




slissingen in het integrale ontwerpproces van de bouwcom-

binatie en de samenwerkingspartners zijn getoetst aan de 

impact op gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomst-

waarde voor de eigenaar, gebruikers en omgeving, gemeten 

in levenscycluskosten. Het resultaat is een toegankelijk, 

"exibel en gezond gebouw met een hoge gebruikskwaliteit.

Gesplitst
Het nieuwe pand – dat naast de bestaande LSI in het 

Alexander Numangebouw op het Utrecht Science Park is 

gebouwd – kan qua functionaliteit in twee delen worden 

gesplitst: de kantoren aan de voorzijde, de laboratorium-

ruimten aan de achterzijde. De bedrijven die in de LSI 

gevestigd zijn of die zich in de nieuwe LSI gaan vestigen, 

verrichten onderzoek voor het nabijgelegen Universitair 

Medisch Centrum. De splitsing van de functionaliteiten 

heeft ook verregaande gevolgen gehad voor de eisen waar-

aan de ruimten moeten voldoen. Om de juiste oplossingen 

hiervoor te leveren, zat Intermontage als afbouwbedrijf als 

volwaardige bouwpartner vanaf het begin aan tafel, aldus 

Leurink. “We hadden ten eerste te maken met de esthe-

tische eisen van de architect. Die wilde bijvoorbeeld een 

houten plafond in de vides. Maar je hebt ook te maken 

met functionele eisen. Zo moest het plafondsysteem 

demontabel en bereikbaar zijn voor onderhoud en aan-

passingen aan de erboven gelegen installaties. Bovendien 

moest het materiaalgebruik bijdragen aan een zo hoog 

mogelijke Breeam-score. Wij hebben daarom het grillsys-

teem van Derako International voorgesteld. Dit Cradle-to-

Cradle-gecerti#ceerd systeem bestaat uit massief houten 

latten van FSC African ayous.” 

1  Voor de gunning 

van de nieuwbouw 

van een tweede 

Life Sciences 

Incubator in Utrecht 

was niet de prijs 

doorslaggevend, 

maar welke 

partijen de hoogste 

waarde aan het 

ontwerp konden 

toevoegen. (Foto: 

Intermontage)

2  De bouwcombinatie 

GiesbersWijchen/

Mecanoo haalde 

met het ontwerp 

de hoogste 

haalbare Breeam-

kwalificatie: 

Outstanding. (Foto: 

Wilbert Leistra)

3  Voor een 

aanpassing aan 

de afzuig- en 

klimaatinstallatie 

moesten enkele 

grillpanelen 

van Derako 

International eruit 

worden gehaald. 

(Foto: Wilbert 

Leistra)

Best Value
Het project is gegund volgens het principe van Best Value 

Procurement. Hierbij staat de prestatie van de marktpartijen 

en het creëren van de hoogste waarde centraal. Deze andere 

en zeker niet gebruikelijke kijk op inkopen en aanbeste-

den werd het beste beantwoord door de bouwcombinatie 

GiesbersWijchen/Mecanoo. Haar ontwerp en invulling 

heeft de LSI tot een hoger economisch optimum getild 

binnen het beschikbare budget en heeft daarmee voor de 

opdrachtgever – Universiteit Utrecht, afdeling Vastgoed & 

Campus – een hogere waarde toegevoegd. Alle ontwerpbe-
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