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Voorwoord 

Met het schrijven van dit voorwoord ben ik bijna aan het 

einde gekomen van een intensieve periode van afstuderen. Als 

bouwkundestudent ben ik altijd geïnteresseerd geweest in het 

hele vakgebied, getuige mijn vakkenlijsten, projecten en diverse 

nevenactiviteiten bij studieverenigingen. De combinatie van 

bouwtechniek en architectuur was voor mij de ideale mogelijk

heid om ook in de laatste jaren van mijn studie de brede blik vast 

te houden. Vooral het multidisciplinaire van de projecten en het 

integraal ontwerpen spreken mij enorm aan. Juist op het raakvlak 

van de disciplines ligt altijd een enorme uitdaging. 

Uit de integrale benadering van dit afstudeerproject blijkt op

nieuw mijn brede interesse in het vakgebied. Het was een opgave 

met meerdere dimensies. 

De architectonische opgave om te ontwerpen voor de veel 

bekritiseerde snelwegomgeving met de huidige problematiek 

van verrommeling. 

Het actuele vraagstuk rond de duurzaamheid van kantoor- en 

bedrijfsgebouwen langs de snelweg. 

De bouwfysische problematiek die gepaard gaat met bouwen 

aan de snelweg. 

Drie onderwerpen die in één project samen komen en waarin ik 

een enorme uitdaging heb gezien. 

Ik wil van dit voorwoord gebruik maken om een aantal mensen in 

het bijzonder te bedanken. Allereerst mijn ouders. Ik bewonder ze 

om het enorme geduld dat zij met mij hebben gehad. Ze hebben 

gedurende mijn studie altijd vertrouwen getoond en de keuzes 

die ik heb gemaakt nooit in twijfel getrokken. Dit waardeer ik 

enorm. 

Daarnaast wil ik al mijn studievrienden bedanken voor een ge

weldige tijd. De persoonlijke ontwikkeling die ik de afgelopen tien 

jaar heb doorgemaakt is enorm en dat is mede dankzij de mensen 
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die mij hier in Eindhoven omringen. De meesten van jullie zijn mij 

al voor gegaan, maar nu komt met het afstuderen ook voor mij de 

studietijd aan zijn einde. Laten we hopen dat de vriendschappen 

die in de jaren zijn opgebouwd nog lang blijven bestaan. 

Tot slot wil ik mijn commissie bedanken en dan in het bijzonder 

John Swagten. Als hoofdbegeleider heeh hij altijd een belangrijk 

rustpunt gevormd in mijn afstudeerproces. De onzekerheden 

waarmee ik tijdens het project vaak te kampen had werden 

tijdens de atelierbijeenkomsten vrijwel altijd in positieve energie 

getransformeerd. De onderlinge sfeer tussen de studenten in ons 

atelier was altijd positief en opbouwend. Ik heb de gezamenlijke 

atelierbijeenkomsten dan ook als zeer positief ervaren. 

Wouter Wiltenburg 
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Rijksweg nummer 12 (huidige A12) tussen Voorburg en Zoetermeer was de eerste weg in Neder

land die volgens de uitgangspunten van 'autosnelweg' werd gerealiseerd en werd in 1936 in ge

bruik genomen. Rond 1940 was het hele traject vanaf Den-Haag tot aan Utrecht gereed. In de vol

gende vijf decennia heeft de snelweg volledig bezit genomen van ons land, met een totale lengte 

van 2360 km. De infrastructuur loopt kris kras door ons landschap van Noord naar Zuid, van West 

naar Oost en snijdt het onherroepelijk in stukken. Nergens in de EU is de snelwegendichtheid zo 

hoog als in Nederland. Nederland is verworden van waterland tot snelwegland. 

Meer dan een route van A naar B. 

