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SYNTHON MAB PLANT

Biofarmaceutische proeffabriek in 
groene oase. 

Kantoren, laboratoria en cleanrooms. 
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Het in Nijmegen gevestigde 
farmaceutische bedrijf Synthon werkt 
aan de uitbreiding van zijn campus. 
Het masterplan hiervoor is ontworpen 
door Broekbakema. In kort tijdsbestek 
volgden de eerste twee gebouwen met 
kantoren, laboratoria en cleanrooms. 

De proeffabriek mAb voor de productie 
van monoklonale antilichamen, 
(zogenaamde ‘antibodies’ voor gebruik 
in klinisch onderzoek tegen kanker) is 
het derde pand in een reeks van zeven. 

Synthon mAb in een razend 
tempo van slechts 10 maanden 
ontworpen én gebouwd in een unieke 
samenwerkingsvorm. 

De betrokkenheid van alle technische 
partijen in een vroeg stadium resulteert 
in hoogwaardige technische details.

De techniek is het hart van deze fabriek en mag getoond 
worden. 



BIJZONDERE SAMENWERKING 

De gebouwen van Synthon moesten 
in een korte tijd worden gerealiseerd. 
Om het ontwerp- en bouwproces te 
optimaliseren, heeft Broekbakema 
samen met Synthon een innovatieve 
samenwerkingsvorm tussen de 
ontwerpende en uitvoerende disciplines 
geïnitieerd. Het doel: maximale 
kwaliteit behalen binnen vastgesteld 
budget en planning.

Door deze unieke samenwerkingsvorm, 
is dat doel bereikt en is het gelukt 
om binnen zeer korte tijd drie 
hoogwaardige én prettige gebouwen 
voor Synthon te realiseren.

Het proces wordt gekenmerkt door 
volledige transparantie en een 
toegewijde inzet van alle betrokken 
partijen. 

Gebaseerd op vertrouwen, respect, 
openheid en volledige transparantie is 
het gelukt om te voldoen aan de strenge 
eisen van Synthon. Het ontwerp- 
en bouwproces was gebaseerd op 
georganiseerd vertrouwen tussen alle 
betrokken partijen: het bouwteam met 
volledig transparante samenwerking.

De centrale entreehal verbindt de het lab- en research-
gebouw FTOL met de proeffabriek mAb links en de ADC 
cleanroom rechts



Het ontwerp- en bouwproces vond 
tegelijkertijd plaats. Deze benadering 
brengt natuurlijk met zich mee dat er al 
in een vroege fase ontwerpbeslissingen 
genomen moeten worden, ook al 
beperken deze later in het proces de 
ontwerpvrijheid. 

Tegelijkertijd werken levert een flink 
versneld proces op en heeft een 
aantal ontwerpvoordelen, zoals de 
mogelijkheid om tijdens het ontwerpen 
van een interieur de ruimte al te 
kunnen bezoeken. Ook resulteert de 
betrokkenheid van alle technische 
partijen in een vroeg stadium in 
hoogwaardige technische details.

Om alle technische aspecten in 
een ontwerp te kunnen integreren, 
is gebruik gemaakt van Building 
Information Models (BIM) om digitale 
prototypes van de gebouwen te maken, 
waarin samenwerken mogelijk is. 



BIJZONDERE SAMENWERKING 
LEIDT TOT HOOGWAARDIGE 
DETAILLERING IN KORT TIJDBESTEK

Belangrijk bij het ontwerpen van de 
glazen zijgevel was het streven naar de 
gevel als één doorlopend element; als 
een scherpe kloof in het daklandschap.  
 
Het was daarom essentieel dat aan 
deze zijde van het gebouw geen losse 
gevel, dakrand en daarbovenop een 
balustrade te zien zouden zijn, maar 
dat deze elementen in eenzelfde vlak 
liggen en samen een doorlopend geheel 
vormen.  
 
In de detaillering is daardoor de 
overgang van geïsoleerde schil naar 
transparante balustrade een stuk naar 
beneden verschoven, voor een rustigere 
verhouding in de gevelverdeling en 
het ‘naadloos’ overlopen van gevel in 
balustrade. 

Broekbakema heeft na het maken 
van de principedetails direct met de 
uitvoerder en de gevelbouwer gezocht 
naar de beste manier om de gevel 
daadwerkelijk zo te bouwen. 

De bijzondere samenwerking in dit 
transparante bouwteam maakte het 
mogelijk om in het korte tijdbestek 
samen met de uitvoerder en 
gevelbouwer tot de beste oplossing te 
komen.
 
Zie ook de apart geüploade princepedetails 
en de details van de gevelbouwer, zoals 
uiteindelijk uitgevoerd.



TECHNIEK VERENIGD MET 
AANGENAME WERKOMGEVING

De mAb Plant past op bijzondere wijze 
in het terrein. Het landschap glooit 
omhoog en loopt als een groen dak over 
het gebouw. 

