
LABinsights | Maart 202120 21Maart 2021 | LABinsights

LAB BOUWLAB BOUW

TOEKOMSTBESTENDIG 
LABORATORIUM 
WATERSCHAP HUNZE EN AA’S

Met IGLO-methode naar open 
en transparant laboratorium

Het nieuwe laboratorium van het Waterschap Hunze en Aa’s in Veendam 

is een cruciale schakel in de watervoorziening in noordoost-Groningen en 

-Drenthe. Van buiten valt op hoe licht en transparant het laboratorium is. De

binnenkant blijkt vernuftig en toekomstbestendig ingedeeld. Hoofd Laboratoria

Robert Boonstra legt, samen met programmadirecteur Rob Kanbier en

programmamanager Evert Slootweg van KuiperCompagnons, uit hoe dat zit.

Alinda Wolthuis | Fotografie: Waterschap Hunze en Aa’s

Op donderdag 25 april 2019 opende het laboratorium van 
het Waterschap Hunze en Aa’s officieel de deuren. Aan de 
bouw ging een lange aanloop vooraf. Het afblazen van een fusie 
vormde uiteindelijk de opmaat voor een heel nieuw pand in het 
Groningse Veendam. “Ons bestuur investeerde liever in een 
eigen, nieuw pand dan in een ingrijpende verbouwing van ons 
verouderde huurpand”, zegt Hoofd Laboratoria Robert Boonstra. 
“De locatie was snel bepaald, want in Veendam staat ons hoofd-
kantoor en er was nog ruimte op het perceel.” 

Openheid en transparantie
Het was een uitgelezen kans om een laboratorium neer te zetten 
dat functioneel is en een aangename werkomgeving vormt. “De 
kwaliteit van het Waterschap wordt voor een groot deel bepaald 
door de medewerkers. Het is belangrijk dat zij hun werk goed 
kunnen doen en zich prettig voelen”, zegt Boonstra. Een derde 
ontwerpaspect was de uitstraling. “De burger mag zien wat hier 

gebeurt. Openheid en transparantie waren daarom een belangrijk 
onderdeel van de ontwerpopgave. En ook duurzaamheid telt 
zwaar, omdat we in ons werk natuurlijk veel te maken hebben 
met klimaatverandering.” Het Waterschap was zelf trekker van 
het traject, daarbij ondersteund door een vaste groep partners 
op het gebied van architectuur, inrichting en installatietechniek. 

Werkprocessen leidend
KuiperCompagnons werd aangetrokken als architectenbureau. 
Het bureau heeft een duidelijke visie op het ontwerp van labora-
toria. Programmadirecteur Rob Kanbier: “Veel bureaus redeneren 
vanuit de gedachte dat een gebouw vooral mooi moet zijn. De 
klant moet zich aanpassen aan de esthetiek. Voor ons zijn de 
werkprocessen leidend, in combinatie met het welzijn van de 
medewerkers. Een gebouw moet dus prettig zijn om in te wer-
ken, nu en op de langere termijn.” Met dat laatste bedoelt hij 

dat laboratoria vaak zijn ontworpen voor de functie die ze op 
dit moment vervullen. Er is geen rekening gehouden met het 
uitbreiden of inkrimpen van de capaciteit of met het introduceren 
van een ander werkproces. “Daardoor kan een bestaand labo-
ratorium niet eenvoudig worden omgebouwd tot bijvoorbeeld 
een PCR-laboratorium. Terwijl dat wel nodig is: gedurende de 
levensduur van het gebouw zullen er nieuwe technieken en pro-
cessen komen. Maar we weten nog niet precies welke, want we 
hebben geen glazen bol. Dus moet het gebouw zó voorbereid zijn 
dat je zonder veel gedoe deze nieuwe technologie en processen 
kunt integreren.” 

IGLO
Programmamanager Evert Slootweg: “We hebben daarvoor de 
IGLO-methode ontwikkeld. IGLO staat voor Intelligent Generic 
Laboratory Optimization. We analyseren de werkprocessen, 
delen die op in standaard componenten en zorgen ervoor dat 
ze op een generieke manier in het gebouw terecht komen. Je 
bereidt de onderliggende structuur daarmee zó voor, dat je niet 
grootschalig hoeft te verbouwen als je een proces aanpast. Ook 
uitbreiden is simpel, want de kabels en leidingen, ventilatie- 
schachten en andere voorzieningen zijn al aanwezig. Je kunt 
makkelijk apparatuur bijplaatsen of vervangen en schuiven met 
de indeling.” IGLO richt zich op vijf aspecten: het in kaart brengen 
van de werkprocessen, het inventariseren van de behoeften van 
de medewerkers, het bepalen welke veiligheids- en inperkingsei-
sen van toepassing zijn, het organiseren van een slimme koppe-
ling van technische installaties en apparatuur, en het inbouwen 
van voorzieningen voor toekomstige bedrijfsactiviteiten. 

