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De faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft per 2018 een hypermodern 
laboratorium tot zijn beschikking. Het nieuwe Earth Simulation Lab (ESL), ontworpen door het 
team ABT & BARCODE Architects, is getransformeerd van een zware betonnen kolos naar 
een vitale omgeving met een honderdtal werkplekken voor experimenteel fysisch onderzoek. 
Door verschillende onderzoeksfaciliteiten te bundelen wil de faculteit Geowetenschappen kruisbestuiving 
van kennis en inspiratie stimuleren. Het nieuwe laboratorium is daarin een belangrijke schakel tussen 
de vakgroepen die voorheen nog waren gehuisvest op verschillende plekken. De Universiteit heeft 
daarbij ingezet op het verbeteren van bestaande gebouwen en selecteerde voor deze modernisatie het 
voormalige Robert J. van de Graaff gebouw, in 1967 specifiek gebouwd voor een deeltjesversneller.
  
Om het gebouw geschikt te maken voor gevoelige apparatuur én als werkplek was een radicale verbouwing 
nodig om aan de hoogste milieu en wetenschappelijke standaarden te voldoen. Om dat mogelijk te maken 
bleef alleen het betonnen skelet en de indrukwekkend hallen met wanden van meer dan een meter dik 
behouden en konden specifieke functies slechts op enkele plekken worden gesitueerd. Daarnaast gaven 
de nodige ingrepen ook de ruimte om de uitstraling van het nieuwe laboratorium te verbeteren door de 
visuele relatie met het naastgelegen TNO en het onderwijs gebouw van de faculteit Geowetenschappen 
verder uit te werken. Het resultaat is een groepering van eenduidige gebouwen met horizontale lijnen in 
een groen landschap.

Het nieuwe ESL kent, net als het voormalige gebouw, twee type gevels: een transparante klimaatgevel 
voor de kantoren en een robuuste baksteen muur voor de experimenteerhallen.
Deze is zo ontworpen dat de voormalige zware betonnen borstwering vervangen kon worden door een 
transparante en energie zuinig systeem. Deze gevel bestaat naast veel glas uit een dichte band van 
panelen van 1,1 x 3,0 meter met een unieke beeltenis; een abstractie van de ‘Nederlandse delta’. De 
‘meanderstructuur’ van de delta is uit de panelen gespaard en ingelegd met glanzende RVS-strips, 
hierdoor ontstaat er het beeld van een stromende waterdelta en wordt er een  hoogwaardige, eigentijdse 
uitstraling aan het ESL lab gegeven.
 
Het Earth Simulation Lab is bij oplevering onderscheiden met het BREEAM Excellent label, momenteel 
de hoogste score voor een laboratorium gebouw in Nederland. Dit was een speerpunt van de klant en 
alleen mogelijk door een nauwe samenwerking van experts en gebruikers die vanaf het begin samen 
met het ontwerpteam van ABT & BARCODE Architects meewerkten aan een geïntegreerd ontwerp. 
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Wanneer het project geselecteerd wordt leveren we graag onze nieuwe foto’s aan.



Plattegrond eerste verdieping

PLATTEGRONDEN

Plattegrond begane grond



UNIEKE IDENTITEIT VAN ESL

Een stromende waterdelta was de inspiratie voor de gevel

In samenwerking met verschillende adviseurs is een uniek product ontwikkeld en getest

Het eindresultaat van de gevel 



PERFORMATIEVE GEVEL

1. Gevelpaneel 
2. Buitenblad enkel glas
3. Binnenblad dubbel glas
4. Ventilatierooster
5. Akoestische demper
6. Kabelgoot
7. Klimaatplafond
8. Zonwering
9. PV Panelen
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De betonpanelen zijn speciaal voor dit project ontwikkeld  Het metselwerk volgt de oorspronkelijke structuur

Ventilatieprincipe van de dubbele energiebesparende gevel



De unieke gevel van het nieuwe Earth Simulation Laboratory



Aanzicht noordgevel

Aanzicht zuidgevel

Het nieuwe Earth Simulation Laboratory



Nieuwe ramen van 3x3 m bieden zicht op de groene omgeving 

De stroomgotenhal in het hart van het gebouw 



Labruimte met extra hoogte 


