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SenseLab: een echte speeltuin voor de zintuigen

Eind 2016 is het ‘SenseLab’, een speeltuin voor 

de zintuigen, geopend in het Science Centre 

te Delft. Het SenseLab, het eerste Lab in de 

wereld waar enkelvoudige en combinaties van 

binnenmilieucondities kunnen worden ervaren 

en getest, is bedoeld om kennisontwikkeling 

(onderzoek) en kennisoverdracht (onderzoek) 

tav binnenmilieu kwaliteit te faciliteren. 

Het SenseLab is gebouwd rond de vier 

binnenmilieufactoren (lucht, thermisch, licht en 

akoestiek) in een ruimte van het Science Centre in 

Delft (10,75m (l) x 9,15m (b) x 4.70m (h)) (Figuur 

1), en bevat (Figuur 1):

•   De Experience room, voor totale perceptie 

van binnenmilieukwaliteit (6,5 x 4,2 m2): 

Deze ruimte is gemaakt van een stalen 

frame, wanden van 2x8 mm gelamineerd 

glas (inert materiaal), te openen ramen, twee 

apart te regelen airconditioning systemen 

(mengventilatie en verdringingsventilatie), een 

computervloer en een verlaagd plafond met 

Uit onderzoek blijkt dat ons verblijf binnen niet goed is 
voor onze gezondheid. Mensen brengen steeds meer tijd 
binnen door, dus het binnenmilieu gezond en comfortabel 
maken en houden is dan ook erg belangrijk. Het SenseLab 
is gebouwd om bij te dragen aan het begrijpen van en 
het leren omgaan met het binnenmilieu. In het SenseLab 
kunnen studenten, onderwijzers, onderzoekers, maar ook 
het publiek, verschillende binnenmilieuomstandigheden 
ervaren en testen. 
Het Senselab is gebouwd rond de vier binnenmilieufactoren 
(lucht, thermisch, licht en akoestiek) en bestaat uit: Een 
belevingsruimte (de Experience room), bedoeld voor 
onderzoek naar de totale perceptie van binnenmilieu
kwaliteit, dus alle factoren te samen. En vier testkamers, 
open voor publiek. Hier kun je ruiken aan materialen, 
warmte en koelte beleven, zien hoe licht inspeelt op de 
perceptie en ervaren hoe akoestiek verbeterd kan worden. 

Figuur 1: a+b) Experience room, c) testkamers en d) trap naar eerste verdieping.

Auteur Prof. dr. ir. Philomena M. Bluyssen, Leerstoel Binnenmilieu, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft

drie soorten ledverlichting (direct, indirect en diffuus licht) en 

een akoestische installatie (om geluid te produceren). Het is 

mogelijk om positieve en negatieve effecten van verschillende 

combinaties van binnenmilieu condities (thermisch, geluid, 

licht en lucht) in verschillende scenario’s (kantoormedewerkers 

in kantoorgebouwen, kinderen op school, energiebesparende 

bewoners thuis, etc.) te onderzoeken, door het veranderen 

van het architectonisch ontwerp en keuze van materialen en 

systemen. 

•    Vier testkamers (twee 2,4x3,9 m2 op de begane grond en twee 

2,4x2,6m2 op de eerste verdieping), open voor het publiek. 

Hier kun je ruiken aan materialen,  warmte en koelte beleven, 

zien hoe licht inspeelt op de perceptie en ervaren hoe akoestiek 

verbeterd kan worden.

De twee luchtbehandelingskasten, één voor de Experience room en 

één voor de testkamers, zijn in de kelder geplaatst, precies onder 
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Figuur 2: a) Installa

ties in de kelder and b) 

koelmachine buiten 

naast het SenseLab.

het SenseLab (Figuur 2a). De koelmachine staat 

buiten opgesteld, naast het SenseLab (Figuur 2b).

Waarom is het SenseLab gebouwd?

Mensen in de Westerse wereld realiseren 

zich niet dat zij circa 80 tot 90% van hun tijd 

binnen doorbrengen: thuis, op school en op 

kantoor. Ook realiseren zij zich niet dat je ziek 

kan worden van het verblijf binnen. Het feit dat 

binnenmilieucondities effect kunnen hebben op 

ons welzijn, is geen algemeen gedachtegoed. 

