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De leeromgeving van de 
toekomst

Het veranderende onderwijslandschap vraagt om een leeromgeving die in voortdurende 
verbinding staat met de samenleving. Dat wilde ook Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Ze vroeg ons om voor het nieuw te bouwen multifunctionele universiteitsgebouw zowel 
het interieur als het exterieur te ontwerpen. Voor ons was dit dé kans om een compleet 
geïntegreerd en duurzaam gebouw te ontwerpen waar het aangename studielandschap 
binnen is verbonden met het campusleven buiten. Een leeromgeving waarin studenten 
en medewerkers elkaar inspireren.
 



Middelpunt van 
de campus

Het nieuwe onderwijsgebouw speelt een 
belangrijke rol in de verlevendiging en 
leefbaarheid van de omgeving. De stedelijke 
campus zet zich voort binnen het nieuwe 
gebouw. Visueel is er een sterke relatie 
tussen binnen en buiten vanwege het 
transparante karakter van het gebouw. De 
publieke functies en ondewijsfuncties in de 
plint leiden ertoe dat de ruimte gedurende 
heel de dag maar ook ‘s avonds actief in 
bezit genomen kan worden. Daarmee maakt 
het nieuwe multifunctionele gebouw een 
volwaardig onderdeel uit van de stedelijke 
dynamiek en vormt het een impuls voor de 
verdere ontwikkeling van de omgeving en 
de nieuwe generatie universiteitsgebouwen 
die in de komende jaren gepland staat.



Van reuring 
naar rust

Het ontwerp van het interieur is volledig 
toegespitst op de behoeften van de 
verschillende gebruikers. Om de grote 
groepen studenten vrijelijk te kunnen laten 
bewegen tussen de entree en hun colleges, 
liggen de collegezalen direct op de eerste 
verdieping. De studenten die zelfstandig of 
in kleinere groepen studeren, vinden een 
rustige werkomgeving op de verdiepingen 
daarboven. Die bereiken ze via de twee 
trappen in spiraalvorm die gebruikers naar 
de hoger gelegen verdiepingen voeren. 



Het Nieuwe Studeren gaat over diversiteit, flexibiliteit en 
het kunnen toepassen en integreren van kennis. Succesvol 
kennis overdragen is steeds meer een interactieve, sociale 
opgave geworden in plaats van een louter positionele. Jonge 
mensen bewegen zich moeiteloos binnen uiteenlopende 
informatiestromen en weten zich op basis van hun 
richtingsgevoel en voorkeuren snel te oriënteren. Het 
multifunctionele onderwijsgebouw Polak Building maakt een 
gelijkmatige spreiding van leren, werken en interactie, ofwel 
een landschappelijke benadering van het gebouw mogelijk. 
Een studielandschap bestaand uit verschillende typologieën, 
waaronder publieke-, studie- en werklandschappen die 
inspelen op een flexibele invulling en de dynamiek van 
kennis- en netwerkomgevingen. Een gestapeld universitair 
landschap dat is ‘opgevouwen’ en wordt ‘uitgerold’ door het 
atrium, over de verdiepingsvloeren heen. 

Het gebouw is van binnen opgebouwd als een omgekeerde 
piramidevorm waardoor veel natuurlijk daglicht door de 
glazen atriumkap kan binnenvallen, zelfs tot op de begane 
grond. Tussenwanden van glas vergroten de verspreiding 
van daglicht. Zo kunnen studenten de hele dag door overal 
in het gebouw studeren in een gezonde werkomgeving. De 
glazen kap van het atrium is voorzien van geïntegreerde 
zonnecellen, die in het hele atrium zichtbaar zijn als speelse 
schaduwpatronen wanneer de zon schijnt. Daarnaast 
voorkomen ze dat zonlicht direct binnenvalt. Op deze manier 
kan optimaal geprofiteerd worden van het daglicht terwijl de 
temperatuur aangenaam blijft. 

