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Uitnodiging tot innnovatie

Plus Ultra | Wageningen

In het ontwerp voor de nieuwe incubator en bedrijfsverzamelgebouw op 
de universiteitscampus in Wageningen krijgen startende en kennisinten-
sieve technologische bedrijven in de agro- en food-industrie een plek 
voor onderzoek en open innovatie.

‘Plus Ultra’ betekent ‘steeds verder’ en symboliseert de gedrevenheid 
om te blijven innoveren. Aan de zuidelijke rand van de universiteits-
campus heeft Kadans Science Partner Plus Ultra in samenwerking met 
Wageningen University & Research Centre ontwikkeld. Het gebouw biedt 
onderdak aan kantoren, laboratoria, (deels) multipurpose technohallen en 
diverse ontmoetingsruimten.
 
Ruimtelijk stelsel  

Het ruimtelijk ontwerp richt zich op synergie, ontmoeting, samenwerking 
en open innovatie. Elke bewoner van Plus Ultra wordt uitgenodigd kennis 
te delen en samen te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Openheid, 
transparantie en zichtbaarheid spelen een cruciale rol. Om dit te bereiken 
vormt een centraal atrium het kloppende hart. In het atrium spiraalt 
een ranke  houten trap van atriumgevel naar atriumgevel omhoog.  De 
trap komt per verdieping aan op een dubbelhoge, met hout afgewerkte 
ontmoetingsruimte. Vanuit het atrium gezien draaien de trap en hoge 
ontmoetingsruimten zich zo spiraalsgewijs omhoog de ruimte in. Plus 
Ultra. Aan dit atrium liggen verspreid over de vijf bouwlagen diverse 
ontmoetingsruimten met vergaderplekken, pantry’s en flexwerkplekken 
om de startende en ervaren bedrijven te ondersteunen.

programma >  Incubator, bedrijfsverzamelgebouw en technohallen

  

opdrachtgever  >  Kadans Science Partner

gebruiker  >  Divers

 

medewerkers >  Roy Pype, Bert Muijres, Tim Loeters, Jörn-Ole Stell 

  mann,  Martijn Akkerman, Taecke Halma, Ton Diet 

  vorst, René van de Steeg, Rogier Penning, Martijn  

  van Bentum. 

 

adviseurs >  Van Looy Group, Archimedes Bouwadvies, C2N

  Buro Poelmans Reesink, Peutz

aannemers >  Hendriks Bouwbedrijf

visualisatie >  Wiegerinck 

start ontwerp  >  2014

oplevering >  2015

oppervlakte >  7.735 m²

duurzaamheid  >  BREEAM-NL Excellent

organisatievorm  >  Bouwteam
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Legenda
01 laboratoria / kantoren

02 gangzone

03  kantoren

04 atrium

05  meeting

06 vergaderruimte

07 lift Tweede verdieping
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monoliet afgewerkte en
geïmpregneerde druklaag, beton

kanaalplaatvloer
ruimte voor installaties

optioneel plafond

prefab ligger beton
prefab HSB-element geïsoleerd

dampopen waterkering zwart
douglas delen 92 x 26 h.o.h. 100mm
genageld op zwart regelwerk

lichtwering, drie paneelgordijnen 900mm breed
aluminium pui, bronskleurig geanodiseerd,

              op oost en westgevel :
zonneschermen haaks op gevel
t.b.v. temperen laagstaande zon

samengesteld uit latten 26 x 56 h.o.h. 60 mm
t.p.v. negge latten h.o.h. 36 mm

          verlijmd en geschroefd op houten dragers
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Functionaliteit 

Het functioneel ontwerp anticipeert op de vaak onbekende en continu 
veranderende wensen en behoeftes van huurders binnen een bedrijfsver-
zamelgebouw en incubator. Huurderswensen, indelingsmogelijkheden en 
het stimuleren van ongedwongen ontmoeting staan centraal. Dit berei-
ken we door te streven naar universaliteit en flexibiliteit. In de hiernaast 
weergegeven schema’s leggen we stapsgewijs de basisstructuur van Plus 
Ultra uit: Het ontwerp start met een vaste stramienstructuur van elf en 
twaalf keer 3,6m x 3,6m (schema 1). Vervolgens voorziet het ontwerp in 
een hoge entree en centraal atrium met de houten trap. (figuur 2). Tegen 
de vier daglichtarme hoekpunten van dit atrium zijn verticale kernen ge-
positioneerd (figuur 3). Deze bevatten liften, trappen, schachten, sanitair 
en verzorgen de stabiliteit van het gebouw. De resterende plattegrond 
vormt op de verdiepingen het volledig vrije functionele vloeroppervlak 
(figuur 4). Een centrale gang realiseert de ontsluiting van de functionele 
ruimtes (figuur 5). De zone langs de buitengevel vormt een flexibele ring 
waar kantoren en laboratoria geplaatst kunnen worden in willekeurige 
volgorde. De ruimtes tussen de kernen bevatten kantoor-, vergaderruim-
tes en de door de trap met elkaar verbonden ontmoetingsruimten.

Maatsysthematiek

De plattegronden zijn consequent uitgewerkt op een stramien van 3.6 
meter. Deze maat is overal verdeeld in penanten van 0.9 meter met 

daartussen 2.7 meter brede openingen. Verticaal bestaat het gebouw 
uit verdiepingen van 4 meter hoog. Deze maat is onderverdeeld in 
vloeren van 40 cm dik, 60 cm ruimte voor technische voorzieningen 
en 3 meter vrije hoogte. Deze harmonische maatsystematiek is in alle 
binnen- en buitengevels duidelijk afleesbaar en beeldbepalend gemaakt. 
Ranke houten lamellenschermen beperken de directe zoninval in het 
gebouw en verlagen zo de koellast op een natuurlijke manier. De oost- 
en westgevel zijn voorzien van verticale houten schermen loodrecht 
op de ramen. Deze beperken de opwarming door de laagstaande zon 
in de ochtend en avond. Op de zuidgevel zijn de schermen ivm. de 
hoogstaande zon met hetzelfde doel juist als luifels vormgegeven. De 
noordgevel is wegens het ontbreken van zonbelasting en een optimaal 
contact met het campusterrein vlakker uitgevoerd. 

Aanpak         

In mei 2014 is gestart met het opstellen van een uitgebreid Voorlopig 
Ontwerp voor alle ontwerpdisciplines. Na onderhandse aanbesteding is 
het project vervolgens samen met de uitvoerende partijen in bouwteam 
geïntegreerd doorgewerkt in één 3D-BIM-model. Zowel fysiek in één 
ruimte als digitaal in één model is het ontwerp in drie maanden tijd 
tot op vergunnings- en uitvoeringsniveau gebracht. Begin 2016 is de 
realisatie gestart en eind 2016 hebben de eerste huurders hun intrek 
genomen.

Concept  plattegrond

schema 1 schema 2 schema 3 schema 4 schema 5



Zicht op atrium vanuit kantoor- en vergaderrruimtes
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