Het bermtoerisme is een typisch Nederlands fenomeen dat de 

plotselinge opkomst van de snelweg in ons landschap prachtig 

illustreert. In de beginjaren had men een buitengewoon grote 

waardering voor de splinternieuwe meanderende asfaltlinten 
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in het Hollandse landschap. De auto werd op de vluchtstrook 

geparkeerd, de tent werd opgezet, de klapstoeltjes uitgeklapt en 

men genoot volop van het voorbijrazende verkeer. De overheid 

was absoluut niet blij met dit verschijnsel en kwam met een 

verbod. Het bermtoerisme kwam daarmee eind jaren zestig weer 

ten einde. 

Als de buren vandaag de dag met hun caravan op vakantie gaan, 

dan vertellen ze bij thuiskomst in geuren en kleuren de prach

tigste verhalen over de eindbestemming in Zuid Spanje, maar je 

hoort ze nooit over de autoreis er naar toe. Waarom is dit? De 

snelweg is toch meer dan alleen een route van A naar B? Waar is 

de liefde uit de beginjaren gebleven' De snelweg is ondergewaar

deerd en door slechts weinigen wordt ze als een plek met een 

eigen identiteit erkend. 

Freelance Journalist Tijs van den Boamen heeft al jaren een fas

cinatie voor het leven op, langs en nabij de snelweg. In verschil

lende artikelen heeft hij in de loop der jaren zijn reizen over de 

Nederlandse (en een aantal buitenlandse) wegen beschreven. 

Gebundeld verschenen deze verhalen in "Asfaltreizen: Een verken

ning van de snelweg" i' . Hij schetst een romantisch beeld van de 

belangrijkste wegen en verhaalt over de avonturen die hij op de 

weg beleeft. Maar niet iedereen heeft het vermogen van Tijs van 

den Boamen om door een roze bril naar de ruimte op en rond 

onze infrastructuur te kijken. Er is veel mis met de vormgeving 

van de snelwegomgeving en alles wat zich daar afspeelt. 



De snelweg als leefomgeving 

In eerste instantie was de snelweg niet bedoeld als vestigings

plaats, maar het gemak om ons sneller over grote afstand te 

verplaatsen, de intensivering van het gebruik van de weg en de 

economische kansen die dat met zich mee bracht, hebben er toe 

geleid dat het dat wel is geworden. Kantoor- en bedrijfsgebouwen 

schieten als paddenstoelen uit de grond en achter lange geluids

wallen wordt het langzaam vol gebouwd. Commerciële onderne

mers zien het belang van de zichtbaarheid en bereikbaarheid van 

hun bedrijf en kiezen strategisch voor zichtlocaties bij de op- en 

afritten van snelwegen (zie kaart in de bijlage). 

Dankzij de toegenomen mobiliteit en goede infrastructuur zijn 

we voor wat betreft onze woonplaats niet meer afhankelijk van 

de plaats waar we werken. Forenzen kiezen voor wonen buiten 

de stad, maar willen's morgens vanuit de woonwijk wel snel 

kunnen inritsen op het wegennetwerk. Zodoende worden nieuwe 

suburbane woonwijken (Vinex locaties) strategisch gelegen langs 

de snelwegen uit de grond gestampt (zie bijlage). 

Hedendaagse fenomenen als wegrestaurants (met en zonder 

drive-in), carpoolplaatsen, transferia, spitsstroken, flitspalen en 

fileflirten illustreren dat het dagelijkse leven zich op en rond de 

snelweg afspeelt. We brengen veel van onze tijd- soms zelfs 

meer dan ons liefis-door op de snelweg. De snelweg vormt 

inmiddels een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. 

De snelweg is misschien wel het grootste culturele bouwwerk 

van het afgelopen decennia, toch heeft de bewondering uit de 

beginjaren plaats gemaakt voor een meer kritische houding. De 

verschillende bebouwing, geluidsschermen, landschapsinpassin

gen, vormgevingsopvattingen en de diversiteit van het zoge

noemde snelwegmeubilair geven een rommelige indruk. Vanuit 

de rijdende auto gezien levert het een stroboscopisch effect van 

architectuur en snelwegmeubilair op dat bijna ononderbroken 

aan de weggebruikers voorbijschuift . Dit vooral door een gebrek 

aan overkoepelend ruimtelijk ordeningsbeleid voor de snelweg

omgeving. De planning op grote schaallijkt zich voornamelijk tot 

de verkeerskundige aspecten, te beperken. 
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De economische- en ruimtelijke ontwikkelingen staan vaak haaks 

