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Leerbedrijf vervolg

Het semester verloopt bijna en daarmee 
ook ons taak als minor-groep. De minor-
periode 2014-2015  wordt afgesloten met 
een spectaculair schetsontwerp, A3-boek 
(onderbouwingen), maque  e en een ren-
der-fi lmpje. 

Gelukkig stopt dit project niet bij een 
schetsontwerp, maar is er direct een 
vervolg leerbedrijf aan verbonden die 
dit verder oppakt. Het eigenaarschap zal 
overgedragen worden aan het vervolg 
leerbedrijf 2014-2015 met een uitgebreid 
overdrachtsdossier. 

Zowel le  erlijk als fi guurlijk zal het pro-
ject uit handen gegeven worden aan het 
opvolgend leerbedrijf. Het leerbedrijf zal 
het project voortze  en op basis van de 
conclusies en plannen die de minor 2014-
2015 achter hen lieten. Hun doel is om 
het project bouwklaar te krijgen en zullen 

daar ook een semester van 20 weken  jd 
aan besteden.
Het leerbedrijf zal:
•  de werkvoorbereiding verzorgen;
•  de tekeningen tot DO-niveau brengen;
•  en het onderdeel installa  es uitwerken.

Naast dit werk hee   deze minorgroep 
een ‘Pressure Cooker’ gehouden in het 
vak ‘Duurzaam Detailleren’. Hierbij zijn 
details uitgewerkt met betrekking tot dit 
project. Deze details zijn in de bijlages 
van het overdrachtsdossier bijgevoegd en 
zullen ook de AutoCAD-bestanden over-
gedragen worden aan het leerbedrijf om 
hierop de details effi  ciënter aan te passen 
en verder uit te werken.

We hopen door de realisa  e van dit pro-
ject, het verdere bestaan van het SUS-ate-
lier. En zodat we op een integrale manier 
kunnen samen werken aan een inspire-
rende heldere toekomst. 
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Dit project is uitgevoerd door elf 
bouwkunde studenten, die de minor 
Duurzame Integrale Bouwtechniek volgen 
op het SUS-atelier. 

Dit is het derde en tevens laatste project 
dat wij met de minorgroep zijn aangegaan 
 jdens dit semester. Gedurende de 

minorperiode hebben we verschillende 
kennis en ervaring van duurzame 
projecten, cursussen, lezingen en 
excursies opgedaan, die een belangrijke 
rol bij dit project hee   gespeeld. Een 
aantal van ons starten hierop volgend 
met afstuderen en een andere groep gaat 
verder met dit project in het leerbedrijf.
Vóór ons, hebben andere groepen al aan 
dit project gewerkt om de zolder van baai 
6 van het RDM te renoveren en plannen 
op te stellen voor de invulling hiervan. 
Voorafgaand aan ons project is het Box-
in-box principe bedacht door de vorige 
DIB-minor 2013 voor de invulling van de 
nieuwe huisves  ng van het SUS-atelier. 
Hierdoor was al enige kennis voor ons 
voorhanden.
Dit verslag omvat voornamelijk de 
uitkomsten en conclusies van het door 
ons verrichte werk en onderzoek. 
Binnen dit verslag krijgt u van ons mee:
• Onze visie waarop wij onze keuzes 
baseren
• Omschrijving van het concept met 
betrekking tot de renova  e van de zolders
• Voor beide zolders een plan voor 
de invulling ervan met bijbehorende 
onderbouwingen
In dit SUS-boekje dat wij ook aan u zullen 
verstrekken, kunt u de samenva   ngen 
van ons werk lezen.
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Renova  e Concept

Geschiedenis van Baai 6, des  jdse bedrijvigheid
61

B
 6

Schil
De gevel van het RDM hee   een monu-
mentale waarde. Hier is zoveel mogelijk 
rekening mee gehouden bij het kiezen 
van de materialen en plaatsing ervan, 
voor de renova  e. 

De isola  e op het dak betre   biofoam dat 
een biologisch isola  emateriaal is. Voor 
de dakbedekking bleek EPDM het meest 
duurzaam en betrouwbaar. Op de pla  e 
daken wordt een groen dak gerealiseerd 
voor de thermische werking en bevorde-
ring van biodiversiteit.
Verder is er gewerkt met voorzetwanden, 
deze zijn opgebouwd uit houtvezelplaat, 
cellulose en een leemlaag. Deze voorzet-
wanden zijn demontabel ten opzichte van 
de construc  e zodat het materiaal later 
weer hergebruikt kan worden.
De kozijnen in de schil blijven van staal 
zoals nu het geval is, maar de profi elen 
worden wat breder om thermisch onder-
broken te kunnen zijn. 
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Materialisa  e

Het gebruik van duurzame materialen is 
een kernpunt voor de schilrenova  e en 
het ontwerp van de invulling van beide 
baaien. Biobased materialen zijn hierbij 
het meest interessant. Daarnaast is het 
gebruik van recyclebare en herbruikbare 
materialen gewenst.
Gekozen is onder anderen voor materi-
aal als hout, houtvezel, leem en cellulose 
vanwege hun natuurlijke eigenschappen 
en lage milieubelas  ng.

Box
Bij het bepalen van de materialisa  e van 
de boxen is er vast gehouden aan de visie 
van baai 4. Daarnaast zijn er een aantal 
randvoorwaarden opgesteld waaraan de 
materialen moesten voldoen. 

Hieruit zijn conclusies getrokken betre   
de materialisa  e van de boxen. De boxen 
krijgen een HSB opbouw, bij het dak is er 
gekozen voor Kerto-S gelamineerde liggers 
vanwege de grote overspanningen. 
De wanden worden geïsoleerd met houtve-
zel isola  e, bij het dak is gekozen voor cel-
lulose dit materiaal is lichter met als gevolg 
dat het plafond afgewerkt kan worden met 
houtvezelplaat evenals de wandafwerking in 
de boxen. 

De afwerking aan de buitenkant staat 
nog open en word in de sfeer van SUS, de 
randvoorwaarden hiervoor zijn: superuse, 
harvestmap, groen, biobased, cyclisch etc. 
De collegezaal word aan de binnenkant 
afgewerkt met leemstuc om meer massa 
toe te voegen en zo in samenwerking 
met nachtven  la  e de temperatuur 
schommeling stabieler te krijgen.
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voor arbeiders van het RDM. Een  jd 
terug is de wijk achteruit gegaan doordat 
het aantal havenarbeiders verminderde. 
Winkels sloten hierdoor en de levendig-
heid in het tuindorp, verdween.
In 2008 werd het RDM-terrein ontwikkeld 
tot campus en dit trok en trekt nog steeds 
studenten en startende ondernemers. 
Het verlaten dorp gee   nu ruimte voor 
innova  ef technisch onderwijs. 
De Heijplaat biedt ook ruimte aan 
innova  eve bouwwerken met het 
Concept House Village waar onlangs het 
CHIBB-huis geopend is. 
Uiteindelijk biedt de Heijplaat met 
het RDM de ruimte voor interac  e en 
ac  viteiten, ruimte voor educa  e en de 
ruimte om integraal te komen tot diverse 
innova  e met diverse groepen mensen.
De RDM Campus is in 2009 verbouwd en 
sindsdien in gebruik door de Hogeschool 
Ro  erdam en Albeda College. De zolders 
hebben de poten  e om een inspirerende 
omgeving te worden en vragen om 
ingebruikname. Renova  e is nodig, 
voor-namelijk aan de schil en de vloer. 
Deze renova  e moet kwalita  ef lang 
mee gaan, met een duurzaam karakter. 
Cyclische materialen zijn gewenst maar 
de schil moet vooral een lange levensduur 
hebben van 50 jaar. Hierbij moet rekening 
gehouden worden met de mogelijke 
monumentale waarde.
Als de schilrenova  e afgerond is, neemt 
het SUS-atelier voor onbepaalde termijn 
plaats in Baai 4, oppervlaktes van Baai 
6 zullen verhuurd worden aan hurende 
ondernemers. 
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Ven  leren