Senselab is gebouwd om mensen hiervan bewust 

te maken. Senselab is een plek waar mensen, vooral 

kinderen en jong volwassenen (studenten), zelf 

kunnen ervaren wat luchtkwaliteit, lichtkwaliteit, 

geluidkwaliteit en thermische kwaliteit is. 

In de luchtkwaliteit kamer kan worden geroken 

aan verschillende bronnen van verontreiniging 

(Figuur 3a), en in de lichtkamer kan worden 

waargenomen hoe vorm, materiaal en ruimtelijke 

indruk door het verlichten ervan beinvloed kan worden (zie Figuur 

3b). De akoestische testkamer bevat een geluidsinstallatie met 

twee onafhankelijk regelbare luidsprekers en in de thermisch 

testkamer staat op dit moment een virtual reality exhibit in 

combinatie met real-life opstelling: VR spullen (bril + hardware) en 

software, een ventilator (om frisse lucht te simuleren wanneer in 

de virtuele omgeving een raam opengaat) en een bouwlamp (om 

zonnestraling te simuleren wanneer in de virtuele omgeving een 

zonnescherm opengaat).

Maar de rol van het SenseLab als onderzoeksfaciliteit is net 

zo belangrijk. In het Senselab, vooral in de Experience room, 

kan onderzoek naar de geïntegreerde perceptie van al deze 

verschillende parameters en hun interacties, worden uitgevoerd.

In de Experience room, zijn drie verschillende ventilatie principes 

aanwezig: 

1.  Natuurlijke ventilatie door te openen ramen (Figuur 4); 

2.  Verdringingsventilatie van de vloer naar het plafond waarbij de 

lucht via een geperforeerde plint (net boven de vloer aan de 

lange zijden van de Experience room) wordt ingeblazen (Figuur 

Figuur 3: Tentoonstellingen 

voor lucht en licht: a) het ruiken 

aan verschillende bronnen van 

verontreiniging en erover leren 

b) het waarnemen van hoe 

vorm, materiaal en ruimtelijke 

indruk door het verlichten ervan 

beinvloed kan worden.
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Het is mogelijk om de plafond- en vloerpanelen te veranderen, en 

aan de binnenkant van de glazen wanden kunnen panelen worden 

toegevoegd (zodat de akoestiek, kleurstelling en visuele indruk 

aangepast kan worden).

Hoe is het SenseLab tot stand gekomen?

De eerste ideeën over het SenseLab werden op 23 mei 2013, 

tijdens de intreerede van Philomena Bluyssen publiekelijk 

gemaakt. Toentertijd defi nieerde zij het SenseLab als: “een semi-

lab omgeving waarin het mogelijk is voor mensen, studenten, 

onderwijzers, onderzoekers, maar ook voor het publiek, om 

verschillende omgevingscondities te kunnen ervaren en testen, en 

daarmee het binnenmilieu beter te leren begrijpen”. 

Om de toenmalige decaan te overtuigen van de voordelen van een 

dergelijk lab, werd in het begin van 2013, een eerste business plan 

met een heus SWOT analyse, gemaakt. Terwijl 2013 in het teken 

stond van draagvlak creëren binnen de organisatie, werd 2014 

vooral gebuikt voor het vinden van een locatie van het SenseLab. 

Waar plaats je zo-iets? Hoeveel ruimte is er eigenlijk nodig? Nadat 

5a) en afgezogen via de zijkanten van het 

verlaagd plafond Figuur 5b; en 

3.  Mengventilatie van het plafond naar de 

vloer: de luchttoevoer vindt plaats via het 

plafondplenum (via vier plafondroosters) en de 

afvoer gaat via de geperforeerde plint aan de 

korte zijden van de Experience room. 

Naast de vier toevoerroosters, bevat het 

plafondplenum van de Experience room (Figuur 

6b):

•   vier apart regelbare luidsprekers en een 

subwoofer, waarmee het mogelijk is om 

verschillende soorten geluid/lawaai te maken, 

en

•    drie soorten led verlichtingsarmaturen: vier 

directe, vier indirecte en acht met soft led-

verlichting, die kunnen worden geregeld met 

een PC, laptop en/of een tablet, en waarmee 

het mogelijk is de verdeling, intensiteit en de 

diffusie van het licht te veranderen. 

