Flexibele structuur speelt in op toekomstige vraag

Polak Building
flexibel en multi
functioneel
In 2015 verrijst aan de Erasmus Plaza in Rotterdam een nieuw onderwijsgebouw dat onderdak biedt
aan studenten, wetenschappers en - in de plint - nieuwe ‘services’. Door zijn flexibele structuur
kan het gebouw inspelen op de onderwijskundige ontwikkelingen van vandaag en in de toekomst.
Zo komen er moderne onderwijsruimten, waarbinnen ruimte is voor wisselprogramma’s, veel
studieplekken en winkels. Tijd voor een expertmeeting dus.
Tekst en foto’s Sibo Arbeek

“Vroeger was
kennis macht.
Nu zie je dat
kennisdeling
steeds
belangrijker
wordt.”

Architectenbureau Paul de Ruiter heeft het gebouw
ontworpen als een flexibele structuur. Binnen en
buiten lopen zoveel mogelijk in elkaar over. Studenten en bezoekers kunnen vanaf de Plaza het gebouw
vrij inlopen en komen zo direct uit in het atrium,
waar alle verdiepingen op uitkomen. Het nieuwe
onderwijsgebouw krijgt een duurzame klimaatinstallatie en optimale isolatie, natuurlijke ventilatie en een
minimale technische installatie, volgens het principe
‘natuurlijk als het kan, mechanisch als het moet’.
Duurzame technieken zoals warmte- en koudeopslag in de bodem, sturing aanwezigheid, optimaal
daglicht, energieterugwinning en slimme verlichting dragen bij aan het doel een zeer energiezuinig
gebouw te realiseren.

Anonieme confectiearchitectuur
Manager vastgoed Bas Takens van Erasmus Facilitair
Bedrijf: “De gebouwenvoorraad op deze campus van
voor 2013 was een anonieme confectiearchitectuur,
waarbij elk gebouw met een letter werd aangeduid.
Onze studenten hadden meer met elkaar dan met de
gebouwen. We zijn teruggegaan naar de vraag waar
op de campus kwaliteit wordt geboden en studenten
bijvoorbeeld foto’s van elkaar maken. Het gaat om
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de totaalbeleving en dus om de emotie. Thuis in de
wereld betekent thuis op de campus. Dat is de kern
van onze nieuwe vastgoedstrategie. We zijn nu bezig
de campus te transformeren, waarbij we vanuit een
basiskwaliteit functies toevoegen, zoals wonen en
leisure. De onderwijsfunctie wordt vanuit het curriculum gebouwd. We vragen de faculteiten vijf jaar
vooruit te kijken. De gebouwen moeten toekomstige
vragen makkelijk kunnen opvangen. En ze moeten
vooral aantrekkelijk zijn.”

Leren en ontmoeten
Stijn de Wolf van SMT knikt: “In bijna elk nieuw
gebouw gaat het om het thema ruimte voor leren en
ontmoeten. Je ziet ook bijna geen nieuwbouwprojecten meer waar alleen nog voor het onderwijs wordt
gebouwd. De school wordt onderdeel van de wijk en
laat steeds meer functies toe.” Bas: “In ons masterplan vormt ontmoeting een belangrijk onderdeel. Dat
heeft bijvoorbeeld tot de bouw van het paviljoen geleid. De campus kent inmiddels een grand café, een
theater en informele studieplekken. Ook maken we
de plinten transparant, zodat er meer interactie ontstaat. Je merkt dat de campus meer gaat bruisen. Die
transformatie zetten we voort in de Polak Building.”
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Vlnr: Marlous Vriethoff, Stijn
de Wolf, Bas Takens, Jean-Paul
Sosef, Fabio Pisano, Barrel
Ripper, Sandra Klarenbeek,
Carl Dolmans, Herman van
Langen.
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Zijn collega Sandra Klarenbeek is er als manager frontoffice services erg bij betrokken: “Het is interessant
om het spanningsveld tussen onderwijsgevende en
studenten naar de inrichting van ruimten te vertalen.
Je ziet weer een beweging van grote ruimten naar
meer probleemgestuurd onderwijs. In die ontwikkeling moet je de uniformiteit van voorzieningen
durven loslaten, terwijl je nog niet weet of een oplossing werkt. Succesvol zijn bijvoorbeeld kleine hoekjes
met een monitorscherm waar je je laptop op in kunt
prikken. Aan de andere kant werken sommige zitjes
niet, omdat het klimaat er niet prettig is. Het moet
niet te bedacht zijn en je moet het op een organische
manier kunnen aanpassen. Hoe het uitpakt blijkt dan
in de praktijk. Dat stelt wel eisen aan de flexibiliteit
van een gebouw.” Architect Marlous Vriethoff heeft
het gebouw ontworpen: “Overal zie je vormen van het
nieuwe studeren ontstaan. Dat geldt niet alleen voor
een docent die instrueert in een ruimte, maar ook
voor allerlei vormen van interactie die min of meer
toevallig ontstaan. Ook tussen studenten of leerlingen zelf. Die mogelijkheid hebben we bewust in het
atrium gecreëerd. Daar zijn geen studieplekken, maar
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wij vermoeden dat daar ook gestudeerd gaat worden.
Veelvormigheid is dus een belangrijke voorwaarde
voor een ontwerp.”