op de mobiliteitsbelangen. Langs de A58 bij Tilburg ligt een 

voorbeeld om dit te illustreren. De recente verstedelijking van 

het gebied tussen Goirle en Tilburg heeft prachtige architectuur 

opgeleverd die wordt aangeprezen onder het motto "Wonen aan 

het bos met uitzicht op de snelweg" 12• De woningen zijn prima 

geluidswerend, maar de drukke weg brengt ook fijnstof en lucht

verontreiniging met zich mee. Met het oog op de gezondheid van 

de nieuwe bewoners is Rijkswaterstaat nu noodgedwongen ge

start met een proef met dynamische rijsnelheden. De rijsnelheid 

wordt op sommige dagen zelfs teruggebracht tot een maximum 

van tachtig kilometer per uur. Het is op zijn minst paradoxaal te 

noemen dat de verstedelijking als gevolg van een toenemende 

mobiliteit uiteindelijk het tegengestelde bewerkstelligt. 

( 1 As{oftrPilen: Een vet~enning van de snelweq 

T1is van den Boamen 

Am ·tt:rdam Uitgeve(fj 521. 20D2 

(2 Titel von i1et pro,eabMrf van 'Rv>dll<ens' van het 

Buro Lubber~ 



De laatste twee decennia is er toenemende kritiek op de bouwontwikkelingen in de strook langs 

de snelweg. Er is een hoop mis met de vormgeving van deze snelwegzone en alles wat zich daarin 

afspeelt. Waar er vroeger nog prachtige lange panorama's van het Nederlandse polderlandschap 

aan de automobilist voorbijschoven, is er vooral in de nabijheid van steden een steeds grotere 

corridor vorming. Critici spreken over een voortschrijdende verrommeling en nivellering van het 

ooit zo open Nederlandse polderlandschap. Wat is er aan de hand met de ruimte langs onze snel

wegen en hoe heeft het zo ver kunnen komen? In dit hoofdstuk wordt op deze vraag ingegaan. 

Ruimtelijke ordening in de stad 

De grote Nederlandse steden zijn al honderden jaren oud. Gedu

rende die geschiedenis hebben de steden grote veranderingen 

meegemaakt. Stedebouwkundigen en architecten in dienst van 

een stads- of gemeentebestuur hadden daarbij de opgave om op 

de ruimtelijke consequenties van die veranderingen te anticipe

ren en deze in goede banen te leiden . Hoewel de geschiedenis, 

voor wat betreft de kwaliteit en leefbaarheid van de steden, hele 

slechte en goede periodes heeft gekend, kunnen we stellen dat 

het ruimtelijke ordeningsbeleid in principe gericht is op kwaliteits

behoud van de stedelijke omgeving. Ze heeft als doel om de stad 

ondanks de groei en alle veranderingen als een gezonde, prettige 

en leefbare omgeving te behouden. 

Om de stad leefbaar te houden en de bouwontwikkelingen in 

goede banen te leiden wordt er sinds jaar en dag, naast beleid in 

de vorm van coördinatie, wet en regelgeving, ook gewerkt aan 

inrichtingsplannen op een grote overkoepelende schaal. Hierin 

is aandacht voor de inrichting en aankleding van de openbare 

ruimte . 

Typische stedelijke elementen als pleinen en boulevards ver

bijzonderen de stadstructuur en fungeren als oriëntatiepunten 

in het homogene stedelijk weefsel. Ze worden aangekleed 

met passend straatmeubilair en eventueel verbijzonderd met 

fonteinenen/of grote kunstwerken. De pleinen worden duidelijk 
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afgebakend met pleingevels waarvan de architectuur in schaal en 

detaillering aansluiting vindt bij de schaal en vormgeving van het 

plein. De gebruikers van het plein hebben gedurende hun verblijf 

op het plein de tijd om de overweldigende architectuur rustig tot 

in detail in zich op te nemen. 

