
 
 

Veelgestelde vragen David de Wiedgebouw 

 

Het David de Wiedgebouw wordt eind 2020 dé high-end ontmoetingsplek waar 

toponderzoek samenkomt: het Elektronenmicroscopie centrum (EM) als voorziening voor 

de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen, Diergeneeskunde en het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht. Om het Life Sciences Cluster te realiseren, wordt 

het onderwijs- en onderzoeksgebouw vernieuwd. Hieronder staat een aantal vragen op 

een rijtje. Staat jouw vraag er niet tussen? Mail gerust naar daviddewiedgebouw@uu.nl. 

Wij helpen je graag.  

Wat is de scope van dit project? 

Om in het David de Wiedgebouw een Life Sciences Cluster mogelijk te maken, moet het 

gebouw worden aangepast. Voor het realiseren van de Elektronenmicroscopie-faciliteit 

(EM), is het uitbreiden en aanpassen van de begane grond en 1e verdieping noodzakelijk. 

Daarnaast wordt het gebouw meer toekomstbestendig gemaakt door het nemen van een 

aantal maatregelen op het gebied van energiebesparing, zoals het aanleggen van 

warmte- koudeopslag (WKO), duurzaamheid en veiligheid. 

 

Wat valt buiten de scope van het project? 

Buiten de scope van dit project vallen verdere functionele aanpassingen aan het gebouw, 

zoals in de kantoren, het Atrium en het M-gebouw en het herhuisvesten van de 

onderzoeksgroep Biomolecular Massaspectrometrie van professor Heck. 

 

Wat willen we met dit project bereiken? 
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De primaire doelstellingen van het project sluiten nauw aan bij het Strategisch Plan van 

de universiteit. Het David de Wiedgebouw wordt dé high-end ontmoetingsplek waar 

onderzoek samenkomt: het Elektronenmicroscopie (EM) centrum als voorziening voor de 

faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen, Diergeneeskunde en het UMCU. De 

EM-faciliteit maakt het mogelijk om het onderzoek in de strategische thema’s Life 

Sciences en Sustainability verder in de Europese top te brengen én te houden. 

 

Welke rol speelt duurzaamheid bij dit project? 

De universiteit wil in 2030 CO2-neutraal zijn. De aansluiting op de WKO en het 

terugdringen van het energiegebruik dragen bij aan deze ambitie van de universiteit de 

CO2-uitstoot te verminderen. 

 

Wat is de planning? Hoe lang duren de werkzaamheden? 

Voor de zomer starten voorbereidende werkzaamheden. De verwachting is dat de 

daadwerkelijke bouwwerkzaamheden na de zomer van 2019 gefaseerd kunnen beginnen 

en dat het project eind 2020 wordt opgeleverd. Per fase zullen de directe gebruikers 

geïnformeerd worden over de detailplanning. 

 

Hoe ziet het ontwerp er uit? 

Het bestaande David de Wied gebouw wordt in fases aangepast. Zo komen er stap voor 

stap meer werkplekken op de begane grond en 1e verdieping. Ook wordt aan de 

westzijde een nieuw deel aangebouwd voor de EM-faciliteit. 

Entreegebied 

En straks komt er één centrale entree met twee ingangen op de begane grond. De 

huidige receptie van de eerste verdieping verhuist naar de begane grond. Hierdoor 

verbetert de logistieke stroom van medewerkers, studenten en bezoekers. 

Buitenterrein 

Het talud aan de westzijde verdwijnt en maakt plaats voor een groen gebied op 

straatniveau. Er ontstaat een groter verblijfsgebied en een aangenaam terras: dé 

ontmoetingsplek voor wetenschappers en studenten. De logistieke zone aan de 

noordkant van het gebouw wordt na de werkzaamheden weer opgeknapt. 

Duurzaamheid 

Daarnaast wordt het gebouw duurzamer door het aan te sluiten op een warmte-koude 

opslag. Ook worden alle zuurkasten voorzien van een variabel volume systeem. Zo 



 
 

hoeven deze niet meer 24/7 in vol bedrijf te zijn, maar alleen als deze daadwerkelijk 

worden gebruikt. De universiteit heeft de ambitie om de BREEAM-IN USE score Excellent 

te behalen. 

Gassenpark en Cryo-ruimte 

Naast het bestaande gassenpark komt er een nieuw gassenpark. Deze laatste is voorzien 

van twee tanks met vloeibaar en gasvormig stikstof en de opslag van gassen in 

gasflessen in veiligheidskasten. Het gassenpark voldoet aan de laatste veiligheids- en 

beeldkwaliteitseisen. Vanaf het gassenpark komt een nieuwe leidingtunnel naar de 

nieuwe Cryo-ruimte aan de noordzijde op de begane grond. Vanuit de Cryo-ruimte zal 

voor het hele David de Wiedgebouw de distributie van vloeibaar stikstof worden 

gefaciliteerd. Daarnaast voorziet de Cryo-ruimte in cryogene opslag. 

Wat betekent dit voor medewerkers en studenten? 

Tijdens de werkzaamheden is er mogelijke overlast te verwachten. De mate van overlast 

hangt af van de aard van de werkzaamheden. Over het algemeen zal er weinig overlast 

zijn. Maar het kan voorkomen dat de hinder groter is doordat bijvoorbeeld water of 

elektriciteit tijdelijk wordt afgesloten. Gedurende de bouwperiode worden de 

onderwijsactiviteiten in het gebouw tot een minimum beperkt en zijn er geen 

evenementen. De overlast kan bestaan uit geluid, stof, geur, langere looproutes, minder 

comfort, tijdelijke buiten bedrijfstelling van installaties. 

 

Hoe verloopt communicatie? 

Algemene nieuwsberichten over dit project staan op het intranet van de UU. Daarnaast 

krijgen alle gebruikers van het gebouw tijdig en regelmatig informatie over de aard van 

de werkzaamheden en de mate van overlast. Dit gebeurt via een nieuwsbrief en digitale 

informatie schermen bij de ingangen van het gebouw. 

 

Wat betekenen de bouwwerkzaamheden voor het boeken van onderwijsruimten 

in het David de Wiedgebouw? 

Om de bouwwerkzaamheden te kunnen uitvoeren, worden de onderwijszalen op de 

begane grond leeggeruimd. Vanaf aanvang bouw op 12 augustus 2019 tot einde bouw 

(einde 2020) kun je de twee onderwijszalen en de computerzaal op de begane grond niet 

meer boeken/reserveren. 

 

Hoe is de veiligheid geregeld? 



 
 

Tijdens de bouwperiode blijft de veiligheid gewaarborgd voor de gebruikers en de 

uitvoerende partijen. Het kan zijn dat er onverwacht een noodsituatie of crisissituatie 

ontstaat. Dan volgt de universiteit het crisisprotocol om deze onveilige situatie het hoofd 

te bieden. Ook met de aannemer zijn goede afspraken gemaakt over veiligheid op de 

bouwplaats en in (de omgeving van) het gebouw. 

 

Waar kan ik terecht met vragen, suggesties of klachten? 

Op deze pagina lees je een aantal veel gestelde vragen terug. Staat jouw vraag er niet 

tussen? Of heb je andere suggesties of ideeën? Laat het gerust weten door een e-mail 

sturen naar daviddewiedgebouw@uu.nl. Ook kun je dat mailadres gebruiken als er 

sprake is van overlast. 

 

Wat moet ik doen bij een calamiteit? 

Is er een calamiteit zoals brand, een (medisch) ongeval of heb je dringend hulp nodig? 

Bel dan altijd de Meldkamer: (030) 253 4444. 
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