Maria Montessorigebouw
een energieneutraal paviljoen in het bos
Het Maria Montessorigebouw is een energieneutraal
Gesamtkunstwerk, dat als een paviljoen ingebed staat
in haar groene omgeving. Het ontwerp voor de Faculteit
Sociale Wetenschappen maakt van de zuidelijke campus
weer een aantrekkelijk park.
Het herstelt de assen van het oude sterrenbos en de
glooiingen in het terrein. Op de kruising van zichtlijnen
naar andere universiteitsgebouwen zijn twee bouwvolumes
bovenlangs met elkaar verbonden door een grand café. De
omringende bomen staan zo dichtbij, dat als je een gevelluik
opent, je het bos kunt ruiken. Het is net of je met je boek of
laptop onder een boom zit te studeren.
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Met daglicht gevulde werkkamers, comfortabele huiskamers,
knusse zitjes, brede trappen en uiteenlopende studieplekken
faciliteren dialoog en kruisbestuiving.
Om de grote faculteit een prettige en inspirerende omgeving
voor onderzoek, onderwijs en studie maken, ontwierp Inbo
het gebouw op zo’n manier dat studenten en werknemers
het als kleinschalig ervaren. De ontspannen, maar
precieze inpassing in het landschap, de zachte vormen
van het gebouw en de opbouw van de gevel, waarin twee
verdiepingen door grote witte kaders schijnbaar worden
samengevoegd, maken de schaal menselijk.
Zo is dit gebouw representatief voor zowel een nieuwe
fase voor universiteitsgebouwen met een campusgevoel,
als de toekomst van duurzaam ontwerpen.
Waarom is dit project uitmuntend?
“De Radboud Universiteit stelde Inbo als Total Engineer
verantwoordelijk voor alle aspecten van het gebouw.
Daardoor is op alle schaalniveau’s voorbeeldige integrale
kwaliteit bereikt: van stedenbouw, met de ontspannen
inpassing in het landschapontwerp, tot aan het interieur,
waar zelfs de signing speciaal is ontworpen. De voorheen
introverte zuidelijke campus is ermee getransformeerd tot
een uitnodigend parklandschap voor alle Nijmegenaren.
Het is het eerste echt energieneutrale universiteitsgebouw
van Nederland. De campus is een innovatieve faculteit rijker,
die gezond is voor gebruiker en planeet, interactie stimuleert
en ontmoetingen faciliteert.”
Jeroen Simons, architect-partner Inbo
“Het ontwerpteam heeft uitstekend geluisterd naar wat wij
als opdrachtgever willen. Inbo bracht dat heel goed in balans
met hun visie voor een eigentijds onderwijsgebouw: een
sfeervolle ontmoetingsplaats in het groen om met en van
elkaar te leren. En last but not least: het ontwerp voor het
Maria Montessorigebouw is qua duurzaamheid (Breeam-NL)
excellent en energieneutraal!”
Claudia Simons, Hoofd Consultancy & Projects
Radboud Universiteit
www.inbo.com