Grote publieke gebouwen vervullen een soortgelijke rol. Met 

hun vaak bijzondere vormgeving karakteriseren ze de stedelijke 

ruimte en fungeren ze als belangrijke herkenningspunten in de 

stad. Stedebouwkundigen en architecten hebben in het verleden 

slimme oplossingen bedacht om, ondanks de kleinschaligheid die 

verborgen ligt achter de grootse pleingevels en de continue ver

anderingen die de dynamische stad met zich meebrengt, de grote 

lijn in de stedenbouw vast te kunnen houden. 

Diversiteit achter een stedelijk scherm 

Een prachtig voorbeeld hiervan is het grootse 'Piace Vendome' 

in Parijs . Achter de pleingevels gaat een diversiteit aan bebou

wing schuil. In opdracht van Koning Lodewijk XIV van Frankrijk 

ontwierp de hofarchitect Ju les Hardouin Mansart in 1699 een 

monumentale neoklassieke façade, die de contouren van het 

plein afbakent. De grond achter de gevel werd verkocht en kon 

vervolgens door de eigenaars naar eigen inzicht worden ingevuld, 

onder voorwaarde dat de gevel ongeroerd werd gelaten . Hoewel 

er achter de gevel continue veranderingen hebben plaatsgevon-



den, is de architectuur aan het plein tot op de dag van vandaag 

onveranderd gebleven. 

In de ruimtelijke ordeningsplannen staan de stedelijke elemen

ten en grote architectonische projecten in dienst van de stad . 

Ze bieden houvast in de dynamiek van de stad en het anders zo 

homogene weefsel. Het beleid en de inrichtingsplannen dienen 

primair als doel om de kwaliteit van de stedelijke omgeving te 

waarborgen. De kwaliteit van de stad als leef- en werkomgeving 

van tienduizenden mensen valt of staat met een goed ruimtelijk 

ordeningsbeleid. 

Gebrek aan overkoepelend beleid 

De economische ontwikkeling van de snelwegomgeving dwingt 

ons om op een grotere schaal naar de ruimtelijke ordening van 

ons land te kijken. Waarom is er, net als voor de steden, nooit een 

overkoepelend beleid voor de snelwegomgeving ontwikkeld? 

Volgens sommigen ligt de oorzaak van dit probleem vooral aan 

het feit dat er bij de vormgeving van de snelweg en de ruimte 

daaromheen zoveel verschillende partijen met zulke uiteenlopen

de belangen betrokken zijn. Daardoor zou het moeilijk zijn om ge

zamenlijk één grote overkoepelende visie te projecteren. Anders 

dan bij de inrichting van de stad (De functie stadsarchitect was al 

bekend in de klassieke oudheid) is er voor de snelwegomgeving 

niet één hoofdverantwoordelijke aan te wijzen. Rijkswaterstaat, 

VROM, lokale overheden (provincies en gemeenten) en betrokken 

ondernemers dragen allen zorg voor een klein onderdeel en er is 

niemand die het geheel in goede banen leidt. De Rijksbouwmees

ter en zijn atelier zouden hierin een coördinerende rol kunnen 
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Mels Crouwel 
Mels Crouwel (Benthem Crouwel architecten) was van oktober 

2004 tot augustus 2008 Rijksbouwmeester; inmiddels is hij op

gevolgd door Liesbeth van der Pol. Als voorzitter van het college 

van Rijksadviseurs heeft hij zich hard gemaakt tegen de verrom

meling van de ruimte langs de Nederlandse snelwegen. Hij was te 

gast in de televisieserie Rijksbouwmeesters die in het kader van 

het 200 jarig bestaan van het fenomeen Rijksbouwmeester door 

de AVRO is uitgezonden. In de uitzending sprak hij onder andere 

zijn afschuw uit over de architectonische kneuterigheid van de 

vele bedrijventerreinen. De door Benthem Crouwel ontworpen 

Malietoren in Den-Haag is is misschien wel één van de bekendste 

snelwegarchitectuur projecten van Nederland. 