Bij de keuze van een ven  la  esysteem 
zijn enkele uitgangspunten aangehouden.
De ven  la  e moet zo veel mogelijk 
natuurlijk gebeuren. Daarnaast moet het 
vraag gestuurd werken. Dit houdt in dat 
voldoende ven  la  e al  jd gewaarborgd 
moet worden en a  ankelijk moet zijn van 
de beze   ng. Verder mag de installa  e 
niet nadelig zijn voor het comfort.

De keuze is uiteindelijk gevallen op een 
hybride-ven  la  esysteem. Hierbij is de 
ven  la  e een combina  e van systemen. 
Namelijk natuurlijke ven  la  e met me-
chanische afvoer als back-up. Natuurlijke 
ven  la  e hee   als grote voordeel dat er 
geen extra installa  es nodig zijn en dus 

ook geen extra energieverbruik. Alleen 
de ven  la  ecapaciteit is a  ankelijk van 
temperatuurverschillen en de windsnel-
heid buiten. Om te zorgen dat er al  jd 
voldoende geven  leerd kan worden zal 
er gebruik gemaakt worden van mecha-
nische afvoer zodra er natuurlijk niet 
voldoende geven  leerd kan worden. Een 
voordeel tegenover al  jd mechanisch is 
de energieverbruik van het systeem.

De ramen in de gevels zullen open 
kunnen. Hierdoor is het mogelijk om 
extra te ven  leren. Hierdoor kan warme 
binnenlucht snel weg geven  leerd 
worden en vervangen worden door 
koelere buitenlucht. Een verder voordeel 
van te openen ramen is dat dit als fi jn 
wordt ervaren wanneer mensen hier 
zelf invloed op hebben en dat ze eerder 
geneigd zijn een iets hogere temperatuur 
te accepteren.
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Thermisch

Voornamelijk koelen zal een groot 
probleem worden in het kantoor. 
Machines en mensen produceren warmte 
en door de grote raamopeningen komt 
nog meer warmte binnen. Daarnaast is de 
grote hal onder het kantoor verwarmd. 
Hierdoor vormt zich een warmte-bubbel 
onder de vloer die er voor zorgt dat de 
vloer al  jd verwarmd is. 

Voor de ac  eve verwarming zal er 
gebruik gemaakt worden van de 
wandverwarming. Dit hee   als voordeel 
dat dit stralingswarmte is waardoor er 
gericht en comfortabel verwarmd kan 
worden. Door de installa  e decentraal 
en op te delen aan de hand van het grid 

hoe   er alleen maar daar verwarmd 
te worden waar mensen aan het werk 
zijn. Om de koellast te verminderen zal 
er buitenzonwering toegepast worden 
om zonnewarmte buiten te houden en 
spuiven  la  e om de warme binnenlucht 
snel af te voeren. Koelen zal met hetzelfde 
systeem gebeuren als verwarmen. In 
plaats warm water loopt er nu alleen 
koud water door de leidingen.

Voor de opwekking van de benodigde 
verwarming en koeling zal er gebruik 
gemaakt worden van een lucht-water 
warmtepomp. Dit systeem gebruikt 
buitenlucht om het water uit het systeem 
te koelen of te verwarmen.
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en de historische kwaliteiten van de RDM 
Campus, zullen als katalysator dienen 
voor de duurzame ontwikkelingen binnen 
de twee zolders. De invulling van duur-
zame fl exibele werkplekken s  muleren 
integrale samenwerking tussen bedrijven 
en leeromgevingen. Uiteindelijk zal de 
realisa  e van dit project als voorbeeld 
dienen voor het leegstandsprobleem van 
huidige loodsen en kantoorpanden door 
heel Ro  erdam. 
De zolders van het ‘Innova  on Dock RDM’ 
worden een voorloper op het gebied van 
‘Sustainable Innova  on’ en weerspiegeld 
de historische uitstraling van de industrie. 
De schil wordt duurzaam gerenoveerd 
met zo effi  ciënt mogelijk gebruik van her-
nieuwbare bronnen en materialen, die 
een levensduur van 50 jaar hebben. Het 
interieur wordt zo fl exibel mogelijk in-
gericht met zoveel mogelijk gebruik van 
sustainable materialen en versterkt de 
aanwezige kwaliteiten. 

De twee hallen zullen in de toekomst 
zowel studenten als bedrijven moeten 
huisvesten. Vanwege de realisa  e van dit 
project zullen diverse ac  viteiten zoals 
studeren, werken en onderzoeken sterk 
bevorderd . De inspirerende omgeving 
en de historische kwaliteiten van het be-
staande gebouw, zullen als katalysator 
dienen voor de duurzame ontwikkelingen 
van de SUS-ateliers en de te huisvesten 
bedrijven. De twee baaien zullen samen 
met het RDM Campus het centrum vor-
men voor duurzame innova  eve, kennis- 
en bedrijven op de loca  e Heijplaat.
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niscentrum van duurzame ontwikkeling, 
die via een integrale werkmethodiek tot 
duurzame oplossingen komt. Dit kennis-
centrum moet een voorbeeld worden 
voor de Hogeschool, het Havenbedrijf en 
het gehele RDM, om zo bij externe par  j-
en bewustzijn te creëren over duurzaam-
heid in de breedste zin van het woord. 
Dit kenniscentrum moet een databank 
vormen om via onderwijs en onderzoek 
deze kennis over te dragen naar andere 
leerins  tuten. Deze andere minoren of 
SUS-ateliers zullen met dezelfde werkme-
thodiek integraal samenwerken om 
nieuwe interdisciplinaire samenwerkin-
gen tot stand te brengen. 

Verder wordt de hal extreem duurzaam 
uitgevoerd, met de focus op biobased 
materialen, passieve installa  es en duur-
zame, fl exibele bouwsystemen. Uitgangs-
punten van baai 4 zijn minimalis  sch, 
simpel en goedkoop en worden sterk 
benadrukt om de duurzame uitstraling 
en bewustwording te creëren. De hal zal 
ingericht worden door middel van het 
‘Box-in-Box principe’ waarbij compact 
gebouwd wordt, om zo effi  ciënt moge-
lijk om te gaan met energieverliezen en 
stookkosten. (maar 1/6 volume verwar-
men!) Het oude historische karakter van 
het pand, samen met de innova  eve om-
geving zal een s  mulerend werkmilieu 
moeten creëren voor de studenten.

