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Succesvol seminar

Hoe ziet het labgebouw met de perfecte snit eruit?  
Experts gaven hun visie op laboratoriumbouw tijdens het 
door AT Osborne georganiseerde seminar op 7 november 
2008. 
   

Een laboratorium dat met de ontwikkelingen in de markt kan 

meegroeien. Dat vereist een vooruitziende blik. Want hoe voer je 

functionele wijzigingen door zonder ingrijpende verbouwingen? 

Tijdens het seminar ‘Laboratoriumgebouwen in internationaal per-
spectief’ schetsten internationale deskundigen belangrijke ont-

wikkelingen op vastgoedgebied en gaven een dosis nuttige tips. 

Het laboratoriumgebouw dient een ontmoetingspunt voor de 

onderzoekers te zijn. Interactie tussen onderzoekers is immers 

bepalend voor de kennisuitwisseling. Het gebouw moet een in-

spirerende werkomgeving zijn.

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat onderzoekers onge-

veer 30% van de tijd op het laboratorium zijn en 40% van de tijd 

computerwerk doen. De behoefte aan labruimten vermindert 

hierdoor. Bij de onderzoekers komt de nadruk te liggen op het 

uitwerken van de resultaten.

Op het seminar werd een duidelijke visie op flexibiliteit gepre-

senteerd: houd het laboratoriumgebied zo compact mogelijk en 

maak dit zo flexibel mogelijk. Voer de flexibiliteit zowel door in 

de gebouwstructuur als in de technische installatie en het lab-

meubilair. 

Het is raadzaam om het programma van eisen te vertalen in een 

ruimteconcept. Een gespecialiseerde lab-adviseur kan hierin een 

belangrijke rol spelen. 

Gezien de vele positieve reacties zal er zeker een vervolg op 

deze dag komen.

“Een goed platform om de  

ontwikkelingen op dit gebied  

te bespreken.”

“Het moderne onderzoek vraagt  

om andere gebouwen.”

“AT Osborne toont visie op  

laboratoriumhuisvesting.”



xx xx
04 05

Dagvoorzitter Aryan Sikkema
Voormalig directeur Huisvesting  
van de Universiteit Utrecht

“Nederland is in toenemende mate 

afhankelijk van onze bijdrage aan de 

kenniseconomie. Onze laatste hoop 

voor economische ontwikkeling is 

innovatie en research. De ontwik-

kelingen binnen het onderzoek 

gaan snel, daarom zijn er steeds 

nieuwe of betere onderzoeksgebou-

wen nodig.”

“Nederland wordt steeds 

meer een kennisland”

“Laboratoriumgebouwen 

zijn hard nodig”

32% laboratoriumwerk

16% uitwerken gegevens

e-mail en internet 11% 

externe meetings 7% 

interne meetings 12% 

reizen 4% 

opstellen rapport, artikelen 13% 

andere 5% 

Bestede tijd
door 

onderzoekers

Dagvoorzitter
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Bart Rombaut
Van Looy Groep uit Antwerpen  
(Consultants, Architects en Engineers) 

Kernpunt uit het betoog van Bart  

Rombaut was: maak een analyse 

van de verschillende verkeerstro-

men: personeel, bezoekers, chemi-

caliën, afval e.d.

Hij gaf vele nuttige tips om de flexi-

biliteit te waarborgen: 

-  Maak voldoende vrije hoogte voor  

 het plaatsen van luchtkanalen en  

 andere leidingen.

-  Plaats de schachten aan de zijkant  

 van het gebouw.

-  Maak  de binnenwanden makkelijk  

 verplaatsbaar.

-  Zorg ervoor dat het labmeubilair  

 aanpasbaar is.

- Flexibiliteit komt alleen tot zijn  

 recht als de hele keten klopt.

Ralf Streckwall 
Hoofd Facility Management van  
het Max Delbrück Center (MDC)  
uit Berlin Buch 

Ralph Streckwall vindt dat veel labo-

ratoriumgebouwen wat saai zijn. De 

gebouwen zijn niet geschikt om met 

elkaar in contact te komen. Er zijn 

vaak alleen voorzieningen om te 

werken en niet om elkaar te ont-

moeten.

