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Interieur Leiden University Den Haag door PLUS
15-09-2011 - Plus Architecten ontwerpt het interieur van
Leiden University College in Den Haag.
Leiden University komt in door Wiel Arets Architects ontworpen nieuwbouw
aan het Anna van Buerenplein. Het programma van 4850 m² omvat
onderwijs- en kantoorruimten met bespreek- en vergaderfaciliteiten, een
auditorium, horeca- en studiefaciliteiten en ruimten voor ontspanning.
PLUS architecten baseerde het concept voor het interieur op de drie pijlers
van het onderwijsprogramma van het LUC; vrede, internationaal recht en
duurzaamheid. De thema’s vrede en internationaal worden zichtbaar gemaakt
door een aantal materialen te bewerken met teksten en motieven.
De vloeren, plafonds, wanden en meubels worden gemaakt van onder andere
gerecyclede sojastengels en gerecyclede pistachenootschillen, extreem dunne
keramische platen, houtwolmagnesiet, vilt, kruislaaghout, gerecyclede plastic
tassen, Eco-PU, gerecyclede suikerrietstengels en akoestisch mos. Bijna alle
materialen komen zowel als vloer-, wand-, plafond- als meubel-afwerking
voor.
Hierdoor kunnen binnen het (in de basis) geheel witte casco, met lichte
natuurlijke getinte materialen, wisselende accenten worden gelegd op de
vloer-, wand- en plafondvlakken en de objecten binnen een ruimte.
http://www.plusarchitecten.nl/
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