Keuze installatie bepalend
Herman van Langen is project-/contractmanager
bij Res & Smit: “In een multifunctioneel onderwijsgebouw als Polak Building komen ontmoeten,
multifunctionaliteit en flexibiliteit bij elkaar. Die
ambitie hebben wij door vertaald naar een uitvraag
aan inschrijvende partijen als SMT, Wolter&Dros en
Croon Elektrotechniek. Die partijen moeten begrijpen wat de doelstellingen van het gebouw zijn en
hoe de onderwijsorganisatie daarin wil opereren. In
Huizen hebben we een IKC midden in een woonwijk
ontwikkeld. Daar hebben we een gebouw gemaakt
waarin in de toekomst ook (senioren)appartementen gebouwd zouden kunnen worden. Op de Polak
Building hebben we dus een tweede visie doorontwikkeld. Door op 80% te gaan zitten kun je met
weinig aanpassingen een nieuw gebouw maken. Wij
hanteren daarbij een werkwijze die ook bij kantoren
geldt: We weten nog niet wie de huurder wordt, maar
willen die wel kunnen faciliteren.” Stijn knikt: “Het
wordt een gebouw dat op dit moment de vorm van
een onderwijsgebouw heeft, maar in de toekomst ook
andere functies kan herbergen.” Marlous: “Datzelfde
zie je ook steeds meer in steden en wijken, waarbij
gebouwen andere functies moeten kunnen herbergen. De installatie wordt de onzekere toekomstfactor.” Regio directeur Jean Paul Sosef van Ingenieursbureau Wolter & Dros licht verder toe: “De uitvraag
bepaalt wat je nodig hebt. Een installatie is net als
een auto. Als je er goed voor zorgt gaat hij veertig
jaar mee, maar in de praktijk gemiddeld twintig jaar.
Een gebouw dat honderd jaar meegaat heeft dus vijf
nieuwe installaties nodig. Iedereen is met BREEAM
bezig, maar eigenlijk gaat het om toekomstbestendigheid in plaats van energiezuinigheid. Bij Polak
maken we een installatie die zo goed mogelijk is
voorbereid op toekomstige keuzen over installaties.
Teveel gebouwen worden installatietechnisch voor de
korte termijn gepland, met alle gevolgen van dien”.

ONTWERP EN INRICHTING

Fabio Pisano van Croon Electrotechniek nuanceert:
“Vastgoedmaatschappijen hebben een verdienmodel.
Het macrogedeelte moet kunnen veranderen en op
basis daarvan moet je je vastgoed inrichten, zoals
bij deze campus. Renoveren is kostentechnisch niet
interessant als de installaties te vast liggen.” Herman
van Langen knikt: “De essentie is dat je je afvraagt wat
ontmoeting doet met een gebouw. Een ruimte als het
atrium bepaalt de dynamiek. Vervolgens moet je je
afvragen hoe groot het gebouw dan verder moet zijn.
Om hoeveel studenten gaat het, welke functies moet
het onderbrengen. Er komen drie verschillende werkgroepruimten, maar we weten nog niet precies waar
ze komen. Dat vraagt dus om een verregaande indelingsflexibiliteit en daar stuur je op. In een kantoorgebouw bepaalt de gebouwvorm de verhuurbaarheid.
Hier bepaalt de gebouwopzet de mate van flexibiliteit
ten opzichte van het centrale atrium.” Marlous: “Ik
vind de link met kantoren wel interessant. Ook bij
de Polak Building ervaar je de ruimtelijkheid en de
flexibiliteit van het gebouw. Door het centrale atrium
hebben we het gebouw gedefinieerd.”