Stap voor stap
Wat betekent dit nu voor het nieuwe pand van Waterschap Hunze 
en Aa’s? Samen met KuipersCompagnons werden de processen 
stap voor stap en tot in detail doorlopen. Ook de leveranciers 
van de technische installaties en de inrichting werden hierbij 
betrokken. Dat leidde tot een ontwerp met kantoorruimte aan 
de voorkant en een grote open labruimte aan de achterkant. De 
labruimte is opgedeeld in units van gelijke grootte, met allemaal 
dezelfde voorzieningen: tafels, gassen en water. Midden in het 
gebouw bevinden zich de functies die zich niet of minder goed 
lenen voor een generieke aanpak: de klantenservice, donkere 
ruimten voor bepaalde analyses en de toiletgroep. Verder zijn er 
nog een magazijn voor gassen en de ontvangstruimte voor mon-
sters. De verbinding tussen lab en kantoor is open; medewerkers 

Het nieuwe laboratorium van het Waterschap Hunze en Aa’s in 
Veendam dat licht en transparant ontworpen is.

‘Zonder veel gedoe
nieuwe technologie 

en processen kunnen 
integreren’
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kunnen vrij circuleren. Het raamoppervlak is enorm. Boonstra: 
“Een enorme vooruitgang ten opzichte van de situatie waar we uit 
kwamen: veel kleine hokjes, soms zag je het daglicht niet eens.” 
Een overstek voorkomt te directe inval van zonlicht. Het gebouw 
is mooi geïntegreerd in de omgeving. 

Aanpassen
Het eerste ontwerp moest al direct worden aangepast. Boonstra: 
“Er kwam een groep hydrobiologen bij waarvoor we ruimte moes-
ten creëren. Daarnaast voerden we duurzaamheidsmaatregelen 
door: we kozen voor aardwarmte, een groen dak en chloorvrije 
materialen. Tenslotte bleek dat we voor de technische ruimten 

te weinig meters hadden ingeruimd.” Bij het uitwerken van 
dit tweede ontwerp op detailniveau was het de kunst om het 
IGLO-concept te bewaken. Kanbier: “Het is soms verleidelijk 
om het generieke op bepaalde punten even los te laten, als dat 
beter uitkomt. Maar de uitwisselbaarheid van de ruimten is echt 
de kracht van het ontwerp. Daar hebben we dus strikt aan vast 
gehouden.” Door de nieuwe eisen werd het pand duurder dan in 
eerste instantie geraamd. De totale kosten bedragen vijf miljoen 
euro.

Hoe bevalt het?
In maart 2019 is het pand opgeleverd. Boonstra: “Sommige 
collega’s moesten even wennen aan de openheid. Ook heb-
ben we aanvullende akoestische maatregelen moeten treffen. 
Daar staat tegenover dat het heerlijk is om in een prettig, licht 
gebouw te werken. Ook zijn onze werkprocessen veel beter 
georganiseerd. De inname en de verdeling van monsters over 
het traject is helder. De looplijnen zijn kort. Alles is overzichtelijk 
en duidelijk. Door de open indeling is het makkelijk om ook in 
‘coronatijden’de vereiste onderling afstand te bewaren. De goede 
luchtbehandeling doet de rest.” Ook de architecten zijn tevreden. 
Evert Slootweg: “Het is een prachtig gebouw, met al dat daglicht 
in een technisch hoogwaardige omgeving.” Rob Kanbier: “Mooi 
dat we het concept hebben kunnen vertalen naar een plek waar 
mensen tot hun recht komen.” 

 S Er valt veel daglicht binnen in de laboratoria, waarbij er voldoende 
ruimte is tussen de werkplekken.

 W Prachtige werkplekken voor (hydro)biologen.

‘We kozen voor 
aardwarmte, een groen 

dak en chloorvrije 
materialen’

IGLO
1. Definieer de werkprocessen in het lab

2. Inventariseer de behoeften van de gebruikers

3. Bepaal de benodigde veiligheids- en   
inperkingseisen, maar overdrijf niet

4. Zorg voor een slimme integratie van technische 
installaties en apparatuur 

5. Houd vroeg in het labontwerp rekening met 
toekomstige activiteiten 

 X Opdrachtgever: Waterschap Hunze en Aa’s

 X Architectenbureau: KuiperCompagnons

 X Installatietechniek: Nijeboer-Hage Technisch 
Adviseurs

 X Inrichting: Prinzen Advies

 X Hoofdaannemer: BAM Bouw en Techniek

Intelligent
Generic 
Laboratory 
Optimization

Wie doet wat?

Hunze en Aa’s
Het werkgebied van het Waterschap Hunze en Aa’s 
beslaat noordoost Groningen en noordoost Drenthe. 
Het laboratorium van Hunze en Aa’s werkt ook voor 
het Waterschap Noorderzijlvest. Het heeft verschil-
lende taken: het onderzoeken van oppervlaktewater 
en zwemwater, het monitoren van afvalwaterstromen 
en het controleren op lozingen van bedrijven voor de 
bijbehorende belastingaanslag. In 2020 kwam daar 
de opdracht van het Ministerie van VWS en het RIVM 
bij om de bemonstering voor COVID-19 uit te voeren. 
“We nemen 16.000 monsters per jaar en voeren daar 
200.000 analyses op uit”, zegt Robert Boonstra.
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