Visie Baai 4
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Akoes  ek

Door het ontbreken van plafonds en 
de grote open ruimtes in de hal is het 
belangrijk dat de akoes  ek niet voor 
overlast zorgt. De personen die in de 
kantoren werken mogen geen overlast 
van elkaar ervaren. In grote open ruimtes 
is er namelijk veel kans op galm. Om deze 
reden zal er een advies op het gebied van 
akoes  ek gegeven worden.
Het is belangrijk dat het gebruik van har-
de afwerkingen zoveel mogelijk voorko-
men worden.

In plaats daarvan zal er gebruik gemaakt 
worden van geluidsabsorberend mate-
riaal. Des te meer materiaal, des te hoe 
beter de demping. Verder zal er gebruik 
gemaakt worden van geluidsarme appa-
ratuur en afscheiding tussen werkplekken 
om geluid onderling te verminderen. Als 
afwerking zullen er geluidsabsorberende 
materialen op de vloer en de wanden toe-
gepast worden. De dak zal niet gebruikt 
worden voor geluidsabsorp  e. Één van 
de eisen was dat de huidige construc  e 
in het zicht moest blijven. Voor de gevel-
materialen moet er gekozen worden voor 
een sustainable materiaal. Het mooie aan 
deze materialen is dat deze natuurlijke 
materialen van zichzelf al snel geluidsab-
sorberend zijn.

Voor de binnengevel zal leem toegepast 
worden. De materialen op de vloer en 
scheidingswanden zullen door een bin-
nenhuisarchitect gekozen en uitgewerkt 
worden.
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Bouwfysica Baai 6

Een kantoor wordt al  jd intensief 
gebruik. Het is belangrijk dat de 
personen die hier werken dit gezond en 
comfortabel kunnen doen. Dit betekend 
dat het niet te warm of te koud mag 
worden. Daarnaast moet er voldoende 
geven  leerd worden en mag geluid niet 
voor overlast zorgen. Hiervoor worden er 
op verschillende bouwfysische aspecten 
een advies gegeven. Uitgangspunten 
voor keuzes die gemaakt zijn op het 
gebied van bouwfysica zijn: Comfortabel, 

de gemaakte keuzes moeten ten goede 
komen aan het comfort in het kantoor en 
mogen niet voor overlast zorgen, en zijn 
duurzaam van aard. Alle gemaakte keuzes 
zijn zo gekozen dat de energiegebruik laag 
blij   en dat de sustainable materialen 
toegepast worden.
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als een sociaal duurzaam bedrijvencen-
trum ten behoeve van de duurzame 
ontwikkeling. Waarbij er comfortabele 
kantoorruimtes komen die fl exibel in-
deelbaar zijn. Dit gee   de mogelijkheid 
om een grote verscheidenheid van bedrij-
ven in de hal te huisvesten. In combina-
 e met ‘Het Nieuwe Werken’ zal er een 

s  mulerend werkmilieu en -omgeving 
gecreëerd worden die uiteindelijk de be-
drijvigheid op de loca  e doet bruisen. 
Door de schil van deze zolder te renove-
ren, in combina  e met de fl exibiliteit 
van het ontwerp kan de levensduur van 
de zolder dras  sch vergroot worden.

Nieuwe bedrijven die zich hier ves  gen 
kunnen zich vinden in de visie van het 
RDM. Dit s  muleert de samenwerking 
met de al aanwezige bedrijven op het 
RDM. De open werkstructuur en de fl exi-
bele indeelbaarheid s  muleert de inte-
grale samenwerking. De hal zal niet alleen 
op sociaal vlak duurzaam verantwoord 
zijn, maar ook in het milieutechnische 
vlak. Dit zal zich voornamelijk uiten in het 
materiaal- en energiegebruik. De loca  e 
en innova  eve sfeer zal bedrijven trekken 
om op een integrale manier te denken, 
werken voor een betere toekomst. 

Visie Baai 6
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De schil van de zolders van baai 4 en baai 
6 worden voor een periode van 50 jaar 
gerenoveerd. De gevels en daken worden 
geïsoleerd en bestaande beglazing wordt 
vervangen voor geïsoleerde beglazing. 
Ingrepen mogen alleen uitgesteld wor-
den wanneer dit van binnenuit gedaan 
kan worden. Het is van uiterst belang dat 
het gevelaanzicht van het monumentale 
gebouw in orginele staat blij  . De aanpak 
van de schilrenova  e van baai 4 en baai 6 
dient zoveel mogelijk iden  ek te zijn. Zo-
dat later eventueel baai 4 op dezelfde ma-
nier kan worden gerenoveerd als baai 6.

Schil renova  e

De daken worden aan de buitenkant ge-
isoleerd, om de monumentale construc  e 
op  maal in het zicht te houden. Tevens 
is dit uit prak  sche redenen, omdat er 
nieuwe bitumen aangebracht zal moeten 
worden. De gevels worden aan de bin-
nenzijde geïsoleerd, om het gevelbeeld in 
de orginele staat te houden. De kozijnen 
worden, in verband met de slechte staat, 
vervangen voor geïsoleerde aluminium 
kozijnen met geïsoleerde beglazing. De 
vloer wordt niet geïsoleerd, omdat de on-
derliggende schoolfunc  e ervoor zorgen 
dat de vloer rela  ef warm is.

55

Ven  la  e

Door de regels in het Bouwbesluit kan 
de hal van baai 4 niet gerekend worden 
als buitenruimte, gevolg hiervan is dat 
de boxen direct ven  la  elucht moeten 
halen uit de buitenlucht via de gevels. 
Het SUS-atelier wilt graag zo passief 
mogelijk ven  leren. De hal is daarom 
zo ontworpen dat het voldoet aan de 
basisprincipes van natuurlijk ven  leren. 
Boxen worden geven  leerd door middel 
van een ven  la  ebuizen, rooster en te 
open ramen. Het ’box-in-box’ principe 

zorgt er ook voor dat er geforceerd, 
decentraal geven  leerd moet kunnen 
worden ten  jden dat de windrich  ng 
niet guns  g is voor voldoende natuurlijke 
ven  la  e. In de winter zijn de boxen 
dicht waardoor ze zelf voor hun ven  la  e 
zorgen. In de zomer zijn de meeste boxen 
open waardoor ze onderdeel zijn van de 
ven  la  e capaciteit van de hal en daarom 
niet decentraal geven  leerd hoeven te 
worden.
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Verwarmen
In de winter worden alleen de boxen 
verwarmt door middel van een 
straalkachel in het geval van zwaar 
gebruik en een infrarood-kachel in het 
geval van individueel gebruik. Dit zorgt 
ervoor dat er maar één zesde van de 
benodigde verwarmingscapaciteit nodig 
is. De ven  la  elucht uit de boxen wordt 
in de winter direct geven  leerd in de hal, 
zodat de hal warmer wordt dan de buiten 
temperatuur. Dit zorgt ervoor dat de 
transmissie uit de boxen in de hal wordt 
verlaagd en dat de hal in combina  e met 
de ac  viteiten in het RDM niet extra bij 
verwarmt hoe   te worden.

