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Op de campus van de Universiteit van 
Amsterdam is in het voorjaar van 2013 Matrix VI 
in gebruik genomen: een nieuw gebouw dat een 
flexibele combinatie biedt van laboratorium- en 
kantoorruimten in het Science Park Amsterdam. 
Opdrachtgever Matrix Innovation Center (n.v.) 
exploiteert hier bedrijfsverzamelgebouwen 
voor bestaande of  startende ondernemingen 
in de ICT, Life Sciences en nieuwe media en 
ondersteunt hen bij hun business development. 
Het gebouw ligt centraal met de entree aan 
een pleintje tussen de andere Matrix gebouwen 
en biedt ook voorzieningen voor de gehele 
Matrix-gemeenschap, zoals horecafuncties 
en vergaderruimten op de begane grond. De 
westgevel grenst aan een groene open ruimte: 
de poldercorridor die deel uitmaakt van het 
stedenbouwkundig masterplan naar ontwerp 
van KCAP. Het terras van het café biedt hier 
uitzicht op de nieuwe faculteit FNWI en het 
sportcentrum van de UvA. Matrix VI biedt op 
een steenworp afstand van de Bèta-faculteit 
perfecte voorzieningen voor startende chemie 
en biotechnologie bedrijven. 

Centraal in het ontwerp staan eenvoud 
flexibiliteit en duurzaamheid. Het gebouw kent 
een simpele rechthoekige hoofdvorm, die in 
de plattegrond bestaat uit een centrale kern, 
met daarin stijgpunten, installatieschachten, 
toiletgroepen en pantry’s, maar ook ruimte voor 
opslag, archief  of  vergaderen. Daaromheen 
ligt een verkeersruimte met een licht en open 
karakter, die de gevelzone ontsluit waarin aan 
de lange gevels laboratoriumruimten en aan 
de korte gevels kantoorruimten zijn voorzien. 
Deels zijn deze ruimten onderling uitwisselbaar 
gemaakt. 

Een verdieping kan onderverdeeld worden 
in kleine units, maar ook kunnen bedrijven 
het exclusieve gebruik van een halve of  hele 
verdieping verkrijgen. Op de bovenste verdieping 
is het mogelijk cleanrooms of  zware chemische 
labs in te richten

De hoge ononderbroken bandramen laten zoveel 
mogelijk daglicht binnen en bieden ruim uitzicht 
op de polder en het Amsterdam Rijnkanaal. 
Tegelijkertijd is de gevel zo ontworpen dat 
ongewenste opwarming door zoninstraling wordt 
voorkomen. Het gebouw is vrijwel perfect noord-
zuid georiënteerd. De borstweringen komen al 
naar de gelang de oriëntatie van het gevelvlak 
verder naar voren. 





Op de zuidgevel is dat ruim twee meter, 
waardoor ze schaduw werpen op de 
ondergelegen raamstrook. 
Aan de oost- en westgevel bieden eveneens 
tamelijk diepe borstweringen plaats aan verticale 
glazen lamellen met zeefdruk, die ook de 
laagstaande ochtend- en avondzon weren. Op 
deze manier gaat zonwering niet ten koste van 
uitzicht en diffuse daglichttoetreding, zoals bij 
gebruik van zonneschermen wel het geval zou 
zijn geweest. Het gevelontwerp levert op drie 
manieren een bijdrage aan de duurzaamheid van 
het gebouw. Allereerst wordt opwarming (en dus 
de noodzaak voor koeling) geminimaliseerd. Ten 
tweede wordt door de ruime daglichttoetreding 
via de grote doorgaande raamstroken de 
noodzaak van kunstverlichting geminimaliseerd. 
En tot slot is er door het ontbreken van 
zonwering volop uitzicht, wat de beleving van 
het gebouw zeer aangenaam maakt.

Ook in de materiaalkeuze is duurzaamheid 
een leidend thema geweest. De constructie 
bestaat uit een prefab betonnen skelet, waarin 
een maximum aan sterkte wordt bereikt met 
een minimaal materiaalgebruik. Met een hoge 
oppervlaktekwaliteit zijn verdere afwerkingen 
overbodig. De dichte gevelvlakken zijn bekleed 
met verduurzaamd hout dat ongevoelig is voor 
rot. Deze worden afgewisseld met recyclebare 
aluminium kozijnstroken. De uitgebreide 
technische installaties zijn weggewerkt onder 
een gedeeltelijk schuin mossedum dak, hierin 
wordt regenwater gebufferd en bovendien filtert 
het fijnstof  uit de lucht.

Samen met adviseurs IMd (constructies) 
Möbius (bouwfysica) en Deerns (installaties) 
is een intelligent en integraal gebouwontwerp 
gemaakt, dat volledig met behulp van BIM werd 
uitgewerkt. 
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Legenda

1 Entree

2 Kantoor

3 Vergaderruimte

4 Cafe

5 Opslag

6 Installaties

7 Laboratorium

Verdieping 1 t/m 4
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