Integraal ontwerp
Marlous over de samenwerking: “We kunnen wel een
fantastisch architectonisch gebouw maken, maar als
het constructief of installatietechnisch niet goed is
dan werkt het niet. Wij zijn gewend om integraal tot
oplossingen te komen, waarbij je met andere partijen
samenwerkt. Dat betekent dat je een bepaalde openheid van zaken moet willen geven. Veel partijen zijn
nog niet zo ver.” Jean-Paul knikt: “Als je één of twee
specialisten bij een proces had kreeg je een goed
gebouw. Samenwerken past bij deze digitale tijd.
Vroeger was kennis macht. Nu zie je dat kennisdeling
steeds belangrijker wordt.” Herman legt uit: “Heel
bepalend is de discussie waar je de techniek legt.
De hoofdtoevoer en je hoofdkanalen moeten zo goed
zijn dat ze duurzaam zijn. De afmeting en de maat
van de kanalen zijn heel bepalend voor toekomstig
gebruik. Daarom werkt het zo goed samen met deze
partijen omdat ze eindverantwoordelijk zijn voor de
prestaties.” “Het is een Design & Construct proces,

waarbij de uitgangspunten vooraf zijn vastgelegd”,
legt Stijn uit, “als je praat over flexibiliteit en ontmoeting is dit ook een mooi voorbeeld van een duurzaam
project.” Zijn collega Barrel Ripper vult aan: “Het is
steeds weer een zoektocht, waarbij wij als hoofdcontractant steeds de vraag stellen hoe de gebruiker en
de omgeving erop gaan reageren. Belevingsmanagement wordt steeds belangrijker.”

Onderwijs van morgen
Sandra: “Het faciliterende gebouw moet kunnen
veranderen, maar je bepaalt wel steeds de status quo.
Je probeert te leveren wat nu past. Dat kan het open
haardje met de leunstoel zijn of een omgeving die
flitsend is. Ik weet niet of online onderwijs het gaat
worden of dat we weer terug gaan naar meer contacturen. In alle gevallen gaat het over de interactie
tussen mensen. Die onzekerheid moet je dus zo goed
mogelijk faciliteren.” Bas reageert: “De zienswijze
op het onderwijs is de afgelopen jaren veranderd. Er
worden nu weer meer kaders gegeven. De universiteit
is 2 jaar terug gestart met een programma nominaal
is normaal. Denk hierbij aan betere scholing van
docenten en kleinschalig onderwijs. Grote collegezalen zijn weer uit en er wordt weer meer op prestatie
gestuurd. Een bindend studieadvies kan een goede
stok achter de deur zijn, dus zie je weer meer kleinschalige contactmomenten. Op het niveau van de
campus betekent het dat je een betekenisvolle omgeving wilt maken.” Bas: “Internationalisering is een
belangrijke ontwikkeling en buitenlandse studenten
waarderen de nieuwe campusvoorzieningen. We zijn
een wijk, dus hebben we naast het wonen ook een
sportaccommodatie en een studentenkroeg. Kunst en
cultuur vind je in het paviljoen, daar hebben we een
theaterzaal. Vroeger verwezen we voor centrale voorzieningen naar het centrum van Rotterdam, nu willen
we de studenten hier langer op de campus houden.”
Marlous ten slotte: “En daar horen sprekende gebouwen bij zoals Polak Building. Wanneer je een gebouw
niet kunt definiëren verliest het snel zijn betekenis.
En dat hoeft niet ten koste te gaan van flexibiliteit en
comfort.”
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