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Wageningen Universiteit en Research (WUR) neemt 

om meerdere redenen een bijzondere plek in binnen 

het academische landschap van Nederland. Eén 

daarvan is dat het onderwijs niet opgedeeld is in 

faculteitsgebouwen waarin verwante opleidingen en 

onderzoeksgroepen zijn verenigd, maar in specifieke 

onderwijsgebouwen. Het gebouw Forum is nu enkele 

jaren in gebruik en Orion, ontworpen door Ector 

Hoogstad Architecten is net voor de zomer van 2013 

in gebruik genomen.

Orion is een gebouw van ruim 21.000 m2 en biedt 

ruimte aan vrijwel alle onderwijs- en werkvormen 

die WUR nodig heeft. Zo heeft het gebouw auditoria 

voor hoorcolleges, instructielokalen van verschillende 

omvang waarvan een aantal gericht zijn op PC-

gebruik, laboratoria tot ML-II niveau gericht op 

biologisch en natuurkundig practicumonderwijs, zware 

chemische practicumzalen, groepswerkruimten en 

ruimte voor zelfstudie. De indeling van het gebouw 

heeft een rationele grondslag. De practicumzalen met 

de meeste zuurkasten zitten hoog in het gebouw 

direct onder de luchtbehandelingskasten op het 

dak. De auditoria waar de grote piekbelastingen 

in studentenstromen te verwachten zijn zitten op 

de eerste etage, makkelijk met de trap te bereiken. 

Op de begane grond bevindt zich een groot 

studentenrestaurant en een café dat ook buiten de 

reguliere lestijden open kan blijven.

In het ontwerp speelde de flexibiliteit van 

onderwijsruimten een belangrijke rol. De 

practicumruimten zijn zo generiek mogelijk. Samen 

met WUR hebben we een moduul ontwikkeld voor 

onderwijs aan 60 studenten dat gesplitst kan 

worden in kleinere zalen voor 24 en 36 studenten. 
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Het moduul is zo ingericht dat het voor vrijwel alle 

practicumvakken werkt. Specifieke onderdelen zitten 

in voorbereidings- en nevenruimten op dezelfde 

verdieping. De zware chemische practicumzalen met 

hun batterijen aan zuurkasten op de 8e verdieping 

zijn hierop een uitzondering. 

Voor het grote auditorium hebben we een heel 

bijzondere oplossing gevonden. De zaal heeft een 

waaiervorm die in zijn geheel ruimte kan bieden 

aan bijna 750 studenten, maar ook opgesplitst kan 

worden in tweeën, in drieën of  in zessen. Zo kan 

ingespeeld worden op de behoefte aan grotere en 

kleinere zalen die door het academisch jaar heen 

verandert. In een lunchpauze kan de zaal volledig 

omgebouwd worden. De vorm en structuur van 

het gebouw heeft alles te maken met deze zaal. 

De typische gebouwmassa met een vijfhoekige 

plattegrond is op de hooggelegen verdiepingen 

uitgehold met een grote patio zodat de grote 

waaiervormige ruimte volledig kolomvrij kon worden 

gehouden.

Wageningen UR profileert zich als de “life sciences” 

universiteit en hecht groot belang aan duurzaamheid. 

In het ontwerp van Orion hebben we dit vooral 

vertaald in het minimaliseren van het energieverbruik. 

Het gevelontwerp, de oriëntatie van het gebouw en 

de positionering van ruimtes hierin zijn gericht op het 

binnenhalen van zoveel mogelijk daglicht zonder dat 

dit leidt tot ongewenste opwarming. De intensiefst 

gebruikte ruimten liggen steeds aan gevels met een 

minimale zonbelasting, op het noorden en rondom 

de patio, die door een lamellendak uit de directe zon 

blijft. Nevenruimten waar de verblijftijd van personeel 

of  studenten extreem laag is (zoals koelcellen), zijn 

zelfs volledig zonder vensters uitgevoerd. 

Orion heeft een compacte opzet. Zowel vanuit 

budgettaire als vanuit energetische overwegingen 

realiseren we een groot volume met zo min 

mogelijk omhulling. Op allerlei vlakken hebben we in 

samenwerking met de adviseurs integrale oplossingen 

bedacht die deze compactheid ondersteunen 

maar ook bijdragen aan een aangename leer- en 

werkomgeving. In een innovatief  vloersysteem zijn 

betonkernactivering, akoestiek en W-en E-goten 

geïntegreerd waardoor we een grote vrije hoogte 

kunnen realiseren in een beperkte verdiepingsmaat. 

Onder het grote auditorium hebben we een atrium 

met binnentuin ontworpen die als klimaatbuffer dient 

voor de omliggende ruimte maar ook als wintertuin 

bij restaurant en café. Boven het auditorium bevindt 

zich een vijf  lagen hoge patio die de omliggende 

practicumzalen vrij houdt van directe zoninstraling 

maar ook ruimte schept voor een daktuin en een 

groot buitenterras.
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Legenda

1 Entree

2 Receptie

3 Kantoor

4 Restaurant

5 Grand café

6 Free flow

7 Keuken

8 Terras

9 Tenchnische ruimte

10 Auditorium/ grote collegezaal

11 Collegezaal

12 Groepswerkruimte

13 PC-zaal

14 Colloquiumzaal

15 Koffiecorner

16 Laboratorium

17 Opslag
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12 Groepswerkruimte

13 PC-zaal

14 Colloquiumzaal

15 Koffiecorner

16 Laboratorium

17 Opslag
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