Koelen
Er was het vermoeden dat oververhi   ng 
het grootste bouwfysische probleem zou 
vormen voor het project. Om dit beves  gd 
te krijgen is er door middel van een 
dynamisch rekenmodel een zogenaamde 
‘ATG’ berekening gemaakt. Dit is een 
berekening die kijkt naar het verloop van 
de interieur temperatuur getoetst aan 
het klimaat. Uit de brekingen kwam naar 
voren dat er gekoeld moest worden. De 
minor is aan de slag gegaan om dit op een 
zo passief mogelijke manier te doen. 

Thermisch

Er is gekeken naar spuiven  la  e, nacht-
ven  la  e, buiten en binnen zonwering. 
De spuiven  la  e hee   weinig tot geen 
eff ect op de binnen temperatuur, maar 
hee   wel eff ect op de gevoelstempera-
tuur in de hal. Dit maakt werken in de zo-
mer in de hal dragelijker en het houd de 
rela  eve luchtvoch  gheid laag.

Nachtven  la  e hee   een zeer posi  ef ef-
fect op de binnen temperatuur alleen is 
nachtven  la  e niet voldoende geduren-
de de hele dag. Het eff ect van nachtven  -
la  e neemt af naar maten de dag vordert.

Binnen zonwering hee   net zoals spui-
ven  la  e weinig eff ect op de binnentem-
peratuur maar wel op de gevoelstempe-
ratuur. Binnen zonwering voorkomt dat 
direct zonlicht op werknemers valt. 
Buitenzonwering hee   een zeer groot ef-
fect op de binnentemperatuur gedurende 
de hele dag. Buitenzonwering is essen  -
eel voor een lee  aar binnenklimaat. Het 
nadeel aan buitenzonwering is dat het 
misschien niet toegepast mag worden 
door de monumentale waarde van het 
gebouw. 

Een combina  e van de eerder genoemde 
maatregelen zou de binnentemperatuur 
en de gevoelstemperatuur van de hal ze-
ker dragelijk maken met maar een paar 
warmte overschrijdende dagen per jaar.
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geïsoleerd. De gevels worden nog niet 
geïsoleerd, omdat er gewerkt wordt met 
het ‘Box-in-Box’ principe. Mocht er een 
andere gebruiker komen, die niet met het 
‘Box-in-Box’ principe wil werken, dan kan 
de gevel van binnenuit geïsoleerd wor-
den, op dezelfde manier waarmee baai 6 
is geïsoleerd. 

Bij baai 6 worden de gevel, het dak en de 
beglazing geïsoleerd. De hal wordt volle-
dig gecondi  oneerd. 
Bij de gangen tussen beide baaien wor-
den de gevel en het dak geïsoleerd. In het 
gangontwerp wordt steeds bij één van de 
gevels de vakwerkconstruc  e in het zicht 
gelaten. Bij gang west is er genoeg ruimte 
achter de construc  e om alsnog aan de 
binnenzijde te isoleren. Bij gang oost is 
hier niet genoeg ruimte voor. De isola  e 
zal aan de buitenkant aangebracht wor-
den. 

Voor de opbouw van de schil zijn, indien 
mogelijk, duurzame materialen gekozen, 
dit wordt in hoofdstuk ‘Materialisa  e’ na-
der toegelicht. Voor de essen  ële knoop-
punten is de detaillering uit gedacht, deze 
zijn niet opgenomen in het SUS-boekje. 



12

B
 4

Concept baai 4
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Daglicht

De daglicht eisen voor een kantoorpand 
bedraagt 2,5% van het daglichtequiva-
lent. In baai 4 wordt hier ruim aan voldaan 
door alleen al de ramen aan de zuidgevel. 
Toch adviseren wij de lichtstraat die nu 
dicht is, weer open te maken voor een 
ruimtelijke atmosfeer en direct zonlicht 
aan de noordkant van het pand. Voor een 
open werkvloer worden geen problemen 
voorzien. Het ‘box-in-box’ principe be-
perkt de hoeveelheid daglicht-equivalent 
in de boxen. De boxen aan de zuidkant 
worden voorzien van alleen hoge smalle 
ramen aan de Noord-kant van de box. 
Hierdoor ontvangen deze boxen geen di-
rect zonlicht maar dus ook niet de warmte 

in de zomer. De boxen aan de Noord-ge-
vel zullen aan de Zuid-kant van de boxen 
worden voorzien van hoge smalle ramen 
en brede ramen aan de Noord-gevel. Met 
deze opstelling ontvangen de boxen toch 
direct zonlicht en genoeg daglicht van uit 
de Noord-gevel. Er is gekozen voor het 
toepassen van hoge smalle ramen omdat 
deze de connec  e geven met de hal maar 
zonder het ‘gluureff ect’ van mensen die 
langslopen. 
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Bouwfysica Baai 4

Het SUS-atelier staat voor een passieve 
aanpak van zijn bouwfysische problemen. 
Hierin wil het SUS-atelier zo min mogelijk 
bijverlich  ng, afzuigen, verwarmen en 
koelen. De bedoeling hiervan is om zo 
veel mogelijk energie verspilling tegen te 
gaan en gebruik te maken van natuurlijke 
hulpbronnen. Ook het ‘’sickbuilding’’ 
syndroom wilt het SUS-atelier hierdoor 
tegen gaan. 

13

Box-in-Box principe
De uitgangspunten voor  baai 4 zijn:
-  Minimalis  sch
-  Simplis  sche oplossingen
-  Lage kosten
-  Maximaal benu  en van kwaliteiten
-  Ecologisch verantwoord
-  Passieve installa  es
-  Sociale duurzaamheid
-  Werk/leer/onderzoek omgeving
- Opleiden, trainen en voorbereiden op 
de toekomst en realiteit

Uit deze uitgangspunten is het Box-in-
Box principe overgenomen uit de eerde-
re minor. Dit principe houdt in dat maar 
een deel (1/6) van de baai verwarmd 
hoe   te worden en niet de gehele hal. 
Dit betekend dat niet het totale volu-
me van 6700m³ verwarmt hoe   te wor-
den, maar alleen de werkplekken van de 
boxen van zo’n 1100m³. Dit is maar één 
zesde deel van het totale volume van de 
baai, dit scheelt dus ook enorm op het 
gebruik van energie. Daarnaast betekend 
dit ook dat niet de gehele schil van de 
hal gerenoveerd hoe   te worden, omdat 
het niet hoe   te voldoen aan onder an-
dere de thermische eisen vanwege het 
Box-in-Box principe. De hal wordt zo ge-
renoveerd, dat eventuele aanpassingen 
alleen nog van binnenuit plaats kunnen 
vinden. De boxen zullen een industrieel, 
simplis  sche sustainable uiterlijk krijgen 
die bij het historisch karakter van de hal 
past en tegelijker  jd de bewustwording 
voor duurzaamheid versterkt.
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Winter- en zomersitua  e
Alleen in de wintersitua  e geldt het prin-
cipe dat er maar één zesde deel van de 
hal verwarmd hoe   te worden. In de zo-
mersitua  e gaat er namelijk een wand uit 
de boxen, waardoor de boxen één wor-
den met de hal en ook hetzelfde klimaat 
verkrijgen als de hal. Op deze manier kun 
je in de winter op weinig ruimte werken 
en weinig verwarmen, maar kun je in de 
seizoenen daarbuiten gebruik maken van 
de gehele baai. De boxen hebben ruimte 
rondom om de werkruimte uit te breiden 
in de hal. Dit is mogelijk omdat de hal in 
de zomer genoeg verwarmd zal zijn door 
de zon waardoor er een werkbaar klimaat 
ontstaat. 

