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Kraanconstructies
Voor een slanke constructie ligt de keuze 
voor staal voor de hand. De constructieve op-
zet roept de associatie op met een danspaar, 
waarbij de ene partner de andere steunt met 
een sierlijke maar instabiele houding. Slechts 
enkele diagonalen vangen de krachten op 
van de overstekken van de bovenbouw, in 
afbeelding 2 met rood aangegeven. In het 
project zijn deze kraanconstructies genoemd. 
De diagonaal in de achtergevel is een drukdi-
agonaal, waarbij de vloeren hangen aan een 
trekkolom. 
Trek-druk diagonalen zorgen voor de sta-
biliteit in het vlak van de kraanconstructie, 
groen in afbeelding 2. De onderste diagona-
len volgen hierbij de helling van trap en de 

tribune van de grote collegezaal. De kraan-
constructies zijn tussen de zalen en gangen 
geplaatst. De vloeren zorgen voor schijfwer-
king tussen de kraanconstructies. Kanaal-
platen met druklaag overspannen 12 m in de 
zalen en 3 m in de gangen. 
De stabiliteit in de dwarsrichting is bereikt 
met diagonalen doorlopend over meerdere 
verdiepingen. De diagonalen zijn door het 
hele gebouw zichtbaar en vormen zo een 
ruimtelijke toevoeging, zoals in de Inspiration 
Room (afb. 4). 

Spanten
De zalen en de gangen verschillen in hoogte 
en lengte, maar zijn gelijk in breedte (afb 5). 
Dit resulteert desondanks in grotendeels 

vergelijkbare belastingen op de verschillen-
de spanten. Hierdoor is de bovenbouw met 
vier vergelijkbare spanten gerealiseerd. De 
kolommen zijn vierkante kokers (300x300 
mm), ook de diagonalen zijn kokerprofielen 
(300x300 mm en 300x500 mm). In de vloer-
liggers (HEB 650) zijn lijfsparingen gemaakt 
voor het doorvoeren van installaties.
De westgevel is uitkragend uitgevoerd, opge-
hangen aan het spant, 2,4 m uit de gevel. Om 
de gevel zo transparant mogelijk te maken, 
zijn hier geen diagonalen toegepast. 

Staaldetails in zicht
De constructie en installatietechniek zijn 
bewust in het zicht gelaten, het is immers een 
gebouw van de technische universiteit. 

Pulse is onderdeel van de Learning Environ-
ment van de bibliotheek, de aula en de facul-
teit Industrieel Ontwerpen. Het ontwerp is 
tot stand gekomen in nauwe samenwerking 
met de TU Delft. Kennis op het gebied van 
onderwijsontwikkeling, duurzaamheid en 
techniek, komen samen in het gebouw. Het 
nieuwe gebouw huisvest acht vlakke zalen 
voor 60 tot 100 personen en drie ruimtes 
voor bijzondere onderwijsvormen, met in 
totaal 1.020 onderwijsplekken en 
± 160 zelfstudieplekken. Het is energie-
neutraal ontworpen en heeft het maximaal 
haalbare energielabel A++++. De oriëntatie 
van de ruimtes zorgt voor een optimale dag-
lichttoetreding. Een geavanceerd gebouwbe-
heersysteem voegt naar behoefte kunstlicht, 

lucht, warmte en/of koude toe. Door het 
gebruik van gelijkspanning, kunnen gebrui-
kers hun laptops, tablets, smartphones en 
verlichting direct en zonder energieverlies 
aansluiten op de energietoevoer van 490 
zonnepanelen 
(750 m2) die op het dak staan. Klimaat-
vloeren en -plafonds zorgen via warmte en 
-koudeopslag in de bodem en CO2-gestuurde 
ventilatie voor het juiste klimaat en comfort.

Verbindende vorm
Het interfacultaire karakter moeten ont-
moetinge stimuleren tussen docenten en 
studenten van verschillende disciplines. Het 
gebouw fungeert zodoende als een belangrijk 
‘verkeerskruispunt’ op de campus. Daarom 

vormt de ‘+’, als teken van verbinding al van-
af de vormstudiefase, het uitgangspunt voor 
het ontwerp. De plattegrond van de begane 
grond vormt de horizontale ‘streep’ van de 
+ en staat in verbinding met de belendende 
bebouwing. Een vergelijkbaar rechthoekig 
volume is er 90° gedraaid bovenop gezet: de 
verticale streep van de +. Dit is bereikt door 
delen van de bovenbouw aan de voor- en 
achterzijde te laten uitkragen. Op wens van 
de architect onderscheidt het volume van de 
onderbouw zich duidelijk van het volume 
van de bovenbouw. Daarom is de gevel van 
de begane grond, met een glazen pui over 
de volledige breedte en hoogte, afwijkend 
vormgegeven ten opzichte van de gevel van 
de bovenbouw.   

3. Doorsnede over het gebouw.

2. Overzicht spant (rood) en stabiliteitsverband (groen).

4. Inspiration room. Dubbel hoge ruimte met transparante gevels in het 
 noordelijke uitkragende gedeelte. 

1. Overzicht. A is Pulse. B is de Aula Congrescentrum en C is de Universiteitsbibliotheek. 
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