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Inleiding 

 

 

Op basis van het in fase 1 van dit Masterproject 

uitgevoerde onderzoek is een schetsontwerp 

opgesteld voor een mogelijke herbestemming van het 

Laplace gebouw. In deze rapportage wordt 

beschreven waarom de keuze voor een 

conferentiecentrum is gemaakt en wat dit voor eisen 

aan de indeling van het gebouw stelt. Uiteraard 

wordt ook een strategie om het gebouw duurzamer te 

maken uitgewerkt. Het schetsontwerp wordt 

vervolgens door middel van plattegronden, een 

doorsnede en sfeerbeelden verduidelijkt. Hier hoort 

ook een conceptuele uitwerking van de benodigde 

bouwtechniek bij. Tot slot, maar niet het minst 

belangrijke in dit project, wordt er aandacht 

besteed aan de toegepaste duurzame technieken en 

concepten. 
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Functie en Visie 



  

  

 Waarom conferentie?  
De belangrijkste motivatie om van het huidige Laplace gebouw een congres- of conferentiecentrum te maken is het 

beleidsplan Campus2020. Hierin wordt het campusterrein onderverdeeld in vier deelgebieden. Aangezien het 

Laplace gebouw midden op het overgangsgebied tussen drie van deze gebieden (compacte campus, woon- en 

congresgebied en het Fontysgebied) ligt, moet er een functie komen die op een centrale plek op het terrein thuis 

hoort.  

Daarnaast zijn er plannen binnen de TU/e om het huidige Potentiaal te herbestemmen tot hotel. Een naastgelegen 

congresgebouw kan deze herbestemming aanvullen en zelfs ermee samenwerken, bijvoorbeeld met een restaurant. 

Derde motivatie is het tekort aan collegezalen binnen de Fontys. Deze instantie kan ervoor zorgen dat de zalen in 

het congrescentrum optimaal benut worden.  
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 Relatieschema 

Het goed laten functioneren van een congresgebouw is geen gemakkelijke opgave. Veel ruimtes dienen flexibel in 

gebruik te zijn en delen van het gebouw dienen afsluitbaar te zijn zodat een congres gehouden kan worden terwijl 

in een ander gedeelte van het gebouw de dagelijkse activiteiten doorgaan. In bovenstaand relatieschema komt 

duidelijk naar voren dat bezoekers bij het binnengaan van het gebouw in wellicht de belangrijkste ruimte van het 

gebouw, de foyer, komen. Van hieruit hebben zij de mogelijkheid naar de expositieruimte en flexibele ruimtes te 

gaan, die kunnen worden ingericht als vergaderruimte, maar ook als kantoor of instructieruimte. Vanuit de 

expositieruimte, maar ook vanuit de receptieruimte moeten de grote zalen bereikt kunnen worden. 
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Visie 

Slimbouwen 

visie 

Industrialisatie 

kernwaarde 

Flexibiliteit 

kernwaarde 

Milieubesparing 

kernwaarde 

Energiebesparen 

toegevoegde deel-
visie 

De gekozen kan worden samengevat onder de naam Slimbouwen. Industrialisatie, flexibiliteit en milieubesparing zijn 

volgens deze visie de drie kernwaarden van waaruit de bouw verbeterd kan worden. Aangezien Slimbouwen niet het 

hele vlak van de duurzaamheid beslaat, zijn deelvisies gebruikt als aanvulling. 
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 Slimbouwen 

• Flexibiliteit 

• Lichtgewicht bouwen 

• Installaties scheiden van constructie 

• Uitvoering: industriële bouwwijze 

 

Duurzaamheid draait ook om: 

• Licht  

• Energie  

• Water 

 

Onder slimbouwen wordt verstaan: flexibileit, lichtgewicht bouwen, het scheiden van installaties en constructie en 

het toepassen van een industriele bouwwijze. Al deze aspecten zullen in het ontwerp terug komen. 