Concept baai 4

Box in de wintersitua  e

Box in de zomersitua  e
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Grid-structuur

Voor de wandstructuur is gekozen om een 
grid structuur aan te houden. Een wand-
maat van 1500mm kan in een veelvoud 
hiervan gebruikt worden om zo compar-
 menten / modules te krijgen, afgesloten 

ruimtes die voor eigen werkplekken kan 
zorgen. Deze wanden worden gekoppeld 
met de bestaande kolommen structuur in 
de baai. Door gebruik te maken van een 
grid structuur, wordt de baai onderver-
deelt in gebieden, waar func  es aan toe-
bedeeld kan worden. 

Installa  es, verlich  ngsvoorzieningen 
en elektra kan op dit grid aan gesloten 
worden, zodat er per gebied aangestuurd 
kan worden. Zo kan bijvoorbeeld één 
gedeelte voorzien worden van schone 
lucht, terwijl een ander gebied niet nodig 
is.

15
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Concept baai 6
Het nieuwe werken 
De oppervlakte van Baai 6 moet te verhu-
ren zijn aan één of meerdere verschillen-
de hurende ondernemers. Hierbij wordt 
gestreefd naar een effi  ciënte indeelbaar-
heid met daarin plaats voor innova  eve 
crea  viteit. De baai moet ruimte bieden 
voor een open werkplek waar veel bedrij-
vigheid plaats kan vinden. Het moet ver-
der aan verschillende kwaliteiten voldoen 
zoals vrij indeelbaar en het moet bevor-
derlijk voor de sociale duurzaamheid zijn.

Het ‘Nieuwe Werken’ is de uitkomst om 
aan de visie te voldoen. Hierbij is er spra-
ke van een grid waarop de werkplekken, 
installa  es en invulling gebaseerd wordt. 
Kenmerkend is dat er minder werkplek-
ken zijn dan werknemers en hierbij dus 
effi  ciënter gebruik maakt van de beschik-
bare ruimte. 

Er zijn bij het ‘Nieuwe Werken’ fl ex werk-
plekken waar werknemers geen vaste 
werkplek hebben. Doordat mensen vrij 
zijn om te kiezen waar en wanneer zij wil-
len werken zal de algehele beze   ng nooit 
het volledige aantal werknemers zijn. 
Hierdoor komt er extra ruimte vrij voor 
onder andere fl exibele spreekruimtes. 

Een systema  sche aanpak tussen werk-
plekken en vaste plekken, zorgt ervoor 
dat de uiteindelijke invulling aan de hu-
rende par  j is. Er wordt een ontwerp op-
geleverd waarbij alleen de vaste func  es 
een aangewezen plek hebben.

Het kan dus één bedrijf worden met ver-
schillende samenstellingen of dat de kan-
toorruimte onderverdeeld wordt tussen 
meerdere bedrijven.
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Meerder bedrijven

Bij meerdere bedrijven, kunnen vaste 
werkruimtes gehuurd worden, per werk-
plek, waarbij een klein bedrijf een enkele 
of meerdere plekken kan huren. Hierbij is 
een vast kantoor aan de zuidzijde en fl ex-
plekken aan de noordzijde. De interac  e 
tussen bedrijven zal dus van zuid naar 
noord zijn. Waarbij het bedrijf zich in de 
buurt van de vaste werkplek bevindt.

Bij dit ontwerp is de uitgangsposi  e om 
de open structuur van het kantoor te be-
houden. Nadeel van dit ontwerp is dat er 
interac  e tussen bedrijven aanwezig is, 
wat concurrerende bedrijven op de zelfde 
plek las  g maakt. Dit is een bewuste keu-
ze ontwerp traject.
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Eén bedrijf

In het geval er één huurder voor de baai 
aanwezig is, kan deze het naar gelieven 
invullen. Er is een voorstel gedaan dat uit-
gaat van 'het nieuwe werken' Waarbij een 
aantal fl explekken aanwezig is.

De vaste func  es die in het basis ontwerp 
aanwezig zijn, zijn hierin opgenomen. 
Met werkeilanden in clusters kunnen ver-
schillende afdelingen kunnen werken. En 
vergaderruimtes of vaste kantoren aan 
de zuidzijde zorgen ervoor dat daar vaste 
werknemers kunnen werken.

In dit ontwerp is de interac  e tussen de 
afdelingen diagonaal georiënteerd. De 
open werkvloer kan naar gelieven inge-
vuld worden en kunnen compar  menten 
aangebracht worden met verschillende 
func  es.
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Concept baai 6
De iBuilding
In de iBuilding hebben alle medewerkers 
gemiddeld 15,6m² tot hun beschikking. 
De pla  egrond is zodanig opgezet dat 
het op verschillende manieren ingericht 
kan worden bij verschillende behoe  es. 
Wanden kunnen geplaatst worden om 
een vergaderruimte te creëren. Als deze 
ruimte niet meer nodig is kunnen de wan-
den weer weggehaald worden en ergens 
anders neergezet worden.

De vaste func  es van het kantoor blijven 
op de zelfde plek gesitueerd. Dit zijn bij-
voorbeeld de keuken, toile  en en natuur-
lijk de s  jgpunten.

Aan de gevelzijdes zijn de meeste 
fl exwerkplekken gesitueerd. In het mid-
den van het kantoor zijn in de meeste 
varianten wat rus  gere werkplekken met 
hoger comfort gesitueerd. Dit zijn bank-
stellen of tafels en stoelen. Er is in ieder 
geval varia  e in soorten werk- en verga-
derplekken.

47

B
 6



46

Zonering Baai 6
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Ubiso   
Het Nieuwe Werken hee   zich al bij ver-
scheidene bedrijven bewezen. Grote be-
drijven zoals Ubiso   en TNT post passen 
het concept al succesvol toe.

