
L inda Heemskerk 

is projectleider van 

de library, het kantoor, de 

interne verhuizingen, de implementatie 

van de communicatiesystemen en signaleert 

voortdurend wat de omgeving van de bibliotheek 

doet met het gedrag van de gebruikers: “Dit ge-

bouw van Mecanoo staat er inmiddels alweer  

twintig jaar, maar voldoet nog steeds erg goed.  

Je vindt hier de centrale bibliotheek van de TU, 

kantoren en een aantal andere diensten, zoals 

Communications. We zijn 365 dagen per jaar van 

acht uur ‘s morgens tot middernacht open en 

tijdens tentamens zelfs tot twee uur ’s nachts. Elke 

dag zitten hier gemiddeld 1.200 studenten en ik 

vroeg de studentenraad waarom studenten hier 

graag komen. Wanneer er tentamens zijn staan 

mensen hier al om tien voor acht voor de deur en 

rennen voor een plekje. Dat houden ze vervol-

gens ook de hele dag bezet, ook al zijn ze een deel 

afwezig.” “Omdat dit the place to be is”, was het 

antwoord en dat blijkt ook uit onze enquêtes; stu-

denten voelen zich prettig vanwege het huiselijke 

karakter. Rond etens tijd blijven heel veel laptops 

op de werkplekken liggen, omdat het een vertrouw-

de en veilige ruimte is. Een beetje de Ikea gedach-

te, waarbij we vooral uitstralen wat mag en niet wat 

niet mag. We proberen bijvoorbeeld om studenten 

met ludieke acties van hun plek af te krijgen, zoals 

met 

tijdkaar-

ten. Wanneer ze 

die op hun tafel leggen 

kan de plek voor een paar uur 

door een ander worden gebruikt. Je 

moet het vergelijken met een handdoek op een 

strandstoel leggen tijdens de vakanties. Tot nog 

toe is het gedrag weerbarstig, maar we blijven het 

gebruik monitoren.”

EXPLORE YOUR BRAIN
Linda: “In het kader van het 175 jarig lustrum van de 

TU hebben we een ‘Explore your brain week’, waarbij 

we studenten, medewerkers en bewoners van Delft 

stimuleren om allerlei activiteiten te doen. Deze hal 

is een ideale plek om van alles en nog wat te doen. Zo 

zijn er spinningfietsen, is er een virtuele douche waar 

je ervaart wat douchen met je geest doet en hebben 

we een actie rond eten en drinken, zoals ‘coffee can 

save your brain’. Het gaat niet om gezond eten, maar 

we willen het effect van eten op bijvoorbeeld je con-

centratieboog laten zien. Na een taartje heb je even 

extra energie, maar daarna daalt je energie spiegel 
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Eyecatcher tijdens de 
‘Explore your brain week’

HUBB GOED GEBRUIKT IN BIBLIOTHEEK TU DELFT
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De bibliotheek van de TU Delft is the place to be om te 
ontmoeten en vooral ook te studeren. De enorme ruimte 
voelt als een huiskamer vol met activiteiten en werkplek-
ken. Een ideale ruimte om te laten zien dat de HUBB er 
werkt. Schooldomein was er en zag het gebeuren.



producten aan de TU Delft te laten zien en te laten 

testen. De HUBB past dus ook goed in deze ‘Explore 

your brain week’. Dit meubel hebben we natuurlijk 

samen met Mecanoo ontworpen, dus logisch dat die 

ook in dit gebouw van Mecanoo staat. Volgens ons 

komt de HUBB in de buurt van de ideale werkplek. 

Hij neemt niet te veel plek in, is modulair en je kunt 

hem overal inzetten.” Linda knikt: “En hij wordt 

enorm goed gebruikt. In dit concept zit alles; je 

kunt samen werken en redelijk op jezelf zitten. Een 

voordeel is dat het een open opstelling is, maar toch 

beslotenheid biedt.” Even later schuiven de studen

ten Jeffrey Heymenberg en Demir Hamzic aan. Wat 

vinden zij van de HUBB? Demir: “Hij viel me gelijk 

op. Je kunt er goed in samenwerken, maar er ook 

alleen in zitten. Wanneer je de bank naar voren trekt 

gaat het licht aan. En het is fijn dat hij overkapt is.” 

“De HUBB doet het goed”, vertelt Sharmila. “Hij staat 

al in de Fontys Hogescholen, in Leiden en nu hier. 

Het begint langzaam te komen, omdat het natuurlijk 

ook een kostbare unit is, die zich terugverdient in 

het gebruik. En dat zie je ook, mensen vinden het 

spannend maar na de testfase gaat het snel. We zijn 

overigens genomineerd voor de Architizer Award.  

Dat is een populair choice award op meubelgebied.” 

Wat in de ruimte opvalt, is de enorme wand met 

boeken, die als een oplichtend decor werkt. “Echte 

boeken geven een sfeer van leren en historie. Stel 

alles zou in de Cloud gaan en je zou een visual van 

boeken op de wand projecteren; dat zou toch afbreuk 

doen aan de functie van de bibliotheek? Ik ben ervan 

overtuigd dat al die boeken bijdragen aan de sfeer 

van werken en elkaar ontmoeten. Onze studenten 

komen hier voor beiden, om elkaar te ontmoeten  

en om te studeren.” We lopen ten slotte nog even  

de cirkelvormige toren in, waar langs de wanden 

lange tafels staan. Overal wordt gestudeerd. De 

bibliotheek van de TU Delft werkt. En de HUBB staat 

er fantastisch!

Kijk voor meer informatie op www.gispen.com/nl/gispen-hubb.

weer. Dan is het goed om even op de spinningfiets  

te gaan zitten. We hebben ook de zogenaamde tinker 

table, met breingerelateerde spelletjes waar je kunt 

bouwen, puzzels maken en gekke problemen op

lossen.”

GISPEN EN MECANOO
Sharmila is accountmanager onderwijs van Gispen: 

“We hebben een contract met de TU Delft voor het 

leveren van meubilair. De TU Delft is altijd geïnteres

seerd in innovatie en de ontwikkelingen bij hun  

contractpartijen. Dat biedt ons de kans om deze 
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ONTWERP EN INRICHTING

Sharmila Tuithof (l) en Linda Heemskerk

“De HUBB 
komt in de 
buurt van 
de ideale 
werkplek”