Interactie in een 
gezonde werkomgeving



Duurzaam en 
robuust interieur
We hebben kwalitatieve duurzaamheid 
volledig kunnen doorvoeren in het ge-
bouw doordat we zowel het exterieur als 
het interieur hebben mogen ontwerpen, 
waardoor beiden een harmonieus geheel 
vormen. De inrichting is speels en 
vernieuwend. De houten strook die de 
ontmoetingsruimte bij het atrium scheidt 
van de looproutes wisselt dikwijls van 
functie. Zo is de strook soms onderdeel 
van de vloer, gebruik je hem even later 
als zitje en even verderop als werktafel. 
De materialen van het interieur maken 
zichtbaar deel uit van de ambitie om tot 
de meest duurzame campussen van 
Nederland te behoren. Het interieur heeft 
een pure en warme uitstraling door 
aanwezigheid van duurzame, natuurlijke, 
niet-giftige materialen, waaronder veel 
hout en de steeds terugkerende kleuren 
geel, oranje en rood. Zo zijn de lange 
leestafels op de eerste verdieping 
gemaakt van Rotterdams stadshout, 
afkomstig van bomen die in opdracht van 
de gemeente Rotterdam zijn gekapt. 



Ons doel was om een transparante gevel te 
ontwerpen die de relatie tussen binnen en 
buiten versterkt. Om het daglicht binnen te 
laten en tegelijkertijd een teveel aan 
zonnewarmte weren, ontwierpen we 
speciale lamellen. Per windrichting 
verschillen deze lamellen in diepte waardoor 
ze het glas helpen beschermen tegen direct 
zonlicht en zorgen voor schaduwwerking. 
Daarnaast laten ze ook frisse lucht binnen. 
Aan de buitenkant zie je de lamellen 
verspringen waardoor het transparant 
universiteitsgebouw een speelse en moderne 
uitstraling krijgt. 

Een door windrichting 
bepaald gevelbeeld



Samen duurzame ambities 
realiseren
Met een duurzame klimaatinstallatie en optimale 
isolatie maakten we het universiteitsgebouw energie-
zuinig. Dankzij de intelligente gevel maakten we slim 
gebruik van de aanwezige luchtstromen, waardoor 
we voor het hele gebouw natuurlijke ventilatie 
kunnen realiseren. Dat geldt ook voor de werking van 
het daglicht waardoor kunstmatige verlichting 
overbodig is. We verwerkten daarnaast vele 
duurzame technieken zoals warmte- en koudeopslag 
in de bodem en energieterugwinning. 

Erasmus Universiteit heeft het hele proces naar volle 
tevredenheid beoordeeld met complimenten voor 
onze innovatieve en slagvaardige communicatie. De 
hoge duurzaamheidsambities van de universiteit 
zijn vertaald in het gebouw met een GPR score van 
8.6 gemiddeld. In de prettige samenwerking, waarin 
onze betrokkenheid en flexibiliteit als zeer positief is 
ervaren, hebben we Polak Building in een Design & 
Build met SMT Bouw succesvol weten te realiseren 
binnen budget en planning.



1 collegezaal
2 flexplekken
3 boardroom
4 tribune trap atrium
5 boekwinkel
6 servicecenter
7 repro
8 uitzendbureau
9 kapsalon
10 opslag
11 warmte en koude voorziening
12 MER
13 TSA koeling
14 stadsverwarming
15 trafo
16 HKL
17 lift
18 entree onderwijs
19 entree shop in shop
20 wash & go
21 kluizenwand 
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1 EDSC Bloombergruimte
2 onderwijs/instructieruimte
3 onderwijsruimte
4 studieruimte
5 EDSC raadpleegruimte
6 EDSC opslagruimte
7 free study place 
8 atrium
9  lift
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3 technische ruimte LBK
4 lift
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Projectdetails

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam  Locatie: Campus Woudestein, Rotterdam 

Bruto vloeroppervlak:  8.400 m2      Programma: Multifunctioneel onderwijsgebouw 
 
GPR-score: 8,6 gemiddeld     Start ontwerp: Maart 2012

Start uitvoering: Mei 2014     Oplevering: September 2015
 
Ontwerp: Paul de Ruiter Architects bv     Projectarchitecten: Paul de Ruiter & Noud Paes   
 
Projectleider: Marlous Vriethoff    Projectteam: Laura van de Pol, Richard Buijs, Marieke SIjm

Adviseur constructie: Van Rossum      Adviseur installaties: VIAC 

Adviseur bouwfysica: LBP Sight    Adviseur bouwkosten: bbn adviseurs
 
E-installaties: Croon      WTB-installaties: Wolter & Dros TBI Techniek 
 
Aannemer: SMT Bouw      Constructeur: Palte

Interieur architect: Paul de Ruiter Architects  Stedenbouwkundige: Juurlink [+] Geluk, bureau J van ‘t Spijker

 


