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ITC ANNEX LEIDEN

Titel: Uitbreiding faculteit, Leiden
Opdrachtgever: International Tax Center ITC, Leiden
Programma: Collegezaal, foyer, keuken, studentenkamers
Oppervlakte: Circa 500m2 bvo
Locatie: Rapenburg 63 Leiden, Rijksmonument
Architect: Mirck Architecture, Amsterdam
Team: Sander Mirck, David Künzel, Sander Bakker, Freek Leber,

Ule Koopmans, Bram van den Heuvel
Interieur: Mirck Architecture Amsterdam
Ontwerp: 2007 – 2011
Bouw: 2011 – 2012
Adviseur constructie: ABT bv, Delft
Adviseur installaties: ABT bv, Delft
Fotografie: Katja Effting, onverhard, Amsterdam (excl. foto's p9)
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Een grachtenpand in Leiden is omgetoverd tot bijzondere onderwijsruimte. Het ITC ernaast hadbehoefte aan een nieuwe collegezaal en studentenkamers. Door de wederopstanding van hetachterhuis zijn deze en andere wensen vervuld. De ITC Annex wortelt in de monumenten, isenergiezuinig, en verbeeldt vooruitgang.
Een uitmuntende collegezaal heeft prioriteit. De capaciteit van de zaal betreft 70 zitplaatsen mettafelblad. Na ontwerpend onderzoek lijkt de zaal net te passen in de beukmaat van nog geen zevenmeter. Hiervoor wordt de vloer trapsgewijs naar beneden gebracht. Het voordeel van deze aparte ruimteis een relatief korte afstand tussen de spreker en de studenten. De ruimte wordt verdeeld en vergrootdoor een lichtstraat op de positie waar ooit de binnenplaats daglicht gaf.
De lichtstraat volgt uit het nieuwe achterhuis. Op de positie waar tot een halve eeuw geleden eenkeukenhuisje stond is een nieuw keukenhuis teruggebouwd. Het is een abstract archetypisch volumemet donkergrijs geanodiseerde aluminium beplating. Een entresol geeft het volume een gerichteopening, die net als de trapopening eronder de keukenruimte richt op het hart van de ITCtuin. Deverbinding tussen voorhuis en nieuw achterhuis is gemaakt met een volledig glazen gang. Zowel dak,wand als vloer zijn van glas. Op de verdiepingen van het voorhuis zijn negen studentenkamers, die degrote keuken delen.
Een flinke investering heeft ervoor gezorgd dat het rijksmonument energiezuinig is geworden. Hetbelangrijkste onderdeel is een warmtepomp, die het hele pand van verwarming en koeling voorziet. Ommet lage temperatuur verwarming te kunnen werken is het gehele pand goed geïsoleerd en ligt overalvloerverwarming. De warmtepomp is verstopt in het auditorium in de tuin, waarvandaan zes pijpen bijnahonderd meter diep de grond in gaan voor warmteuitwisseling.
De bewoners en gebruikers zijn erg enthousiast. Zo bleek de glazen vloer een ideale dansvloer tijdensfeestjes, waarbij het licht in de collegezaal werd aangezet. De voormalige binnenplaats tussen de beidepanden was jarenlang een atrium zonder duidelijke functie, maar is nu de foyer van de nieuwe zaal enactief middelpunt van het ITC. De collegezaal wint snel aan bekendheid en wordt regelmatig verhuurd.De twee ITCpanden laten zo de rijke historie zien in verrassende harmonie met nieuwe ontwikkelingen.
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achtergevel tuinzijde met nieuwe keukenhuis

horizontaal detail aluminium gevel 1:10

verticaal detail aluminium gevel  luifel 1:10
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