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This project comprises the design of the interior and 
the furniture for the Leiden University College (LUC) 
The Hague. Wiel Arets Architects is responsible for 
the structural and exterior design. The program of 
4,850sqm includes educational and office space with 
meeting rooms and conversation area, an auditorium, 
catering services, study rooms and lounges.

The concept is based on the three main principles of the 
educational program of the LUC: peace, international law 
and sustainability.

Considering the neutral white structure of Wiel Arets 
Architects, the design of the interior emphasizes the 
materials of the floors, walls, ceilings, furniture and lighting. 
For each room or group of rooms, these materials are 
applied in various ways 
This visual and tactile application of these materials lead to 
unique and appealing spaces with varying atmospheres and
functions.
Because the LUC is concerned about sustainability, all 
applied materials are selected from a sustainable point of 
view. By choosing these materials, sustainability becomes 
visible in the interior.
Within the given budget limitations custom made furniture 
was designed for the various rooms. Together with the 
manufacturer, studio RTM developed an auditorium seat for 
the LUC exclusively.

Greenery is proposed as a structural element in the shape 
of a comprehensive vertical green wall in the entrance area. 
By doing so humidity and acoustics are optimised.

To give way to the two other themes of the educational 
program, being peace and international law, images of 
Nobelprize winners and quotes of historically important 
people have been applied in the interior design.
This has been achieved by milling texts into ceiling panels, 
adding unique prints on curtains and glass panels and 
integrating screens and a news ticker in the interior.
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In opdracht van de Universiteit Leiden is een plan 
gemaakt voor het interieur en het losse meubilair van 
het Leiden University College (LUC) The Hague. Het 
programma van ca. 4.850m2 omvat onderwijs- en 
kantoorruimten met bespreek- en vergaderfaciliteiten, 
individuele en collectieve studieplekken, een 
auditorium, horecavoorzieningen en ruimten voor 
ontmoeting en ontspanning.

Het concept vindt zijn oorsprong in de drie pijlers van het 
onderwijsprogramma van het LUC: vrede, internationaal 
recht en duurzaamheid.

Vanuit het neutrale witte casco, ontworpen door Wiel Arets 
Architects, zijn er specifieke materiaalkeuzes gemaakt 
voor vloeren, wanden, plafonds, meubels en verlichting. 
Hierbij zijn de materialen steeds op verschillende manieren 
toegepast per ruimte of groep van ruimten. Door deze 
visuele en tactiele toepassing van de materialen ontstaan 
sterke, unieke ruimten variërend in sfeer en functionaliteit. 
Door bewust te kiezen voor duurzame materialen met 
een specifieke materiaaleigen kleur wordt het thema 
duurzaamheid zichtbaar gemaakt in het gebouw.
Voor de verschillende ruimten is specifiek meubilair 
ontworpen dat binnen het taakstellende budget is 
gerealiseerd. Speciaal voor het LUC is door studio RTM, 
samen met de fabrikant, een auditoriumstoel ontwikkeld.

Groen is als een structureel element ingezet in de vorm van 
een omvangrijke, verticale plantenwand in het entreegebied 
om zodoende de luchtvochtigheid en de ruimte-akoestiek 
te optimaliseren.

Om in te spelen op de twee andere thema’s binnen het 
onderwijsprogramma, vrede en internationaal recht, zijn 
foto’s van Nobelprijswinnaars en citaten van historische 
figuren als ontwerpmiddel in het interieur toegepast.
Dit wordt bereikt door het met tekst infrezen van 
plafondpanelen, door het toevoegen van unieke prints 
op stoffen en glas en door de integrale toepassing van 
beeldschermen en een lichtkrant.

PROJECTGEGEVENS PROJECT DATA

Programma Program
onderwijsruimten, auditorium, lounge, studielandschap, 
grandcafé en kantoren t.b.v. LUC The Hague
educational spaces, auditorium, lounge, study landscape, 
grandcafé and offices for the LUC The Hague

Locatie Location
Den Haag The Hague

Bruto vloeroppervlakte Gross Floor Area
4.850 m2 4,850 sqm

Status Status
opgeleverd: oktober 2013 completed: october 2013

Bouwkosten Building costs
€ 3.400.000,–

Voorlopig ontwerp Preliminary Design
Ewoud Netten en Bart Spee (voorheen / previously PLUS 
architecten)
met Robert Platje en Edwin Veth
Definitief ontwerp t/m oplevering
Final Design - Completion
studio RTM: Ewoud Netten en Nanne Verbruggen
met Edwin Veth

Opdrachtgever Client
Universiteit Leiden, afd. Vastgoed
Leiden University, Real Estate

Fotografie Photography
Dirk Vroemen
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  1 entree (begane grond)
  2 receptiebalie
  3 lounge
  4 studentenraad
  5 studentenbar
  6 toiletten
  7 liften
  8 vide
  9 muziekruimte
10 studielandschap
11 grand café
12 kopieerruimte
13 keuken
14 werkgroepzaal
15 techniekruimte
16 collegezaal
17 patio
18 kantoorruimte
19 infobalie
20 pantry
21 vergader- / spreekkamer
22 terras
23 commerciële ruimte
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begane grond | entreehal met receptiebalie ground floor | entrance hall with reception desk



eerste verdieping | studentenbar first floor | student bar

tweede verdieping | grand café second floor | grand caféeerste verdieping | studentenlounge first floor | student lounge
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eerste verdieping | nachtafsluiting first floor | night fence



tweede verdieping | studielandschap met concentratieplekken second floor | study landscape with concentration areas
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tweede verdieping | dubbelhoge werkgroepzaal second floor | double high seminar room 

tweede verdieping | verkeersruimte second floor | circulation space derde verdieping | loungeplek third floor | lounge area

tweede verdieping | grand café second floor | grand café

 

STUDIO RTM 7INTERIEUR LUC THE HAGUE



tweede verdieping | collegezaal second floor | auditorium tweede verdieping | collegezaal second floor | auditorium

vierde verdieping | verkeersuimte met kantoren fourth floor | circulation space and officestweede verdieping | collegezaal second floor | auditorium
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derde verdieping | verkeersruimte third floor | circulation space

vierde verdieping | verkeersruimte fourth floor | circulation space vierde verdieping | doorkijk kantoren fourth floor | transparency in offices

tweede verdieping | collegezaal second floor | auditorium
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vierde verdieping | verkeersuimte met kantoren fourth floor | circulation space and offices
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