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UTRECHT Genmab Research & Development Center 

Opvallend en tijdloos 
researchcentrum
In Utrecht is de afbouw van het Genmab Research & Development Center op het Utrecht Science Park op de Uithof in 
volle gang. Deze onderzoeksfaciliteit ligt schuin tegenover het Utrechts Medisch Centrum en aan de A28. Het innovatieve 
laboratoriumgebouw wordt medio 2017 opgeleverd. Het is een opvallend ontwerp.

Genmab is een succesvol internationaal biotechnologiebedrijf dat onder 
meer bezig is met de ontwikkeling van nieuwe medicijnen ter bestrijding van 
kanker. “De in 1999 opgerichte onderneming is nu nog elders op de Uithof 
gehuisvest in een gedateerd verzamelgebouw, maar groeit daar uit zijn jasje”, 
verklaart Joris Burggraaff, projectontwikkelaar bij Dura Vermeer Vastgoed. 
“Om de werknemers te kunnen laten excelleren, was verhuizen noodzakelijk 
geworden. Daarbij werd besloten tot nieuwbouw. Op basis van Genmab’s 
Programma van Eisen en een open samenwerking is uiteindelijk voor Dura 
Vermeer gekozen om het pand te ontwikkelen en realiseren. Na oplevering 
gaat het gebouw over naar Kadans Science Partner Fund en zal de nieuwe 
eigenaar het aan het biotechbedrijf verhuren.”

COMPACT GEBOUW
Het ontwerp van architectenbureau Cepezed kenmerkt zich door een open 
structuur met overspanningen van zestien meter en lange zichtlijnen. Het 
bestaat uit twee iets ten opzichte van elkaar verschoven beuken met verticaal 
gelede gevels. Volgens projectarchitect Jochem Paauwe was bepalend voor 
het ontwerp, dat eronder geparkeerd moest worden. “Daardoor werd de beuk-
maat 16,20 meter, precies de maat van twee parkeervakken met een stukje 
rijbaan ertussen. Het gebouw moest zes verdiepingen krijgen, bovendien 
was de duurzaamheidsambitie hoog. Omdat er een groot programma op een 
beperkt perceeloppervlak moest komen, samen met een centraal atrium, is 
Genmab een compact gebouw geworden, met weinig buitenschil en mini-
maal warmteverlies.”

KENNIS UITWISSELEN
Het nieuwe researchcentrum heeft een oppervlak van ongeveer 11.250 m² 
inclusief de parkeergarage met 79 plaatsen en een inpandige fietsenstal-
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ling. Het bevat kantoren, labs en in de toekomst is het mogelijk eventuele 
cleanrooms in te bouwen. Verder zijn er faciliterende ruimtes zoals een 
science café, een plaza met bedrijfsrestaurant en een auditorium voor 
tweehonderd personen. Het is een efficiënt pand geworden, waarin 
functionaliteit en ontmoeting centraal staan. “Vooral dit laatste was een 
uitdrukkelijke wens van Genmab”, aldus Dolf Broekhuizen, projectma-
nager Dura Vermeer Bouw Midden West. “Het nieuwe gebouw ligt op 
het noordcluster van het sciencepark, waar nog andere researchcentra 
gevestigd zijn en kennis, wetenschap, innovatie en bedrijfsleven samen-
komen. Het science café en auditorium hebben een belangrijke rol in het 
ontwerp gekregen. Hier kunnen wetenschappers elkaar ontmoeten en kan 
kruisbestuiving plaatsvinden.” 

TRANSPARANT 
Opvallend is het enorme atrium dat het gebouw als het ware doormid-
den klieft. Aan weerszijden bevinden zich de kantoren en laboratoria. Het 
atrium heeft vliesgevels met gecoat glas van vloer tot plafond. In combi-
natie met de lichtstraten in het dak is dit deel van het gebouw geheel 
transparant. Die transparantie is verder doorgevoerd in de meeste andere 
ruimten, die over volledig glazen gevels beschikken. Het staalbouwskelet is 
namelijk voorzien van verticaal aangebrachte Unidek SIPS gevelelementen. 
Deze zijn bekleed met aluminium in een lichte kleur en worden afgewisseld 
met glasgevels met drievoudig beglazing. De 831 prefab gevelelementen 
met een totale oppervlakte van 1.400 m2 hebben een Rc-waarde van 4.5. 
Paauwe: “Mooi is dat alle kozijnen zowel binnen als buiten uit het zicht 
zijn gehaald. De atriumgevel bestaat uit een staalconstructie van ranke 
stalen liggers van acht centimeter dik en dertig centimeter diep, waar de 
glasplaten direct op gemonteerd zijn.” 