"Wat jammer is dat de laatste jaren de hele A12 zo langzamerhand als een soort rampenscenario gezien kan 

worden. Daar bedoel ik mee, dat waar je vroeger vanaf die snelweg ons Nederlandse landschap en wat zich 

daar afspeelt kon zien, dat dat op een heleboel plekken nu eigenlijk niet meer kan. Door bij iedere afslag die 

we in Nederland hebben een bedrijvenpark of een ander soort park te realiseren en daartussen ook nog eens 

een keer het land voor een groot deel vol te bouwen, hebben we een enorme verandering zien ontstaan." 

"Dan zie je dat Nederland één langzaam verstedelijkt gebied wordt met overal een kruimeltje groen er 

tussen terwijl je zou willen- omdat het al niet zo'n groot land is- dat er helder afgebakende gebieden zijn. 

Maar nu wordt alles één groot overgangsgebied en dat lijkt me een probleem." 

"Wat er dan ook nog gebeurt, is dat iedereen op zo'n terrein natuurlijk probeert op te vallen tussen alle an

deren, en er- als er niet een goeie supervisie op zit- een soort kakelbont geheel ontstaat van gebouwen die 

niets met elkaar te maken hebben." 

''Als je dan toch het besluit neemt om op zo'n plek een groot industrieterrein neer te leggen, datje dat dan 

met een grote lijn en een groot gebaar helder ontwerpt, om in ieder geval iets duidelijks te hebben." 

Citaat uit de serie AVRO's 'Rijksbouwmeesters' uitgezonden op 19-09-2006. 
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vervullen. 

Door anderen wordt de eerdergenoemde snelle opkomst van de 

snelweg wel eens aangewezen als hoofdoorzaak voor het gebrek 

aan vormgevingsbeleid op grote schaa l. Hierdoor zouden de ru im

telijke vormgevers van ons land geen tijd hebben gehad om op de 

ingrijpende gevolgen van deze nieuwe infrastructuur te anticipe

ren. De planning beperkte zich hoofdzakelijk tot de verkeerskundi

ge aspecten, maar de snelweg ontwikkelde zich tot veel meer dan 

een geasfalteerde verbinding tussen vertrekpunt en bestemming. 

De weg werd een integraal onderdeel van onze leefomgeving, 

maar het ruimtelijk ordeningsbeleid hiervoor ontbrak. 

'Bloeiende bermen' 

De vergeten ruimte langs de weg werd een vrijplaats voor de 

ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid. Dat het gewi lde ontwik

kelingsgebieden zijn is op zich begrijpelijk. Ze zijn goed bereik

baar, goed zichtbaar en er is ru imte. Politiek gezien zijn er ook 

genoeg argumenten die pleiten vóór ontwikkeling zoals de forse 

opbrengsten uit de verkoop van bouwgrond en het creëren van 

nieuwe werkgelegenheid voor de loka le bevolking. De ontwik

keling van de snelwegomgeving tot een woon- en werkgebied 

brengt echter problemen met zich mee. We hebben bijvoorbeeld 

te maken met gezondheidsproblemen als gevolg van luchtvervui

ling fijnstof en geluidsoverlast. Daarnaast zijn er veel ruimtelijke 

vraagstukken. Zo verdwijnt de horizon langzaam maar zeker 

achter de lintbebouwing, die vanu it de knooppunten bij dorpen 

en steden steeds verder het land in trekt. 