Voor de processen in de cleanrooms, 
is een zeer gereguleerde ventilatie 
cruciaal. Aan de zijde van de 
expeditie was voldoende ruimte om 
de luchtafvoer te plaatsen. De andere 
zijdes van het gebouw boden geen 
plaats voor de luchtaanzuig, doordat 
het met de de ene zijde direct tegen het 
FTOL gebouw aan ligt en doordat de 
lange gevel geheel transparant is. 

De luchtaanzuig is dus op het dak 
geplaatst. In het ontwerp voor het 
daklandschap waren al plekken en 
meubels bedacht voor vergaderen, 
loungen en presenteren in de open 
lucht. Een meubel om op te zitten en te 
presenteren kon perfect gecombineerd 
worden met een wat hogere ombouw 
om de luchtinzuig heen.  
 
In overleg met de uitvoerder is gezocht 
naar de ultieme balans tussen genoeg 
luchtaanvoer en een prettige grootte 
voor het presentatie-element. Ook is 
het element gemakkelijk te openen voor 
ondehoud. 

Het resultaat is een geïntegreerd 
daklandschap dat bijdraagt aan een 
prettige werkomgeving én dat een 
oplossing biedt om aan de technische 
specificaties voor de cleanrooms te 
voldoen.



OPGETILD LANDSCHAP

De Synthoncampus ligt op een 
industrieterrein vol dertien-in-een-
dozijn platte fabrieksdozen. Met 
dit masterplan wil Broekbakema 
een andere weg inslaan voor het 
Nederlandse industrieterrein. Het 
ontwerp gaat uit van een groen 
landschap waar het prettig toeven is 
voor de medewerkers. De nieuwe mAb 
Plant past op bijzondere wijze in het 
terrein. Het landschap glooit omhoog 
en loopt als een groen dak over het 
gebouw. 

De zijgevels zijn van glas zodat een 
ruim en open gebouw ontstaat van 
waaruit medewerkers zicht hebben op 
hun omgeving. 

Bovenop de proeffabriek lunchen en loungen op brede 
afgeronde banken waarin, tussen het hout, de luchtaan-
voer voor de cleanroom is geïntegreerd



KUNST

Inwendig is alles gelijkvloers in de 
proeffabriek. Boven de werkvloer ligt 
een beloopbaar plafond van waaruit 
de techniek voor de cleanrooms 
te bereiken is. Grote voordeel is, 
dat daarmee het werkproces in de 
cleanrooms nooit verstoord wordt, 
zelfs als technisch onderhoud nodig 
is. De techniek is buitenaf zichtbaar 
gemaakt, zowel via grote ruiten in het 
kantoordeel als via de transparante 
buitengevel. De techniek is het hart van 
deze fabriek en mag getoond worden. 
De techniek is tot kunst verheven.

GESCHEIDEN FUNCTIES

Het oplopende dek gaat halverwege 
over in een plat dak. Ook inwendig is 
deze knik een breekpunt: tot aan de knik 
bevinden zich de kantoren. Op de knik 
zitten kleedruimtes en de sluis naar 
de cleanrooms. En onder het platte 
dak bevinden zich de cleanrooms. Ook 
in materiaalgebruik zijn de werelden 
van kantoren en cleanrooms sterk 
gescheiden. Waar in het kantoordeel 
zachte, warme materialen overheersen, 
zoals hout, leisteen en met vilt beklede 
kastenwanden, is de cleanroom hard 
en steriel ingericht met glas en staal. 
De kleinste vervuiling is een risico voor 
de werkprocessen, dus dat moet direct 
zichtbaar en goed schoon te maken 
zijn. 



Voor de bouwer was het wennen dat 
de architect zich bemoeide met de 
cleanrooms. Normaal is er een soort 
zwarte vlek in het ontwerp, waarbinnen 
een andere partij de cleanrooms als 
inbouwpakket ontwikkelt. Broekbakema 
maakt het nadrukkelijk onderdeel van 
het ontwerp.

LINEAIR

Normaal is het gebied van de 
cleanrooms circulair georganiseerd 
en vormen de cleanrooms een soort 
afgesloten blok. Door het proces in 
mAb juist lineair te organiseren, is 
de logistiek aanzienlijk verbeterd. 
Bovendien was het op deze manier 
mogelijk over de hele lengte van 
de fabriek langs de zijgevel een 
transparante, verhoogde gang aan 
te leggen. Van hieruit is er zicht naar 
binnen en naar buiten. Hierdoor is er 
visueel contact met het werk dat de 
spil van het gebouw vormt. Tevens 
dient de gang als klimaatbuffer voor de 
cleanrooms.

Zo ontstaat een gebouw dat een 
complex werkproces helder en 
aantrekkelijk indeelt. 



De mAb Plant is transparant. Synthon 
zegt daarmee tegen de buitenwereld: 
“Wij hebben niets te verbergen en 
zijn trots op ons baanbrekende werk.” 
En dat is een revolutionair andere 
benadering ten opzichte van de 
weggestopte locatie die cleanrooms tot 
nu toe meestal hebben.

Bovendien is Synthon mAb in een 
razend tempo van slechts 10 maanden 
ontworpen én gebouwd in een unieke 
samenwerkingsvorm. Niet traditioneel, 
geen standaard bouwteam, maar 
‘bouwen op vertrouwen’. 