 
EYECATCHERS
Maar de werkelijke eyecatchers zijn de vijf slanke witte stalen schotels, voor-
zien van Comflor vloeren en die aan stalen staven in het atrium hangen, 
als een soort cascade (waterval). Deze breakoutspaces dienen als ontmoe-
tings- en overlegplek voor Genmab’s medewerkers. En er zijn meer opvallende 
elementen in het gebouw. Vanaf de begane grond voert een witte stalen 
wenteltrap naar de plaza op de eerste verdieping. Daar bevinden zich in het 
atrium alle andere stijgpunten, zoals de spectaculaire lange witte stalen trap. 
Deze loopt vanaf de begane grond over vier lagen tot helemaal boven door, 
ook weer als een soort cascade. En twee liften met transparante liftschachten.

BELEGGINGSOBJECT EN CONSTRUCTIE
“Bij het ontwerp was belangrijk dat het gebouw ook geschikt gemaakt zou 
kunnen worden voor eventuele volgende huurders”, vertelt Burggraaff. “Door 
zowel in structuur als opzet toekomstbestendig te bouwen, is het een courant 
beleggingsobject geworden. Wij maken het casco en na oplevering komen er 
nog specifieke binnenwanden en bedrijfsonderdelen in, want Genmab, die het 
researchcenter voorlopig huurt, vult de inrichting verder zelf in.” De hoofddraag-
constructie bestaat uit een goed zichtbare witte staalconstructie. Daarvan zijn 
de prefab stalen kolommen allemaal in het werk volgestort met beton.    ›

KLIMAATPLAFONDS VOOR GENMAB
Voor Genmab researchcenter heeft Klimaatservice Holland alle W-installa-
ties aangelegd. Belangrijk onderdeel daarvan vormen de klimaatplafonds 
overal in het gebouw. 

Jan Nederveen, directeur nieuwbouw bij Klimaatservice Holland, 
vertelt dat zij hier onder meer de WKO-installatie met warmtepomp 
hebben geïnstalleerd. “Daarnaast hebben we ventilatievoorzieningen 
gemaakt voor de kantoren en labs. Vooral voor deze laatste heb je een 
ventilatiesysteem nodig dat voor permanent gebruik geschikt is. We 
hebben daar dus twee toevoerkasten geïnstalleerd in plaats van één 
luchtbehandelingsinstallatie.”

Klimaatplafonds
Verder heeft het installatiebedrijf uit Hardinxveld-Giessendam heel 
het pand voorzien van klimaatplafonds, die voor de verwarming en 
koeling zorgen. Aan de stalen plafonds zijn koperen registers beves-
tigd. Hier stroomt, al naargelang de behoefte, warm of koud water 
doorheen. Nederveen: “Daarmee creëer je het beste klimaat dat je je 
maar wensen kunt. In de zomer gaat er koud water doorheen, wat 
zorgt voor hoog-temperatuur koeling. Daarmee fungeert het klimaat-
plafond als koelplafond en zorgt voor een gelijkmatige koeling. Dit 
geeft hetzelfde effect als een oud kerkgebouw dat je in de zomer 
betreedt. Door het stralingseffect is het comfortniveau bijzonder hoog. 
In de winter stroomt er warm water door de plafonds, wat zorgt voor 
laag-temperatuur verwarming. Deze plafonds sluiten perfect aan op 
de WKO-installatie.” 

Dit hoge comfortniveau is vooral voor de laboratoriummedewerkers 
prettig. Zij staan voortdurend bloot aan een hoge warmtebelasting en 
luchtstromen afkomstig van bijvoorbeeld zuurkasten. De medewerkers 
kunnen de temperatuur in hun eigen werkruimte zelf via de thermo-
staat regelen. 

Sprinklerinstallatie
Klimaatservice Holland heeft eveneens de klimaatinstallatie in het 
atrium aangelegd. Nederveen: “Als gevolg van de enorme afmetingen 
is er bovendien voor gekozen een sprinklerinstallatie aan te brengen, 
om zo de brandveiligheid te kunnen garanderen.”

      Projectinfo
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www.klimaatservice.nl 

Klimaatservice Holland BV 
is specialist op het gebied van: 
 

 Verwarmingsinstallaties 

 Koelinstallaties 

 Klimaatplafonds 

 Luchtbehandelingsinstallaties 

 Ventilatie installaties 

 Regelinstallaties 

 Afstandbeheer 

 Sanitaire installaties 

 Drinkwaterinstallaties 

 Regenwateropvangsysteem 

 Riolering 

 Sprinklerinstallatie 
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�  Eenvoudige en goedkope 
realisatie van een hoge 
isolatiewaarde

�  Vrĳ heid in ontwerp en afwerking
� Constructief sterk
� Sneller bouwen
� Damp-open systeem
� Duurzame keuze
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DUURZAAM EN FLEXIBEL
Van den Pol Elektrotechniek is verantwoordelijk voor de elektra-, licht- en 
ontruimingsinstallatie van de casco-nieuwbouw voor Genmab. De kan-
toorruimtes worden voorzien van een Soluflex-kabelvloergootsysteem 
van Legrand. 