Figuur 6: Schematisch overzicht van hoe de 

verlichtingsinstallatie, de klimaatinstallatie en de 

akoestische installatie op dit moment verdeeld zijn 

over het plafond (geel: verlichtingsinstallatie (L1 is 

soft licht, L2 is direct licht and L3 is indirect licht ; 

blauw: lucht toevoer; green: geluidspeakers).
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Het Science centre is een technisch en wetenschappelijk museum 

waarin wetenschappelijke innovaties en onderzoek van de TU Delft 

worden tentoongesteld. Het Science Centre, waarin het SenseLab 

te vinden is, ontvangt veel bezoekers waaronder veel kinderen van 

de basisschool, maar ook een behoorlijk aantal studenten van de 

TU Delft. Het is daarom een perfecte plek om testen met zowel 

schoolkinderen als studenten in klaslokalen en kantoorachtige 

omgevingen uit te voeren. Het SenseLab maakt het mogelijk op 

andere manieren dan via vragenlijsten of prestatietesten, kinderen 

te betrekken, maar ook jonge volwassenen. Bijvoorbeeld door 

gebruik te maken van interactieve technieken, zoals mock-ups, 

sketches en focus groepen. Het doel is uiteindeljik meer inzicht te 

krijgen in potentiele oorzakelijke verbanden op individueel niveau, 

maar ook meer inzicht in het totale plaatje en interrelaties tussen 

verschillende omgevingsparameters en andere aspecten (e.g. 

confounders) (Bluyssen 2014, 2018). 

Hoe nu verder?

Na vier jaar van plannen, lobbyen, voorbereiden en bouwen, is het 

Senselab werkelijkheid. Het SenseLab is nu beschikbaar voor zowel 

het bestuderen van integrale perceptie van binnenmilieukwaliteit 

voor verschillende scenarios in de Experience room, evenals het 

testen en leren in de vier testkamers voor lucht, licht, thermische 

en akoestische kwaliteit. 

De eerste SenseLabstudies met kinderen van verschillende 

basisscholen (groepen 6, 7 en 8) zijn inmiddels uitgevoerd.

Dankbetuiging

Het ontwerp en bouw van het SenseLab is medegefi nancierd door 

het fellowship van Prof.dr.ir. P.M. Bluyssen voorzien door de TU 

Delft, onder de leerstoel Indoor Environment, en de volgende 

sponsors: PIT-fonds, Engie, Darellsoffi ce, ETAP, Unica, Orange 

Climate, Priva, Cordeel, Viessmann, Forbo, Carrier, Amptec, Saint-

Gobain, Ahrend, Trox technik, Gyproc, Interior Glassolutions, 

Ecophon, The New makers, Li-Tech, Sol4, Seco, Krepla, Garfi eld 

Aluminium, Riweltie en het Science Centre.

binnen de faculteit Bouwkunde, maar ook op de 

rest van de campus, het toch moeilijk bleek een 

geschikte plek te vinden, was het Science Centre 

‘the place to be’!

In de tussentijd werd duidelijk dat het eerste 

concept van het SenseLab toch wel iets meer 

ging kosten dan het budget van het fellowship 

van Bluyssen, of eigenlijk wat er nog van over 

was, en was naast het vinden van een locatie ook 

het werven van sponsors een must geworden. 

2015 was dan ook het jaar van het zoeken naar 

fi nanciering. Dit was niet gemakkelijk. Maar 

gelukkig, eind 2015 kwam de eerste getekende 

sponsorovereenkomst van FORBO binnen, gevolgd 

door ENGIE onze grootste sponsor en een paar 

belangrijke toezeggingen. Velen volgden daarna!

Aan het begin van 2016, was er draagvlak, een 

locatie, fi nanciering en een voorlopig ontwerp. Op 

9 mei, 2016 kon er eindelijk worden begonnen 

met de voorbereidingen van het boren van 

de gaten in de vloer voor de doorvoer van de 

luchtkanalen.

 
Wat is er zo speciaal aan het SenseLab?

Behalve dat het SenseLab uniek in de wereld is, 

vanwege haar focus op de integrale perceptie 

van binnenmilieukwaliteit door gebruik te 

maken van het architectonish ontwerp, keuze 

van materialen en installaties, en de bewoner 

als beoordelingsinstrument, is het ook 

uniek omdat het mogelijk maakt onderwijs 

(kennisoverdracht) te combineren met onderzoek 

(kennisontwikkeling). Met name door de de 

locatie, het Science Centre.

Figuur 4: Te openen ramen

Figuur 5: Verdringingsventialtie: a) plint 

(toevoer) b) afvoer via plafond
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