Hij signaleerde dat de ontwikkeling 

van fundamenteel naar toegepast 

onderzoek steeds sneller gaat. Er 

wordt meer interdisciplinair en inter-

cultureel gewerkt. Daarom is het zo 

belangrijk om ontmoetingspunten 

te creëren.

Hij presenteerde het concept van 

het gebouw van Medical Genomics. 

In het midden van het gebouw zijn 

labruimten geplaatst, waarvan de 

“Veel laborato-

riumgebouwen  

zijn saai”

“Leg de uitgangs-

punten van het 

PvE vast in een 

ruimteconcept”

Spreker 2Spreker 1
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Adrian Gainer
Nightingale Associates uit Harwell, 
Engeland 

Adrian Gainer legde in zijn voor-

dracht de nadruk op de belevingsas-

pecten van het gebouw. Zorg voor 

interactie tussen onderzoekers en 

maak het gebouw tot een inspire-

rende werkomgeving voor de on-

derzoekers. Eén van de mogelijkhe-

den om dit te doen is het beperken 

van het aantal wanden. Pas glas toe 

waar toch een wand nodig is.

Om flexibiliteit op langere termijn 

te bereiken stelt hij voor om binnen 

een gebouw verschillende zones te 

creëren, waarin de ombouwmoge-

lijkheden variëren. Hierbij kun je 

onderscheid maken tussen kantoor-

ruimten, basis-labruimten en hoog-

waardige labruimten.

Herman de Bruin
Adviseur laboratoriumgebouwen  
AT Osborne

Herman de Bruin lichtte in het eer-

ste deel van zijn betoog toe hoe de 

functionele eisen van onderzoekers 

in een programma van eisen ver-

werkt kunnen worden. Vervolgens 

presenteerde hij de Multi-labwand, 

een combinatie van een laborato- 

riummeubelsysteem en een wand-

systeem, dat in de nieuwbouw voor 

de Faculteit NWI van de UvA wordt 

toegepast. Op vaste posities kun-

nen verticale staanders worden ge-

plaatst die als drager dienen voor 

modulaire inrichtingscomponenten. 

Deze kunnen naar behoefte geheel 

of gedeeltelijk afgesloten worden 

met wand- en glaspanelen en/of 

deursecties. De wandpanelen kun-

nen eenvoudig tussen de staanders 

worden geplaatst. De werkbladen, 

bovenkasten, schappen, zakgoten 

en horizontale goten voor media-

distributie zijn traploos in hoogte 

verstelbaar aan de staanders.

“Over 10 jaar 

kan het onderzoek 

heel anders zijn”

Spreker 4Spreker 3

“Maak minder 

wanden”
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Verstand van proces, visie 
op huisvesting

Wat kan AT Osborne voor u betekenen?

AT Osborne benadert de huisvesting van laboratoria vanuit een 

analyse van de organisatie. De kennis van de interne organisatie 

en het huisvestingsbeleid worden gekoppeld aan specifieke des-

kundigheid van het bouwproces, gebouwtechniek en de inrich-

ting van labruimten. AT Osborne wil een visie bieden op de huis-

vesting van de laboratoria binnen uw organisatie. Op basis van 

deze visie kan een programma van eisen voor de huisvesting  

worden opgesteld. Als onderdeel van het programma van eisen 

kunnen wij tevens een ruimteconcept opstellen, waarin de func- 

tionele, ruimtelijke en technische eisen in een gebouwmodel zijn 

geplaatst.

Kernpunten

Onderzoekers besteden  
ca. 30% van de tijd in het  
laboratorium.

Het gebouw kan een bijdrage  
leveren aan de interactie  
tussen onderzoekers.

Houd de laboratoriumruimten  
compact: beter weinig labruimten 
met hoogwaardige voorzieningen 
dan veel ruimten met beperkte  
mogelijkheden.

Minder lab, meer kantoor.