 

Om de duurzaamheid van het gebouw verder uit te werken, zijn drie thema's extra belicht. Deze drie thema's zijn in 

de analyse naar voren gekomen als probleemgebieden voor het huidige gebouw. Licht, energie en watergebruik 

zullen daarom worden verbeterd. 
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Ontwerp 

Stedenbouw- Architectuur- Plattegronden 



  

Schetsen 

Gezien de nauwe relatie met Potentiaal als hotel is tijdens het ontwerpen onderzocht of dit in de volumes van de 

betreffende gebouwen naar voren moet komen. Met andere woorden; moeten Potentiaal en het Laplacegebouw met 

elkaar versmelten of niet? Op bovenstaande schets is een dergelijke versmelting te zien. 

Stedenbouw 9 



  

Stedenbouw 

Schetsen 

De versmelting kan ook op een subtielere manier uitgevoerd worden, zoals te zien op bovenstaande schets. Hierbij 

wordt slechts een deel van het Laplace gebouw doorgetrokken tegen Potentiaal aan. 
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Stedenbouw 

Schetsen 

Probleem bij de twee voorgaande schetsen is de onduidelijkheid in aanwezige volumes die door de versmelting 

optreedt. Potentiaal bestaat tegenwoordig al uit meerdere volumes en er hier weer één aan toevoegen zou nog meer 

verwarring opwekken. Daarnaast past het ook niet goed in het karakter van de hele campus, waar grote volumes op 

een grid geplaatst zijn. Idealiter zou zelfs de aangebouwde werkplaats van Potentiaal losgekoppeld worden. 
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Schetsen 

Een dergelijke losstaand volume zou er uit kunnen komen te zien als op bovenstaande schets. Hierbij dient de 

eerste verdieping duidelijk herkenbaar te zijn, aangezien dit over de hele campus gezien de belangrijkste 

verdieping is. Hier sluiten immers alle loopbruggen aan en is de entree van de meeste gebouwen gelegen. 

Stedenbouw 12 



  

 Relatie in omgeving 

De ligging van het Laplace gebouw is eerder al belangrijk geweest bij het bepalen van de toekomstige functie, maar 

ook voor het ontwerp is de ligging doorslaggevend. Voornamelijk de ligging aan de belangrijkste verkeersader, 

een laan, biedt kansen voor het ontwerp. Door de hoofdentree van het gebouw aan deze laan te situeren kan deze 

heel herkenbaar worden uitgevoerd door bijvoorbeeld gebruik te maken van een overstek, waarbij een deel van de 

bomenrij uiteraard wordt onderbroken.  

Stedenbouw 13 



  

 Relatie in omgeving 

De verschillende deelgebieden op het campusterrein hebben allen een 'eigen' entree tot het gebouw. Zo zal de 

entree van de compacte campus via het plein naast de W-hal verlopen terwijl het woongebied via de loopbrug met 

Potentiaal het gebouw benadert. Het Fontysgebied kan gebruik maken van de noordelijke loopbrug met Traverse en 

het bedrijvengebied benadert het gebouw via de parkachtige omgeving en entree gelegen op het oosten. 

  

Stedenbouw 14 



  

  

Architectuur 

 Atrium  

Het gebouw bestaat uit drie lagen met ieder een eigen identiteit. De kelder en begane grond zijn de bestaande bouw, 

waarin de zalen komen. De eerste verdieping is de belangrijkste, want hier is de entree en dit deel heeft de meest 

opvallende architectuur. Het restaurant ligt als losse doos op de andere verdiepingen. Het geheel wordt bijeen 

gehouden door het atrium, dat dient als knooppunt. In het atrium bevinden zich de ontsluiting en schachten. Ook 

de luchtstromen en het licht gebruiken het atrium om het gebouw diep binnen te dringen. 
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Plattegronden 

 Souterrain 

De uitgangen van de grote en kleine zaal sluiten aan op de belangrijkste ruimte gelegen in het midden van het 

souterrain: de receptieruimte. De receptieruimte kan door beide zalen onafhankelijk worden gebruikt.  