“Dit zorgt ook in de toekomst voor maximale flexibiliteit. Aansluit-
punten zijn later eenvoudig aan te passen aan de gewenste inde-
ling”, meldt Roelf van Wolfswinkel, projectleider bij het Montfoortse 
familiebedrijf. “Opvallend constructief element bij deze nieuwbouw 
zijn de vrijhangende schotels met vergaderruimte in het twintig 
meter hoge atrium. Het is een stevige uitdaging om onze installaties 
daar een plek te geven.” 

In de parkeergarage realiseert Van den Pol hellingbaanverwarming 
en een beheersysteem dat automobilisten de weg wijst naar een vrije 
plaats. Het BREEAM-NL ‘Excellent’-label betekent dat de lat hoog ligt 
als het gaat om duurzame oplossingen. “Wij leggen onder meer LED-
verlichting met daglichtdetectie en aanwezigheidssensoren aan. Op 
het dak komen maar liefst 190 pv-panelen met een totaalvermogen 
van 55.100 Wp.”
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Broekhuizen: “Door de overspanningen van 16,20 m ontstaan grote vloervel-
den, die het mogelijk maken de ruimte makkelijk anders in te delen. Vanwege 
die grote overspanningen hebben we kanaalplaatvloeren gebruikt. Verder is 
het afwerkingsniveau hoog, kijk bijvoorbeeld naar alle aansluitingen die in de 
vloeren zijn weggewerkt en de overwegend metalstud wanden.” 

LABORATORIA
Daarnaast moesten er vanwege de laboratoriumomgeving speciale voorzie-
ningen worden getroffen. Hier zijn veel installaties 24/7 in werking, waardoor 
het stroom- en ventilatiegebruik hoger is dan in een gewoon kantoorpand. 
Alle labs moeten Microbiologisch Laboratorium klasse II (ML2) voorbereid 
zijn, wat iets zegt over onder meer de ventilatie en mate van steriliteit. Ook 
hebben de laboratoria een eigen luchtbehandelingssysteem.
Desondanks wordt gestreefd naar de BREEAM ‘Excellent’ status. En met een 
WKO-installatie, 300 m² zonnepanelen op het dak, goede gevel- en dakisola-
tie, LED-verlichting, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie overal in het 
pand, is het een energievriendelijk pand geworden. Als het BREEAM ‘Excel-
lent’ predicaat wordt toegekend, is dit één van de eerste laboratoriumgebou-
wen in Nederland met deze status.

SCANDINAVISCHE LOOK
Genmab, van origine een Deens bedrijf, wilde een Scandinavische look waarin 
licht, transparantie en glas centraal staan. Samen met de witte kleur en veel 
hout zorgt dit voor een natuurlijke en duurzame uitstraling. Warm en sfeervol, 
zakelijk en strak. Een tijdloos uiterlijk, voor een innovatief gebouw dat nog 
een hele tijd mee zal gaan.     ❚
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AMSTERDAM Metis Montessori Lyceum Monumentale Metis Montessori 
Lyceum krijgt behoorlijke uitbreiding
Het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam Oost wordt fors uitgebreid. De school voor mavo, havo en vwo aan het Oos-
terpark herbergt op dit moment zo’n zevenhonderd leerlingen – en dat worden er negenhonderd. Hiervoor komt naast het 
monumentale pand een nieuw gedeelte met een directe aansluiting op het huidige gebouw.

In 1904 werd de Hoogere Burgerschool aan de noordzijde van het Oosterpark 
gebouwd, dat toen net pas was aangelegd. Het pand, door architect Leguyt 
ontworpen, heeft sinds die tijd onder diverse namen een belangrijke functie 
gehad als middelbare school. Als buurtschool in Oost fungeerde hij als maat-
schappelijke springplank voor veel mensen uit de omliggende volkswijken. 
Het Montessori Lyceum is sinds augustus 2013 in het pand gevestigd en 
heeft die functie behouden. Na afronding van de bouw begin 2018 wordt het 
park tot aan de school doorgetrokken.

STRAK ONTWERP
“We renoveren de dienstwoning die onderdeel van het schoolcomplex 
uitmaakt en bouwen daaromheen het nieuwe gedeelte van de school, dat 
bestaat uit klaslokalen, een centraal trappenhuis en een kantine annex aula”, 
vertelt Marcel Temming, projectleider bij de KlaassenGroep uit Arnhem. Het 
huidige schoolplein blijft gehandhaafd; in totaal gaat het om 4.410 m2 met 
vijf bouwlagen, een kelder, een begane grond en drie verdiepingen. Het 
ontwerp is een radicaal antwoord op het gesloten monumentale karakter van 
de oude school. Het strakke ontwerp voegt zich met de matzwarte gevels in 
de nieuwe opzet van het net gerenoveerde Oosterpark.”