Het Ubiso   kantoor is door het Nieuwe 
Werken open en transparant. Ze heb-
ben grote en kleine spreekkamers ge-
realiseerd, dit zodat besprekingen met 
verschillende groo  e groep mensen op 
een geschikte plek op de werkvloer mo-
gelijk is. Er zijn verschillende func  es op 
de open werkvloer maar in de prak  jk 
hebben collega’s geen last van elkaar. 
Ruimtes worden hier soms gescheiden 
met glaspanelen of lamellen. Het geheel 
is effi  ciënt func  oneel en speels. Mensen 
hebben hier 17,9m² werkplek per per-
soon tot beschikking.
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Brandveiligheid
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Ontwerp Baai 6
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Het ontwerp is gebaseerd op het nieuwe 
werken. De hurende par  j is voor onbe-
kend. Dat betekend dat er gekeken is naar 
beze   ngsgraad, vaste func  es die elke 
hurende par  j nodig hee  . Deze zijn op 
basis van kwaliteiten, vragen van de op-
drachtgever, visiepunten en beze   ngs-
graden vast gesteld. Hierbij is een vaste 
'kern' ontstaan. Deze vaste func  es ko-
men in ieder kantoor voor. Bijvoorbeeld 
een lunch-ruimte, vergaderruimte, recep-

 e, toiletruimtes en lockers. Het midden 
terrein is vrij te gebruiken, of naar func  e 
en vraag van de hurende par  j in te vul-
len. In het ontwerp is gelet op de open 
structuur die de hal hee  , interac  e tus-
sen verschillende afdelingen en bedrijven 
en het nieuwe werken concept.
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par  ment van een kantoorfunc  e niet 
groter zijn dan 1000 m². Door de aanwe-
zige sprinkler installa  e mag deze ver-
groot worden. Baai 4 hee   een brand-
compar  ment van 1220 m². Baai 6 hee   
een brandcompar  ment van 1355 m². De 
vluch  rappenhuizen vormen een eigen 
brandcompar  ment. Een expert op het 
gebied van sprinkler installa  es dient nog 
wel een uitspraak te doen of de bestaan-
de capaciteit van de installa  e voldoende 
is, of dat deze vergroot moet worden. De 
sprinkler installa  e zal doorgetrokken 
worden in de boxen.
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Vluchtroutes

43

Isola  e
Voor de isola  e is gekozen voor houtvezel 
isola  e. Dit is een isola  e die een hoge 
Rc-waarde kan bereiken en volledig bio-
based is. Daarnaast is het niet erg duur en 
is het simpel toe te passen in HSB. Voor 
het dak is gekozen voor cellulose als iso-
la  emateriaal. Dit is lichter waardoor het 
plafond afgewerkt kan worden met hout-
vezelplaat.

Afwerking
Voor de afwerking van de binnenkant van 
de boxen is gekozen voor een houtvezel-
plaat. Deze werkt zowel geluiddempend 
als dat er dingen aan opgehangen kunnen 
worden. De binnenkant van de verplaats-
bare wanden is echter van mul  plex. Dit 
komt omdat er s  j  eid bereikt moest 
worden door een vaste plaat en mul  plex 
de meest duurzame op  e was die aan de 
sterkte voldeed. Bij de afwerking van de 
collegezaal wordt leemstuc toegevoegd 
om voor massa te zorgen. 

Voor de afwerking aan de buitenkant zijn 
nog geen conclusies getrokken. De enige 
voorwaarde is dat het bij de verplaats-
bare wanden niet te zwaar mag worden. 
We willen deze op  e graag open houden 
zodat de boxen in de hal allemaal een ver-
schillend karakter krijgen en dat er varia-
 e in de hal ontstaat.  Op  es die aan de 

randvoorwaarden voldoen kunnen zijn: 
superuse, harvestmap, groen, biobased 
materialen, cyclische materialen etc. 
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Bouwtechniek boxen

De uitgangspunten voor de boxen zijn:
-  Minimalis  sch, goedkoop en simpel
-    Duurzaam materiaalgebruik; zoveel mo-
gelijk natuurlijke cyclische materialen; 
biobased
-  Uitvoerbaar door het Albeda College
-  Toepasbaar op de zolder van baai 4

Construc  e
Voor de boxen is gekozen voor een HSB 
opbouw. Dit is de meest minimalis  sche 
en biobased manier die ook voldoet aan 
de gestelde randvoorwaarden. In de vas-
te wanden wordt de s  j  eid gehaald uit 
de regels in het s  jl- en regelwerk. In de 
verplaatsbare wanden wordt de s  j  eid 
gehaald uit het afwerkingmateriaal, om-
dat dit niet met regels bereikt kon worden 
i.v.m. het verwijderen van de wanden. Het 
dak is gekozen voor gelamineerde liggers 
van Kerto-S hout van Metsäwood. Deze is 
gekozen, omdat de overspanning te groot 
is voor een massieve ligger, want de hoog-
te van de ligger wordt dan zo groot, wat 
geen handelsmaat is en dus moeilijker te 
verkrijgen is. Een overzicht van de con-
struc  e is in de schets weergegeven. 
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 e. Met een sprinkler installa  e mag de 
vluchtafstand vier minuten bedragen. 
Vanuit Arbo is er de eis om twee ona  an-
kelijke vluchtroutes vanuit elke werkruim-
te te creëren. 

Baai 4 hee   twee vluchtroutes door een 
verbinding te maken tussen de beide baai-
en. Middels een vluchtroute door gang 
west is deze verbinding gerealiseerd. De 
andere vluchtweg is middels een nieuw 
s  jgpunt aan de kopgevel. 

Baai 6 hee   twee vluch  rappenhuizen. 
Eén bestaand vluch  rappenhuis zit ach-
terin de baai. Het ander vluch  rappen-
huis is een nieuw te plaatsen s  jgpunt 
voorin de baai. Het bestaande vluch  rap-
penhuis wordt, in verband met het zicht, 
op de zolder verwijderd. 

Op de zolder wordt de vluchtroute aange-
duid met vluchtwegaanduidingen. Tevens 
zullen er brandmelders, brandblussers en 
evacua  estoelen geplaatst worden.
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Vluchtroutes Baai 6
Baai 6 hee   een beze   ng van max. 90 
van de 110 personen aanwezig, dit komt 
door het ‘nieuwe werken’ principe. Voor 
een kantoorfunc  e geldt een eis voor de 
capaciteit van de vluchtroute van 0,05 
personen per m2. De baai hee   een vloer-
oppervlak van 1355 m2. De maatgevende 
capaciteit wordt aangehouden. 1355 m2 
maal 0,05 is 68 personen. 90 personen 
is maatgevend. De vluch  rappenhuizen 
worden alleen voor de zolders gebruikt, 
niet voor onderliggende verdiepingen.

De capaciteit van een vluchtroute mag 90 
personen per meter breedte bedragen. 
Het nieuwe s  jgpunt van baai 6 hee   een 
vrije breedte van 1145mm. De capaciteit 
bedraagt dus 103 personen. Het nieu-
we trappenhuis voldoet. Het bestaande 
vluch  rappenhuis in baai 6 wordt als 
tweede vluchtweg gebruikt. De trap hee   
een vrije breedte van 1100mm. De capa-
citeit bedraagt dus 99 personen. Het be-
staande trappenhuis voldoet. Wanneer 
één van de twee vluch  rappenhuizen 
niet gebruikt kan worden bij calamiteiten, 
is de andere dus van dusdanige capaciteit 
dat er nog steeds veilig gevlucht kan wor-
den.

Vluchtroutes Baai 4
De benodigde capaciteit van de vlucht-
route is bepaald aan de hand van de eisen 
uit het Bouwbesluit. Baai 4 hee   een be-
ze   ng van max. 90 à 100 personen. Voor 
een kantoorfunc  e geldt een eis voor de 
capaciteit van de vluchtroute van 0,05 
personen per m2. De SUS-ateliers wor-
den, door de werkwijze, gezien als een 
kantoorfunc  e. De baai hee   een vloer-
oppervlak van 1220 m2. De maatgeven-
de capaciteit wordt aangehouden. 1220 
m2 maal 0,05 is 61 personen. 90 à 100 
personen is maatgevend. De vluch  rap-
penhuizen worden alleen voor de zolders 
gebruikt, niet voor onderliggende verdie-
pingen.