Vanwege het grote oppervlak valt de ruimte ook te gebruiken voor andere functies, naast de receptiefunctie . Te 

denken valt aan uitbreiding van de expositieruimte of eetgelegenheid. 

De nooduitgangen zijn breed van opzet. De vluchttrappen zijn onder de entreetrappen gepositioneerd, zodat zij 

van buitenaf niet zichtbaar zijn.  

De ruimtes die zich onder de zalen bevinden worden gebruikt als opslag en technische ruimte.  
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Plattegronden 

 Begane grond 

De begane grond wordt gekenmerkt door de entrees/uitgangen van zalen en de expositieruimte die zich rondom het 

atrium bevindt. Het gebied achter de grote zaal wordt als lounge ingericht. Door een flexibele transparante wand 

(stippellijn) kan  er een scheiding worden aangebracht tussen de grote zaal en de kleinere zalen. Op deze manier 

kunnen de zalen onafhankelijk van elkaar functioneren. De verkeersruimtes zoals de trappen en de liften zijn in 

het atrium opgenomen. De entrees voor mindervalide bezoekers en de nooduitgangen bevinden zich ook op deze 

verdieping. 
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 1
e
 VERDIEPING (optie 1) 

De 1
e
 verdieping is de entree van het LaPlace gebouw. Naast de hoofdentrees van buitenaf sluiten hier ook de 

loopbruggen aan. Daarnaast wordt de 1
e
 verdieping gekenmerkt door de foyer en flexibele units rondom het atrium 

en langs de gevel. Deze units kunnen worden gebruikt voor bezoekers van een congres, maar het is ook mogelijk de 

units te verhuren als vergaderruimtes voor bedrijven of medewerkers van de universiteit. De units zijn te huren 

door derden en kunnen naar de wens van de opdrachtgever worden geplaatst, gekoppeld en worden voorzien van 

de door hun gekozen indeling/opstelling. 

 

Plattegronden 18 



  

  

Plattegronden 

 1
e
 VERDIEPING (optie 2) 
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Plattegronden 

 1
e
 VERDIEPING (optie 3) 
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 2
e
 VERDIEPING 

De 2
e
 verdieping wordt bereikt door een grote, brede trap. Op de 2

e
 verdiepingsvloer bevinden zich een restaurant 

voor 250 personen, de keuken en een café met bar. De duidelijke splitsing tussen het restaurant en keuken/café 

wordt gecreëerd door het atrium. 

Plattegronden 21 



  

 Doorsnede 

In de doorsnede komen de verschillende ruimtes tot uitdrukking. De grote en kleine  zalen beslaan 2 verdiepingen 

en de 1
e
 verdieping kenmerkt zich door de grotere verdiepingshoogte. Het daglicht treedt toe door het grote 

atrium en de daklichten, waardoor ook de ruimtes dieper in het gebouw kunnen worden voorzien van voldoende 

daglicht.  

 

Plattegronden 22 



  

  

Sfeerimpressie De Zaale 

Bovenstaande sfeerimpressie geeft een duidelijk beeld van hoe het overstek aan de laan De Zaale de hoofdentree 

van het gebouw kan benadrukken. 
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Sfeerimpressie  

Vanuit vogelvluchtperspectief wordt een beter overzicht over het gebouw en de omgeving verkregen. Op 

bovenstaande afbeelding is geheel links het plein naast de W-hal gelegen vanwaar het Laplacegebouw benaderd 

wordt. Ook de oostentree aan het parkachtig gebied, wat tegenwoordig nog het Laplace plein is, is te zien. De 

andere twee entrees geschieden zoals eerder gezegd via de loopbruggen met de aanliggende bebouwing. 
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Sfeerimpressie atrium 