KUNSTWERK
In de kelder komt een stalling voor fietsen en scooters, evenals kleedruimtes 
en douches. De begane grond wordt voorzien van een glazen plint, die de 
kantine/aula en de laboratoriumruimtes van de Technasium-afdeling voor de 
omgeving zichtbaar maken. Vanaf de eerste etage worden er openslaande 
ramen aangebracht met HR++ glas en aluminium kozijnen met daartussen 
zwarte aluminium beplating. Als zonwering worden elektrisch bedienbare 
zwarte geperforeerde panelen geïnstalleerd, die alle onderdeel uitmaken van 
het kunstwerk ‘Here Comes The Sun’ van Chris Kabel. Hij brengt 4.500 trans-
parante glazen lenzen en filters in diverse kleuren aan in deze panelen. De 
lichtinval zorgt voor diffuse speelse lichteffect in de klaslokalen. Het patroon 
van de lenzen verwijst op een afstand van het gebouw naar het golf- en 
deeltjeskarakter van licht.   ›
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Prefab elementen als basis 
voor verticaal gelede gevels
Na de Life Science Incubator is het Genmab Research & Development Center het tweede project op het Science Park 
Utrecht waar het Unidek SIPS gevelsysteem is toegepast. Het unieke gevelsysteem maakt een eenvoudige en goedkope 
realisatie van hoge isolatiewaarden mogelijk én biedt een ongekende vrijheid in ontwerp en afwerking. Rolf Pennings van 
Unidek SIPS geeft tekst en uitleg over de prefab oplossing om een gevel te vullen en te isoleren.

Genmab is een internationaal opererend biotechbe-
drijf en een belangrijke wereldspeler op het gebied 
van de ontwikkeling van nieuwe kankermedicijnen, 
met vestigingen in Denemarken, Nederland en de 
Verenigde Staten. Het nieuwe Research & Develop-
ment Center in Utrecht sluit aan bij de wens van 
Genmab om ruimten te creëren waar (inter)natio-
nale wetenschappers elkaar kunnen ontmoeten. 
Het ontwerp van cepezed kenmerkt zich door een 
open structuur met overspanningen van zestien 
meter en lange zichtlijnen. Het gebouw bestaat uit 
twee ten opzichte van elkaar verschoven beuken 
met verticaal gelede gevels.
 
831 PREFAB SIPS-ELEMENTEN
Het staalbouwskelet van het nieuwe gebouw 
is voorzien van verticaal aangebrachte Unidek 
SIPS-gevelelementen. Deze worden bekleed 
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met aluminium panelen en afgewisseld met 
glasgevels. “De 831 prefab gevelelementen verte-
genwoordigen een totale oppervlakte van 1.400 
m2 en hebben een Rc-waarde van 4.5”, zegt Rolf 
Pennings. “Unidek SIPS is een dampopen systeem, 
constructief zeer sterk en fungeert in dit project 
als drager van kozijnsystemen en gevelbekleding. 
De basis is een sandwichpaneel met een kern van 
EPS Platinum, voorzien van vier geïntegreerde 
verstijvers van 44 mm hoog en 44 mm breed. 
Zowel de binnen- als buitenzijde is voorzien van 
een 12 mm spaanplaat P5. Een gevel van Unidek 
SIPS-elementen is licht in gewicht maar tegelijker-
tijd zeer sterk en hoogisolerend. Groot voordeel 
daarbij is de geringe totaaldikte, waardoor er 
netto meer vloeroppervlakte overblijft voor de 
eindgebruiker. Ander interessant voordeel van 
de combinatie laag gewicht/hoge sterkte is dat 

er grote bouwhoogtes – tot wel honderd meter 
– mee worden bereikt. Uiteraard voldoet Unidek 
SIPS aan het Bouwbesluit (KOMO-gecertificeerd) 
en is het systeem ook DUBOkeur gecertificeerd, 
een keurmerk voor duurzaam bouwen wat bewijst 
dat een product tot de meest milieuvriendelijke 
keuze behoort.”
 
BREEAM ‘EXCELLENT’
Hoofdaannemer van het nieuwe Genmab 
Research & Development Center is Dura Vermeer, 
gevelbouwer De Groot & Visser is samen met 
dochter Norwin BV verantwoordelijk voor de reali-
satie van de gevel. Het casco wordt medio 2017 
opgeleverd waarna de uitvoering van de inrich-
ting start. De ingebruikname staat gepland voor 
eind 2017. Het moet één van de eerste BREEAM 
‘Excellent’ laboratoria van Nederland worden.     ❚




