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Tekst: Jan Mol   Beeld: Sturka

Wie voor het eerst een stap zet in de vernieuwde bibliotheek van Wageningen University en Research, wacht 
een aangename verrassing. De bibliotheek is volledig opnieuw ingericht. Er zijn nu meer studieplekken en 
‘workbubbles’ (afzonderlijke ruimten gerealiseerd voor de studenten).

Expertise uit Tiel
VOOR DE ALLERMOOISTE VLOEREN

De WUR Library had een aantal belangrijke voorwaarden op 
het gebied van kleur- en materiaalkeuze. Liesbet Rabbinge, 
interieurdesigner: "Duurzame ontwikkeling was een belang-
rijk aandachtspunt voor de nieuwe inrichting. Circulariteit 
loopt dan ook als een rode draad door het project. Alle 

materialen moesten gerecycled worden of recyclebaar zijn. 
En uiteraard mochten ze geen toxische stoffen bevatten."

Rust, stilte en een natuurlijke uitstraling
We schuiven aan tafel bij Ben Sanderse, van Sturka Project uit 
Tiel. Sturka is al sinds lange tijd ‘huisstoffeerder’ voor de WUR 
en wordt regelmatig gevraagd om advies uit te brengen inzake 
vloerafwerking. Sanderse: "Bij de WUR Libray zijn we met Liesbet 
Rabbinge en Jack Jagtenberg, architect bij SW Architecten in 
overleg gegaan, om hun wensen te vertalen naar de praktijk. Men 
had gekozen voor tinten die doen denken aan de natuur, zoals 
blauw en groen. Een voorwaarde voor de materiaalkeuze was 
duurzaamheid, een goede kwaliteit en betaalbaarheid. Daarom 
hebben wij DESSO geadviseerd. Er is uiteindelijk een combinatie 
gelegd van DESSO Desert en DESSO Palatino."

Het spreekt voor zich dat er rust en stilte moet zijn in een biblio-
theek. Sturka heeft daar rekening mee gehouden, door DESSO 
voor te stellen. "Het materiaal is geluidabsorberend, gemakkelijk 
te reinigen, slijtvast, duurzaam en budgetvriendelijk. De kleuren 
die men had gekozen, zijn door Desso speciaal aangemaakt en 
zitten nu standaard in de collectie", aldus Sanderse.

Zoning door slim gebruik van kleuren en materialen
In de bibliotheek zijn verschillende zones op een zachte manier afge-
bakend door van kleur of materiaal te wisselen in de vloerafwerking. 
Sanderse schetst de omvang van de levering: "De bibliotheek in het 
Forumgebouw telt 5 verdiepingen. Verdeeld over deze verdiepingen 
vinden we in totaal 17 kleuren vloerafwerking terug, allemaal smaak-
vol op elkaar afgestemd. In de DESSO Palatino variant zijn 11 kleuren 
verwerkt, de DESSO Desert EcoBase telt 3 verschillende kleuren, 
daarnaast is er geprint tapijt geleverd en ligt er een marmoleum vloer. 
Bij elkaar 3.851 m² nieuwe vloerafwerking." Sturka heeft het hele werk 
verricht binnen twee weken tijd, met een eigen team stoffeerders.

Vijf verdiepingen uitgevoerd met bijzondere en functionele vloerafwerking.

Thuis in alle soorten vloerafwerking
Sturka Project is een echt expertisebedrijf met in haar programma 
de complete vloerafwerking, met een rijke keuze aan verschillende 
materialen. Het laatste wapenfeit deelt Sanderse tot slot nog mee: 
"Op dit moment leggen we voor de Wageningen University en 
Research de laatste hand aan een project in het WTC gebouw in 
Den Haag. Ook daar leggen we DESSO tegels, ditmaal uit de Fields 
collectie. Dat zijn hexagonale tegels in een zeer bijzondere kleur, ook 
weer custom made. Bij dit project vindt tevens zoning plaats, door 
toepassing van verschillende kleuren en het tapijt af te wisselen met 
Liquid Design (vloeibaar linoleum) en parket."    

Zoning door middel van afwisselend kleurgebruik.
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Een van de aparte werkplekken met karakteristiek kleurgebruik.

Het onderkomen van de WUR Library.