Zoals ook al op het vogelvluchtperspectief te zien was, wordt er gebruik gemaakt van een groot atrium om licht in 

het hart van het gebouw te krijgen. Daarnaast dient het als knooppunt in het gebouw en vergroot het de relatie 

tussen de verschillende verdiepingen met ieder hun eigen functie. 
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Sfeerimpressie Receptieruimte 

Ondanks het feit dat de receptieruimte in het souterrain is gelegen, dringt er door het atrium veel licht binnen tot 

dit diepste punt in het gebouw. Het atrium creëert ook een goed verschil in beleving van de receptieruimte. Door de 

grote hoogte ontstaat een ruimtelijk en open gevoel terwijl onder de begane grondvloer een veel intiemere en meer 

besloten ruimte ontstaat. 
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Bouwtechniek 

Constructie – Materiaal - Akoestiek  

 



  

  

 Staalconstructie 

De constructie moet licht zijn en een flexibele indeling en demontage mogelijk maken. Om de flexibiliteit te 

garanderen is het voorkomen van stabiliteitselementen zoals schoren en schijven een vereiste. Daarom worden de 

eerst en tweede verdiepingsvloer uitgevoerd als portaalconstructie in staal. De kolommen behouden het stramien 

van 9920mm. Door een momentvaste verbinding van de kolommen met de vloer zijn stabiliteitselementen niet nodig. 

Daarnaast is het streven om zoveel mogelijk staal te hergebruiken. Hiervoor worden de stalen (raat)liggers 

hergebruikt als randligger voor het atrium en het dak. 

Constructie 28 



 Vloerconstructie & overspanningen 

Een kritiek punt is de grote overspanning van de grote zaal. De afstand tussen de kolommen is ca. 30m en deze 

moet in één keer worden overspannen. Uit onderzoek komt hierbij één type ligger naar voren: het vakwerkspant. 

 

De uitgangspunten voor het vloerconcept van de 2
e
 verdiepingsvloer zijn flexibiliteit en licht construeren. 

Uit de analyse van verschillende vloerconcepten komen de Slimeline vloer en de Quantum vloer als meest 

geschikte naar voren. De Slimeline vloer is echter niet geschikt voor gebruik als dakconstructie, omdat de 

leidingen van bovenaf moeten worden ingevoerd. Het eventueel later aanpassen van installaties is dus niet 

mogelijk. De oplossing voor dit probleem is de Quantum vloer, waarbij de leidingen van onderaf worden ingevoerd. 

Daarnaast zijn overspanningen van 11 meter mogelijk en blijft de constructiehoogte en dus materiaalgebruik en 

gewicht beperkt. 

Constructie 

Uitgangspunten 

Flexibiliteit 

leidingen 

Snelle 

montage 

Licht 

construeren 

Grote 

overspanning 

Leiding-vloer 

VBI 

+ +/- +/- + 

Slimline 

vloer 

++ + ++ + 

Quantum-

vloer 

++ + ++ + 

wingvloer + +/- +/- + 

Vloerconstructie 

Draaien 

Overspanning zalen 

- Grote overspanning: +/- 30m 

- Opvangen vloerconstructie 

- Leidingen makkelijk doorvoeren 
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 Referenties 

De gevel bestaat bijna volledig uit glas. Er is gezocht naar een materiaal dat op de eerste verdieping, waar geen 

overstek is, voor dit glas kan worden toegepast om het gebouw tegen oververhitting te beschermen. Dit materiaal 

moet wel enig licht doorlaten en het moet toegepast kunnen worden als flexibele zonwering.  

 

Twee referentieprojecten zetten ons op het spoor van het gezochte materiaal. Het eerste is een  paviljoen van 

Steven Holl in Amsterdam, waar koper is toegepast. Dit materiaal is industrieel in dunne, lichtgewicht  platen te 

produceren, wat het goed laat aansluiten bij het gedachtegoed van Slimbouwen. Vanwege zijn industriele uiterlijk 

past het koper bovendien goed op de campus. In tegenstelling tot bijvoorbeeld aluminium heeft het echter wel wat 

verkleuringen, wat het materiaal karakter en levendigheid geeft. Dit kan tegenwicht bieden aan het grauwe en 

strakke beton dat nu overheerst in Laplace. 

