
	

Locatie 
TNO Industrie & Techniek, Delft 
 
Opdrachtgever 
TNO Corporate Staforganen Financiën 
en Bedrijfsvoering Vastgoedmanagment  
 
Doorlooptijd 
September 2007 – 2012 en later 
 
Omvang project 
12.000 m² bvo, €8.500.000,- 
 
Rol PM²  
Eindverantwoordelijk projectmanager van 
PvE tot en met nazorg 
 
Programma 
· Kantoren, 8.000 m² bvo 
· Overleg en ontmoeten, 2.000 m² bvo 
 
Kenmerken 
· Renovatieproject 
· Nieuwbouw kantoren 
· Renovatie laboratoria 
· Gefaseerde uitvoering 
· Complexe installaties 
 

HERINRICHTING GEBOUW 
TNO INDUSTRIE EN TECHNIEK 

Sinds 2007 werd PM2 nauw betrokken bij de nieuwbouw, renovatie en her- 
inrichting van kantoren en laboratoria in en rond het gebouw van TNO 
Industrie & Techniek. De eerste fase om dit pand te renoveren tot een 
moderne, transparante locatie rondde PM2 in 2012 af.  
 
Sinds 1985 is TNO Industrie & Techniek (I&T) gehuisvest aan het pand aan de 
Stieltjesweg te Delft. Het gebouw combineert laboratorium- en kantoorfuncties. 
De inrichting sluit niet meer aan op de huidige behoefte en de technische 
infrastructuur is aan modernisering toe. Eind 2007 is het haalbaarheids-
onderzoek afgerond. Daarin zijn de kaders voor de ontwerpfase gedefinieerd.  
 
PM² verrichte hiervoor de volgende werkzaamheden:  
· Onderzoek naar de haalbaarheid van de renovatie in relatie tot de 

huurperiode en hoogte van de investering  
· Inventarisatie van de gebruikerswensen  
· Opstellen schuifplannen  
· Technische inspecties  
 
In maart 2008 verrees aansluitend aan het pand al een nieuw onderzoeks- 
gebouw voor nanotechnologie met een beveiligde entree. Gebruikers en 
bezoekers hebben uitsluitend toegang via een hoogwaardig toegangs-
controlesysteem dat voldoet aan TNO’s veiligheidsbeleid.  
 
PM2 coördineerde de realisatie als eerste project binnen een gefaseerd 
renovatietraject van het totale gebouw. In het Van Leeuwenhoek Laboratorium 
van TNO en TU Delft, pal achter het pand aan de Stieltjesweg, was PM2 
tegelijkertijd betrokken bij de inrichting van hightech onderzoeksruimten, zoals 
de realisatie van zwaartekrachtvrije opstellingen met supermagneten.  
 

Meer informatie: rob.mulder@pm2.nu 
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