, Deltaware of 
StuxureWare. 
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5.4 TEKENMETHODIEK, REVISIEGEGEVENS 

De UvA hanteert CAD en BIM tekenmethodieken welke zijn neergelegd in diverse procedure 

handboeken. Tevens gelden er voorwaarden aan revisie- en opleverdocumenten. 

Ruimtenummering (ook in relatie tot installaties en het GBS) conform UvA methodiek. 

5.5 SPECIFIEKE FACILITAIRE VOORZIENINGEN 

Minimaal één goederenlift voor pallets en afvalcontainers 1250 kg. (combinatie met personenlift is 

mogelijk). 

Glasbewassing m.b.v. gevelreinigingsinstallatie. 

5.6 VERKEERSRUIMTES, TECHNISCHE RUIMTES EN SCHACHTEN 

De projectering van schachten en werkgebieden is zodanig dat bereikbaarheid en uitwisseling van 

installaties of -onderdelen zijn gewaarborgd. 

Aandacht voor waterdetectie en het verloop van leidingtracés in relatie tot watergevoelige apparatuur. 

Vrije hoogte onder bewegwijzering en of vluchtwegaanduiding minimaal 2,3m. 

5.7 (BRAND)VEILIGHEID 

Het gebouw fysiek opdelen in brandcompartimenten. De toepassing van een sprinklerinstallatie is geen 

standaard eis en vooralsnog geen noodzaak. 

Positie van brandwerende doorvoeringen (brandkleppen) zodanig positioneren dat het aantal 

geminimaliseerd wordt, aanpassingen bij veranderend ruimtegebruik niet noodzakelijk zijn en inspectie 

eenvoudig is uit te voeren. 

BMI en ontruimingsinstallatie, gecertificeerd, op basis van een PvE. Uitgangspunt volledige detectie. 

Omroepinstallatie in verkeersruimtes. 

CCTV installatie, digitaal sleutelbeheer, 98% portofoondekking. 

Projectering van AED’s, EHBO en evacuatie voorzieningen. 
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6 NADER UITWERKEN 
 

Mogelijke aanvullingen op ICT gebied met ontwerpconsequenties (nog niet over besloten): 

• Centrale serverruimte van de UvA in ASP942 die meer dan alleen gebouw 942 voor FNWI bedient. 
200m2, zeer aannemelijk.  

• Security & Network Engineering lab (practicumruimte) serverruimte, MER ruimte ICTS, 2 tot 6 racks. 

• Bekabeling op basis van power over ethernet? 

Specifieke ruimtes benoemen die noodstroom (en UPS) nodig hebben. Betreft in ieder geval de 
serverruimte en de ruimten voor de gebouwautomatisering (check ICTS). 

NB. aansluiten op Unica centrale, wat betekent dit voor de geëiste “UP tijd”? Ook wat betreft koeling. 
Betekent dit de toepassing van (aparte) redundante systemen? 

Uitbreiding noodstroomcapaciteit bij Unica onderbrengen of separaat en onafhankelijk? Vooralsnog 
lijkt het onderbrengen in het gebouw qua investering gunstiger. 

Bij start ontwerpteam op 1 november dienen vragen over noodstroom, UPS, redundantie 
(koel)systemen bekend te zijn. Consequenties voor het programma beschrijven (niet limitatief). 

NB ook vloerbelasting, staat nu in het PvE op 1500kg/m2 voor serverruimtes. Ook relatie met NAP 
benoemen. 

Wetgeving activiteitenbesluit nazien op toepassing nieuwe servers; koelmachines COP 5 - vrije koeling 
- PCM koeling (scheelt mogelijk in de eisen voor noodstroom). 