Materiaal 30 



  

  

 Referenties 

Een ander materiaal met deze eigenschappen is Cortenstaal. In tegenstelling tot koper, is dit geroeste staal niet 

giftig en is het erts minder milieubelastend om te delven, wat ervoor zorgt dat onze voorkeur hiernaar uitgaat. Het 

referentieproject is een woning in de Amsterdamse haven van Heren5 architecten. 

Materiaal 31 



  

  

 Zomersituatie 

In het gevelontwerp is te zien hoe dit materiaal er in de praktijk uit zou kunnen zien. De bovenste rij ramen is niet 

bedekt, zodat altijd licht binnen kan komen. In het onderdeel licht zal worden uitgelegd hoe dit licht ver de ruimte 

in gestuurd wordt. De bedekking van de gevel past zich aan aan de omstandigheden: op de warme zuidgevel zijn de 

perforaties kleiner dan op de noordgevel. Daarnaast is er verschil tussen zomer en winter. In de zomer zijn de 

meeste luiken gesloten, om de zon buiten te houden 

Materiaal Materiaal 32 



  

  

Materiaal 

 Wintersituatie 

In de winter staan juist alle luiken open, om licht en warmte zoveel mogelijk binnen te laten. Overigens wordt dit 

systeem ook gebruikt om de deur af te sluiten. 

Materiaal 33 



  

  

Materiaal 

 Interieur 

Voor het interieur is de materialisering vooral beperkt gebleven tot sfeerbeelden. Het gevelmateriaal moet 

terugkomen in het atrium, op een subtiele manier. Omdat Cortenstaal afgeeft, moet gekozen worden voor een deel 

van het atrium dat niet aangeraakt wordt. 

 

Verder wordt hout toegepast in restaurant en zaal. Dit wordt gedaan om de ambiance in deze ruimtes meer intimiteit 

te geven dan de rest van het gebouw en in de zaal ook vanwege de akoestische kwaliteiten van hout. 

 

De rest van het interieur wordt strak en sober, in lijn met het functionalistische gedachtegoed van de architect.  
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 Dak: vegetatiedak 

Het Laplacegebouw krijgt in het nieuwe ontwerp deels een extensief vegetatiedak. Het extensieve vegetatiedak zal 

worden toegepast op dak van de eerste verdieping. De keuze voor het vegetatiedak is vastgesteld op basis van 

estetische en duurzame uitgangspunten.  

Het vegetatiedak sluit aan op het dakterras van het restaurant, vanwaar er een duidelijk zicht is op de begroeiing. 

Een vegetatiedak is isolerend, buffert water en ontlast het riool, beschermt tegen mechanische belasting, 

temperatuurwisselingen, IR en UV en verlengt op deze wijze de levensduur van een dak met zo'n 100 tot 300 

procent. Andere voordelen van het vegetatiedakzijn onder andere de geluidsabsorptie, opname van fijn stof, de 

opname en afbraak van schadelijke stoffen en een bijdrage aan de ecologische infrastructuur ten aanzien van 

flora en fauna. 

Het gewicht van een groen dak kan een belemmering vormen, zeker gezien de uitgangspunten van Slimbouwen. Er 

wordt daarom voor gekozen om een extensief dak aan te leggen. 

. 
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 Dak: Amorfe zonnecellen dakbedekking 

Het dak van de tweede verdieping voorziet het gebouw van electriciteit en warm water. Door te kiezen voor amorfe 

zonnecellen wordt het gewicht en de hoeveelheid materiaal van de cellen beperkt, wat voordelig is voor het milieu. 