De capaciteit van een vluchtroute mag 
90 personen per meter breedte bedra-
gen. Het nieuwe s  jgpunt van baai 4 
hee   een vrije breedte van 1500mm. De 
capaciteit bedraagt dus 135 personen. 
Het nieuwe trappenhuis voldoet. Het 
bestaande vluch  rappenhuis in baai 6 
wordt als tweede vluchtweg gebruikt. De 
trap hee   een vrije breedte van 1100mm. 
De capaciteit bedraagt dus 99 personen. 
Het bestaande trappenhuis voldoet. De 
vluchtdeur in de gang dient een minimale 
vrije breedte van 1100mm te krijgen. De 
hal hee   een breedte 2000mm. Wanneer 
één van de twee vluch  rappenhuizen 
niet gebruikt kan worden bij calamiteiten, 
is de andere dus van dusdanige capaciteit 
dat er nog steeds veilig gevlucht kan wor-
den.

Vluchtroutes
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Zomer / Winter situa  e boxen 

In de winter zijn alle boxen afgesloten. Er 
wordt in de boxen gewerkt en de overi-
ge ruimte in de hal zal niet veel gebruikt 
worden. Dit betekend ook dat alleen de 
boxen verwarmd hoeven te worden. In 
de overige seizoenen zal wel gebruik ge-
maakt worden van deze overige ruimte. 

Één van de wanden van de boxen aan de 
noordzijde kan verwijderd worden. Hier-
door kan de werkruimte in de hal uitge-
breid worden en ontstaat er meer leven 
in de hal. Omdat de hal eigenlijk een grote 
kas is, zal het vrij snel warm zijn in de hal. 
Als de boxen open zijn in de zomer zal het 
klimaat in de boxen gelijk zijn aan die in 
de hal. Door middel van ven  la  e zal het 
behaaglijk gehouden worden, zodat over-
verhi   ng kan worden voorkomen. 

De boxen aan de Zuidzijde hebben een 
func  e waar je juist graag in s  lte wilt 
werken en niet per se extra ruimte nodig 
hebt, dus hier kan geen wand verwijderd 
worden uit de boxen. 

Box in de wintersitua  e

Box in de zomersitua  eBox in de zomersitua  e

25

B
 6

Ingrepen
De volledige zolderruimte is voorzien van 
een sprinklerinstalla  e. De brandexpert 
van de Facilitaire Dienst gaf aan dat de 
func  es, die op de zolders geves  gd wor-
den, voor een aanzienlijke rookproduc  e 
zorgen, wanneer de sprinklers aan gaan. 
Er zal een automa  sch rook warmte af-
voer systeem toegepast moeten worden. 
Op de zolder worden te openen delen ge-
realiseerd om oververhi   ng in de zomer 
te voorkomen. Wanneer deze automa-
 sch uitgevoerd worden, in combina  e 

met een brandmeldersysteem, kunnen 
de rookgassen automa  sch afgevoerd 
worden.

De materialen in een vluchtroute moeten 
ten minste een Euro-brandklasse B heb-
ben en tenminste een gemiddelde rook-
produc  e S2. De wandafwerking in de 
vluchtgang en nieuwe vluch  rappenhui-
zen is van gipsvezelplaat. Gipsvezelplaat 
hee   een Euro-brandklasse A en een 
geringe rookproduc  e S1. Ook treden er 
geen brandende druppels op, het materi-
aal valt onder d0.

De materialen in overige gebouwdelen 
moeten ten minste een Euro-brandklasse 
D hebben, en tenminste een gemiddel-
de rookproduc  e S2. De wandafwerking 
van de boxen en de tussenwandjes is nog 
onbekend, maar moet dus minimaal hier 
aan voldoen. 
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Kwaliteiten
Uitzicht
De beide baaien hebben grote kwaliteiten 
die benut dienen te worden. Een grote 
kwaliteit is het uitzicht op de maas en de 
skyline van Ro  erdam. Dit uitzicht wil je 
graag toegankelijk maken voor een ieder. 
Om deze reden worden er gemeenschap-
pelijke func  es gesitueerd op deze plek-
ken. Voor baai 6 in de vorm van de kan  -
ne, zodat het gehele kantoor in de pauze 
van het uitzicht kan genieten. In baai 4 
word een plateau gerealiseerd ter plaatse 
van het uitzicht punt, dit omdat de hoog-
te in moet worden gegaan om van het 
uitzicht te kunnen genieten. Het plateau 
is een open gemeenschappelijke ruimte.

39

De zonering van de baai is bepaald aan de 
hand van onderlinge rela  es, behoe  es, 
noord-zuid oriënta  e en de akoes  ek. 
Vooraan in de hal zit het stagebureau. 
Deze is hier geplaatst omdat deze veel in- 
en uitloop naar buiten hebben. Dit geldt 
ook voor het kantoor van de docent. De 
docent houdt op deze manier het over-
zicht over wat er in de hal gebeurt en wie 
er aanwezig zijn. Boven het gedeelte van 
de entree is een plateau geplaatst die be-
reikbaar is via een open trap. In het mid-
den van de baai zijn aan de noordzijde de 
minor-boxen geplaatst. Deze boxen zijn 
zo geplaatst, dat in de zomer er een soort 
‘plein’ ontstaat waar alle minor studen-
ten integraal samen kunnen werken.  

Achterin de hal is plaats waar vooral in 
s  lte gewerkt kan worden. Daarom zijn 
hier het afstudeer-atelier en de college-
zaal geplaatst. De collegezaal is tevens 
achterin de hal geplaatst omdat deze 
door zijn formaat niet tussen het stramien 
past, ook zou de collegezaal de zichtlijn in 
de hal verstoren als deze halverwege de 
hal geplaatst zou worden. Aan de zuidzij-
de zijn de overige func  es gerealiseerd. 
Hier zijn de prac  cumruimte, een kleine 
vergaderruimte en het projectbureau ge-
realiseerd. De prac  cumruimte zit tussen 
de afstudeerders en de minor/leerbedrijf 
omdat gebruikers hier het meeste gebruik 
van zullen maken. Het projectbureau zit 
meer vooraan in de hal, omdat deze voor-
namelijk contact hee   met de docent. 
In beide gangen zijn de toile  en gereali-
seerd voor het SUS-atelier.
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Zonering boxen
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Zonering
De zonering is bepaald aan de hand van 
onderlinge rela  es, behoe  es en akoes-
 ek. Voorin baai 4 is het drukkere gedeel-

