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“Gezien vanuit Anna’s Tuin en Ruigte vormen ze een mooie
opeenvolgende rij: de landelijke, romantische boerderij met café/
restaurant Polder, het rationele stedelijke universiteitsgebouw
ASP 904, met LAB 942 daar precies tussenin. De gevel van LAB
942 maakt nieuwsgierig naar wat het gebouw aan verrassingen
te bieden heeft. De zeer rationele structuur van het gebouw
met een regelmatig, orthogonaal maatstelsel van vloeren en
kolommen wordt verrijkt met een gevarieerde invulling van dit
grid: glas, hout, 3D-geprinte structuren, groen en staal.
Experimentele activiteiten in de labs op de begane grond trekken
de aandacht van voorbijgangers. In de drone-kooi die zich over
meerdere verdiepingen naast de entree in het gebouw uitstrekt
worden drones getest. De diagonale zichtlijn die dwars door het
gebouw loopt, vanaf het entreeplein naar het meer besloten
middengebied, verleidt om binnen een kijkje te nemen. Op de iets
verhoogde begane grondvloer en beschut door de terugliggende
entreegevel genieten groepjes studenten van de zon. 

Eenmaal binnen maakt het gebouw een overweldigende indruk:
daglicht komt van boven diep het gebouw in en stroomt in een
atrium-achtige ruimte die gekenmerkt wordt door vloeren
die op de verschillende verdiepingen oversteken, inspringen of
juist uitsteken. Maar nog indrukwekkender zijn alle activiteiten
en sferen die op je afkomen. De hoge ruimtes op de begane
grond geven inzicht in de robo-labs en co-creatie ruimtes, op
de theatertrap naar de eerste verdieping wordt een voordracht
gegeven. Op de eerste verdieping praten en wachten de
deelnemers van een conferentie tot het programma in de
collegezalen verder gaat. Enkele bomen reiken inmiddels tot de
derde verdieping, waar in verschillende werkruimtes startende
ondernemers hun ervaringen met de praktische toepassing van
de nieuwste innovaties delen met de uitvinders.
Achter een stevige glazen pui worden de snelste servers
tot uiterste prestaties gedreven; de aanwezigheid van deze
krachtpatsers in LAB 942 geeft de onderzoekers een veilige basis
voor hun werk. In de nok van het gebouw maakt de nieuwste
stille drone vlieguren en inventariseert de mogelijkheid om enkele
vloervelden te verplaatsen, terwijl twee robotarmen langs de
staalconstructie omhoog klimmen om de eerste aanpassingen
uit te voeren. Op de LAB 942-app kun je zien waar een
werkplek beschikbaar is: een rustige plek waar je je goed kunt
concentreren, of juist een ruimte waar je met collega’s kunt
brainstormen. 

Dit is geen gewoon bèta-gebouw maar een mix van werkplaats,
loods, bibliotheek, laboratorium, club, kantoor… wat kan hier
eigenlijk niet?”

LAB 942
Welkom bij LAB 942!



2

Logistiek

Café/restaurant Polder

Zichtlijn

ASP 904

Entree Science Park

Anna’s Tuin en Ruigte

Drone
kooi
Terras

CONTEXT
LAB 942 is een toegankelijk en transparant gebouw, waar
medewerkers, studenten en bedrijfsleven zich allemaal
even thuis voelen – een levendig en inspirerend draagvlak
waar onderzoek, onderwijs en waardecreatie in de
informatiewetenschappen samenkomen. LAB 942 is met
zijn innovatieve karakter, wetenschappelijke relevantie en
baanbrekend onderzoek een huisvesting voor aanstormend
talent en dit verdient een uniek ontwerp: een uitdaging en
een feest om aan te werken.
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Flexibiliteit is één van de belangrijkste aspecten van een
duurzaam, toekomstbestendig gebouw. Tijdens de beoogde
levensduur van LAB 942 zullen binnen de universiteit
hoogstwaarschijnlijk vele kleine en grotere functionele en
organisatorische veranderingen plaatsvinden. Deze zullen
hun weerslag hebben op de ruimtelijke behoefte. Voor LAB
942 wordt een ‘stellingkast’-principe toegepast, een letterlijk
‘framework’ of ‘mainframe’ dat makkelijk is aan te passen
zonder grote investeringen te hoeven doen.