Daarnaast zijn zonnecellen natuurlijk van zichzelf al milieuvriendelijk, omdat ze groene stroom opwekken. 
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 Geluidsisolatie: doos-in-doos principe 

In de zaal wordt een doos-in-doos principe gebruikt om geluid te isoleren. Alle wanden en het dak  worden los 

gehouden van de rest van het gebouw en de vloer wordt verend verbonden met de onderconstructie. 

Akoestiek 37 



  

  

Akoestiek 

 Flexibiliteit in volume en nagalmtijd 

Ook op het gebied van akoestiek wordt flexibiliteit gewaarborgt. Door het volume en de hoeveelheid 

absorptiemateriaal in de zaal aan te passen, kan hij geschikt worden gemaakt voor andere toepassingen dan 

conferentiesprekers, zoals muziek. Ook kan de zaal zo worden aangepast aan kleinere groepen dan de maximum 

grootte. 

 

38 



  

 

 

 

 

 

Duurzaamheid 

Licht – Energie – Water - Flexibiliteit 

 



  

Licht 

Het Laplace gebouw is een diep gebouw met weinig daglichtinval. Het heeft behoefte aan daglicht en dat is in het 

nieuwe ontwerp met diverse innovatieve technieken gerealiseerd. 

• Lichtplanken: Aan de gevels worden aan de bovenzijde lichtplanken toegepast die ervoor zorgen dat daglicht 

dieper de ruimte in wordt gereflecteerd.  

• Atrium met zonlichtreflectie. 

• Daglicht- en aanwezigheidsdetectie: Voor de besparing van energie worden er daglicht- en 

aanwezigheidsdetectoren toegepast. 

• Daklichten: Op de eerste verdieping worden 6 daklichten toegepast die de ondergelegen ruimte voorzien van 

daglicht. De daklichten zijn translucent; laten geen hinderlijk zonlicht door maar wel voldoende daglicht. 

• Energiezuinige verlichting: Het Laplace gebouw wordt voorzien van energiezuinige TL verlichting. Voor de 

noodverlichting zal LED verlichting worden toegepast. 
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 Daglichtreflector in atrium 

Atrium met zonlichtreflectie: Het meest innovatieve systeem is het zonlichtreflectiesysteem. Met behulp van 

heliostaten wordt het zonlicht opgevangen en weerkaatst op een centrale spiegelcirkel boven het atrium. De 

heliostaten worden met behulp van een regelkast bestuurd zodat deze continu het zonlicht weerkaatsen op een 

vaste spiegel uit de centrale spiegelcirkel. Deze staan onder een vaste hoek afgesteld en weerkaatsen het zonlicht 

naar het lager gelegen spiegelstelsel, dat bestaat uit losse spiegels die in een ovaal vorm het licht weerkaatsen in 

de ruimtes op de begane grond en de kelder, waar behoefte is aan daglicht. 

 Licht 41 



  

Referenties 

De referentie van het daglichtsysteem in het Hoofdkantoor van Genzyme in Cambridge USA is ontwikkeld door COLT 

en werkt eveneens met heliostaten. 

De Reichstag, van Norman Foster, heeft een grote koepel waarin het spiegelstelsel centraal staat. Deze vormt de 

referentie voor het element op de begane grond en kelder.  
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Energie 

 

 

Ventilatie:  

De ventilatie van de grote open ruimten in het gebouw zal plaatsvinden middels natuurlijke ventilatie. 

De lucht wordt aan de bovenzijde van de gevels per verdieping aangezogen middels een zelfregulerend 

rooster. De lucht wordt vervolgens door de grote open ruimte vervoerd naar het atrium en daar 

middels een schoorsteen effect naar de bovenruimte gestuwd en afgevoerd naar de buitenlucht. 

 

In de zomer zal op deze wijze het gebouw worden voorzien van zomernachtkoeling, door het gebouw 

tevens gedurende de nacht te ventileren. De kelder en begane grond hebben voldoende thermische 

massa om de koude op te slaan.  