te waar veel in en uitloop plaats vind. In 
de middensector word veel integraal sa-
men gewerkt. Achter in de baai word indi-
vidueel of in tweetallen onder hoge con-
centra  e gewerkt. In baai 6 zal er rondom 
de entree de meeste ac  viteit plaats vin-
den en is de overige ruimte gevuld met 
werkplekken. Tevens is er gelet op de 
oriënta  e van de baaien, hier geldt voor 
beide baaien hetzelfde, de werkplekken 
met een hoge beze   ng zijn op het noor-
den gesitueerd. De func  es met een lage-
re beze   ng zijn op het zuiden gesitueerd.
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Kwaliteiten
Construc  e
Wanneer er via de entrees de baaien be-
treden wordt, gee   de seriema  gheid 
van de spanten in de diepe baaien het 
historische karakter mooi weer. Dit ka-
rakter dient behouden te blijven, daarom 
wordt er niet in de hoogte gebouwd en 
de zichtlijn door de hal zo min mogelijk 
onderbroken. In beide baaien wordt het 
middenpad van voor tot achter deels 
open gelaten, op deze manier wordt de 
zichtlijn gecreëerd. 
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Ontwerp Baai 4
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Er zijn een aantal func  es die in Baai 4 ge-
plaatst worden. De indeling is gebaseerd 
op de zonering. Aan het begin bij de hal is 
het kantoor van de docent gerealiseerd. 
Ook is er een keuken geplaatst waar een 
simpele maal  jd genu   gd kan worden. 
Op de noordzijde zijn het stagebureau, de 
minor/leerbedrijf en het afstudeer-atelier 
geplaatst. De collegezaal is helemaal ach-
terin de hal geplaatst. 

Op de zuidzijde zijn de wat kleinere boxen 
geplaatst zoals de prac  cumruimte, het 
projectbureau en een kleine vergader-
ruimte. In beide gangen zijn voor baai 4 
de toile  en gerealiseerd.
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Lichtstraat
In beide baaien dienen de lichtstraten 
weer volledig geopend te worden. Dit 
om extra daglicht binnen te krijgen en de 
baaien op een natuurlijke manier te ver-
lichten. Daarnaast sluit het goed aan bij 
de industriële sfeer van de baaien. Wan-
neer de lichtstraten te openen zijn, kan er 
via deze weg geven  leerd worden en kan 
de warme lucht die boven in de hal gaat 
hangen goed weg geven  leerd worden.
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Afstudeer atelier
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Pla  egrond van gang oost

Bij de baaien is de construc  e zoveel mo-
gelijk in het zicht gehouden. Om de gan-
gen goed aan te laten sluiten bij de baai-
en, wordt de construc  e in de gangen 
ook in het zicht gelaten. In de gevel van 
de gangen lopen vakwerkconstruc  es. 
Eén van deze vakwerken wordt steeds in 
het zicht gelaten in een gerealiseerde hal. 
Door elke ruimte in de gang te laten ont-
sluiten aan deze hal, en de construc  e in 
het zicht te laten ontstaat een spectacu-
laire hal. 

De wanden in de gangen lopen tot onder-
kant construc  e. De vloer van de gangen 
is een helling. Alleen ter plaatse van de 
toile  en wordt het afschot uit de vloer 
gehaald, middels een houten vloer. De 
wandafwerking van de ruimten is afge-
stemd met de inrich  ng van de zolder-
ruimte. De wanden van de spoelruimten 
van de toile  en zijn van glas. Hier is voor 
gekozen om de gang extra bijzonder te 
maken. In één van de gangen bevindt 
zich een archiefruimte. Wanneer baai 4 
in de toekomst een zelfde func  e als baai 
6 krijgt, kunnen beide baaien gekoppeld 
worden, door de archiefruimte te verwij-
deren.
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Gangen

De zolderruimte hee   twee gangen, gang 
oost en gang west. De gangen verbinden 
de baaien 4 en 6 met elkaar. In eerste in-
stan  e komen er twee verschillende func-
 es in de baaien. In de toekomst krijgen 

beide baaien mogelijk dezelfde func  e. In 
de eerste situa  e is een verbinding tussen 
de beide baaien niet wenselijk. Alleen in 
gang west wordt een verbinding middels 
een vluchtroute gerealiseerd. In de toe-
komst zullen de beide gangen een ver-
binding kunnen vormen tussen de beide 
baaien.

De gangen hebben weinig daglicht. Het 
enige daglicht is momenteel middels een 
strook glazen bouwstenen aan de westzij-
de gerealiseerd. 

 Om de monumentale status van het ge-
bouw minimaal aan te tasten, worden in 
de gangen func  es geplaatst die weinig 
daglicht nodig hebben. In de gangen wor-
den de toile  en, technische ruimtes en 
archiefruimtes geplaatst van beide baaien 
geplaatst. 

Pla  egrond van gang west

Func  es van de gangen
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S  jgpunten

Baai 4 is alleen te bereiken middels een 
li  . Baai 6 beschikt over vluch  rappen-
huizen maar geen directe toegang vanaf 
de begane grond. 

Beide baaien zullen werkbare ruimtes 
worden en dienen een eigen ingang te 
hebben, met als gevolg dat elke baai een 
eigen s  jgpunt krijgt.

Het is heel belangrijk om bij aankomst bij 
de baaien de zichtlijnen te zien zijn, om-
dat dit voor een spectaculaire belevenis 
zorgt.

Baai 4 
De SUS ateliers op de zolder van Baai 4 
worden middels een nieuwe s  jgpunt 
ontsloten vanuit de entreehal van het 
scholendeel van het Innova  on Dock. Bij 
Baai 4 zal het gebruik maken van de trap 
ges  muleerd worden door alleen invali-
den gebruik te laten maken van de li  . Het 
s  jgpunt is tevens een vluch  rappenhuis 
en hee   daarom een eigen vluchtdeur. 
Deze deur kan tevens gebruikt worden 
als ontslui  ng, wanneer de geves  gde 
gebruiker langer door wil werken dan de 
geves  gde scholen en de hoofdentree 
van het scholendeel gesloten zal zijn.
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dat het s  jgpunt een ruime uitstraling 
krijgt. De vide is tevens te gebruiken 
voor onder andere tentoonstellingsmo-
gelijkheden. De gebruiker van de zolder 
kan hierdoor de bezoeker al kennis laten 
maken met de werkzaamheden die de 
gebruiker uitvoert. De eerste gebruiker is 
het SUS-atelier. Posters van uitgevoerde 
voorbeeldprojecten kunnen bijvoorbeeld 
hier tentoongesteld worden.

Baai 6 
De kantoorruimtes op de zolder van Baai 
6 worden middels een nieuw s  jgpunt 
ontsloten vanuit de entree van de be-
drijvenhal van het Innova  on Dock. In de 
bedrijvenhal wordt een entreehal gerea-
liseerd, waarin het s  jgpunt uitkomt. Er 
vanuit gaande dat de li   het meeste ge-
bruikt gaat worden, wordt alleen de li   in 
de entreehal gesitueerd. Het trappenhuis 
is vanuit de bedrijvenhal te bereiken en 
wordt hoofdzakelijk als vluch  rappenhuis 
gebruikt. Vanuit de entreehal is een door-
braak gemaakt naar de bedrijvenhal.

Het s  jgpunt komt aan de zijgevel van de 
zolderruimte uit. Bij aankomst in de kan-
toorruimte is de gehele zolder te over-
zien.