De verschillende landschappen – Concentratie, Ontmoeten
en Ontdekken - zullen zowel de identiteit van de gebruikers
verbeelden als de vraag naar verschillende soorten
interactie.

Organisatie

Routing

Schematische doorsnede programmaPrincipe schemas

Stellingkast principe

Structuur
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DUURZAAM
Duurzaamheid is de optimale integratie van alle ontwerp-,
constructie- en installatieaspecten. Het doel is om met
een minimaal gebruik van grondstoffen (inclusief fossiele
brandstoffen) en het voorkomen van vervuiling (afval,
verontreiniging van binnen- en buitenmilieu) te komen tot
een maximale waarde voor de gebruiker. Daarbij moet
een balans gezocht worden tussen alle verschillende
duurzaamheidsaspecten.

OostWest 3D PRINTCAMPUS AFVAL ZONWERING

OostWest 3D PRINTCAMPUS AFVAL ZONWERING

OostWest 3D PRINTCAMPUS AFVAL ZONWERING

Duurzaamheidsconcept

Daglichttoetreding Concept zonwering Hergebruik

Campus afval

3D print

Zonwering
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GEZOND
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In LAB 942 staat de mens centraal. Een goed binnenklimaat
met thermisch comfort en gezonde lucht, uitzicht en
daglicht, een prettige akoestiek en overzichtelijke ruimtes
en routing die ontmoeting mogelijk maken zorgen voor
de menselijke maat, ook, en juist, in een groot gebouw. Er
is uitzicht op het groen van de omgeving maar ook in het
gebouw zelf is groen, grote bomen op de begane grond die
vanuit alle vides zichtbaar zijn.

Het groen in het gebouw geeft een positieve associatie
met welzijn, gezondheid, ontspanning en een optimale
werk- en studieomgeving en draagt daarnaast, door de
luchtvochtigheid op te vangen, bij aan een comfortabel
klimaat. Het centrale hart waaiert van de begane grond
uit van verdieping tot verdieping en transformeert van het
sociale middengebied naar steeds rustigere ruimten. Deze
ruimten waar in rust, concentratie en privacy gewerkt kan
worden bevinden zich aan de buitenrand. Deze opbouw
zorgt per verdieping voor een inspirerende leeromgeving
waar de gebruikers zich thuis voelen en waar zij optimaal
comfortabel en prettig kunnen werken.

De combinatie van overzichtelijke ruimten die ontmoeting
mogelijk maken, uitzicht en voldoende daglicht, een
aangenaam binnenklimaat en het gekozen materiaalgebruik,
geven LAB 942 een geheel eigen en persoonlijke sfeer.
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INSPIRATIE
Voor LAB 942 zijn principes als natural way finding, daglicht,
gebruik van niet toxische materialen, ontwerpen vanuit de
affiniteit met circulariteit en het stimuleren van beweging
en flow leidend in het bedenken van oplossingen. In
samenwerking met de gebruiker kan deze visie uitgroeien
tot een bijzonder inspirerend ontwerp. Voor de gebruikers
zitten de oplossingen zowel technisch als visueel dicht
op de huid van de vraagstukken waar LAB 942 zich mee
bezig houdt. Dit maakt dat de unieke gemeenschap van
verschillende gebruikers zich nog meer betrokken voelt bij
het gebouw.

Het interieur van LAB 942 weerspiegelt de twee
speerpunten Green & Smart van FNWI: door optimaal
ontmoeting en contact te stimuleren in een duurzame
omgeving, wordt de best mogelijke omgeving gecreëerd
voor kennisoverdracht en hoogwaardig en baanbrekend
onderzoek.
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