 

De zalen worden geventileerd door mechanische ventilatie met warmteterugwinning. Het is voor zalen 

eenvoudigweg niet mogelijk te ventileren middels natuurlijke ventilatie in verband met de hoge 

piekbelastingen die moeilijk ondervangen kunnen worden met natuurlijke ventilatie.  

 

Electriciteit: 

Het dak boven het restaurant wordt voorzien van amorfe zonnecellen. De zonnecellen zijn ingebouwd 

in de dakbedekking. De voordelen zijn onder andere dat de dakbelasting afneemt, minder materiaal 

toegepast dient te worden en dat een egaal oppervlak wordt verkregen zonder bevestigingspunten voor 

zonnepanelen. Nadeel is dat het rendement ongeveer 50% minder is dan van reguliere zonnepanelen. 

Voor de beperkte warm tapwater voorziening zullen er tevens zonnecollectoren worden toegepast die 

aangesloten zijn op een zonneboiler. 

 

Isolatie: 

De trias energetica begint met het terugdringen van de energiebehoefte, dus met de schil van het 

gebouw. De schil zal onder andere bestaan uit een gevel met drievoudige beglazing. De drievoudige 

beglazing biedt thermische isolatie die 9 maal hoger ligt dan die van enkel glas en 5 maal die van een 

traditionele dubbele beglazing. De U-waarde van drievoudige beglazing is 0,6 W/m²K. 

 

Verwarming en Koeling: 

Voor de verwarming en koeling van het Laplacegebouw wordt gebruik gemaakt van het bestaande warmte- 

en koudeopslagsysteem van de TU/e. Deze heeft voldoende capaciteit en kan relatief eenvoudig én met 

lage kosten worden aangesloten op het Laplace gebouw.  

Het WKO systeem werkt uitstekend samen met een lagetemperatuurverwarming. Het gebouw is voorzien 

van lage temperatuurverwarming middels vloerverwarming.  
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 Groen dak – Regenwateropvang – Helofytenfilter 

Groen dak: Een vegatatiedak oftewel een groen dak, heeft als voordeel dat het een bufferende functie heeft voor 

water. Het water wordt onder meer gebruikt voor de begroeiing en deels verdampt het water, zodoende wordt de 

riolering ontlast. 

 

Regenwateropvang: Het regenwater dat valt op het hoogst gelegen dak wordt opgevangen en opgeslagen in een 

opslagtank. Het regenwater zal onder meer gebruikt worden voor het spoelen van toiletten en een eventuele 

sprinklerinstallatie.  

 

Helofytenfilter: Het grijswater zal eerst bezinken in tanks en vervolgens middels een helofytenfilter worden 

gezuiverd en geloosd op een vijver in het toekomstige Laplace park. 
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Flexibiliteit 

De flexibiliteit is al terug te vinden in de staalconstructie, de akoestiek van de zalen en door het scheiden van 

drager en inbouw. Daarnaast kan de plattegrond ook als flexibel worden beschouwd. In de eerste plaats doordat 

het mogelijk is om het gebouw, zonder verbouwing zowel als een geheel, als in twee losse delen te gebruiken. In de 

kelder en op de begane grond kan, door simpelweg een aantal deuren gesloten te houden, de grote zaal (het 

groene deel op de kaart) volledig worden gescheiden van de twee kleinere (het rode deel). Zo kunnen er 

bijvoorbeeld colleges worden gegeven in de kleine zalen, terwijl in de grote zaal een besloten congres gaande is. 
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 Units 

De eerste verdieping kan worden veranderd door de units te verplaatsen. Wij kiezen voor een systeem waarbij deze 

units heel eenvoudig kunnen worden ingeplugd en ontkoppeld, zodat in één beweging zowel de fysieke scheiding als 

de installaties gereed worden gebracht. Ventilatie vindt plaats via openingen in het dak. 
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