In een publicatie van het Ruimtelijk Planbureau 13 wordt de 

ru imtelijke ontwikkeling van onze snelwegomgeving en de 

problemen die daarmee gepaard gaan behandeld en proberen 

de auteurs aan de betrokken beleidsmakers, planologen en 

ontwerpers handvatten te bieden voor een ruimtelijke visie. De 

titel 'Bloeiende bermen' illustreert op een prachtige manier de 

ambivalentie die schu ilt in de trend van verstedelijking langs onze 

infrastructuur. De economische bloei staat nu eenmaal niet garant 

voor prachtige architectonische bloemen en de voortschrijdende 



corridorvorming is menigeen een doorn in het oog. Het 'onkruid 

en de wildgroei' siert inmiddels de bermen van Amsterdam tot 

aan Maastricht en van Den Haag tot aan het Ruhrgebied. Zo heeft 

Mels Crouwel ten tijde van zijn rijksbouwmeesterschap geen goed 

woord over voor de bouwontwikkelingen rond de A12 (zie citaat 

op pagina 10). De zogenoemde verrommeling en nivellering van 

de ruimte om het Hollandse wegennetwerk doet menig stede

bouwkundige en architect in tranen uitbarsten. 

Perceptie van de automobilist 

Als we het hebben over de ruimtelijke ordening van de snelweg

omgeving dan hebben we te maken met een schaalniveau dat 

voorbij gaat aan de gebruikelijke schaal van de stad. De beleving 

van de open(bare) ruimte en architectuur vanuit een rijdende 

auto is van een hele andere orde dan de beleving van diezelfde 

onderwerpen in de stedelijke context. Dit heeft natuurlijk alles 

te maken met de snelheid waarmee de waarnemer zich over de 

weg verplaatst. Wanneer je met 120 km/hinde auto over de weg 

rijdt, dan leg je twee kilometer af in een minuut (33,3 m/s) . De 

hoge snelheid zorgt ervoor dat de automobilist slechts in een be

perkt gezichtsveld scherp kan waarnemen. Hoe dichter een waar 

te nemen object of de bebouwing op de weg staat, hoe lastiger 

het wordt om hierin detail waar te nemen. 

Bovendien vraagt de rijtaak de aandacht van de bestuurder, waar

door deze sowieso al minder de gelegenheid heeft om de snel 

voorbijschuivende onderwerpen goed in zich op te nemen. De 

blik zal bovendien voornamelijk naar voren (op de weg) gericht 

zijn en derhalve niet op de perifere architectuur. 

Door de hoge snelheid en verminderde aandacht worden veel van 

de kleine details aan de perceptie van de automobilist onttrokken 

en blijven slechts de grote lijnen over. Waarom zien we hiervan 

nauwelijks iets terug in de vormgeving van de snelweg en zijn om

geving? Zoals op de pleinen en boulevards de flanerende stede

ling de urbane omgeving in zich opneemt, zo aanschouwt de crui

sende forens vanaf de weg immers de snelwegomgeving. Deze 

snelwegomgeving is echter niet vanuit de belevingswereld van de 
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forens ontworpen. De vormgeving van het snelwegmeubilair en 

vooral ook de corridors van architectuur, sluiten niet of nauwelijks 

aan bij de perceptie van die voorbijrazende automobilist. 

De esthetiek van de infrastructuur 

De snelweg kent een geheel eigen esthetiek. De beperkte wend

baarheid als gevolg van de hoge snelheid van de auto's op de weg 

dwingt de verkeerskundigen om te denken in grote vloeiende 

lijnen en enorme boogstralen. Er wordt bij de vormgeving van de 

weg veiligheidshalve gedacht op wat we zouden kunnen noemen 

een 'infrastructurele schaal'. 

Deze vloeiende lijnen vinden we in alle bruggen, viaducten, fiv

overs en andere infrastructurele ingenieurskunst. De portfolio van 

Zwarts en Jansma zit vol met schitterende voorbeelden van hoe 

(3 BloeiendP Fiermen · Pr5tedelijkirrg van äe snel vPg 

David Homer; en l<.èrsten Nahielek 

NA1 Uiraever.;, Rotter. om 

f,'uimcelif ' Plonb(:r;.cu, Oen I-loog 2006 





deze vloeiende lijnen bij het ontwerpen van kunstwerken ingezet 

kunnen worden. Fotografen maken bij het vastleggen van deze 

snelwegprojecten dankbaar gebruik van een lange sluitertijd om 

de vloeiende vormen nog extra kracht bij te zetten (zie de afbeel

ding van de fly-overs bij ridderkerk). 

We zouden ons bij de vormgeving van gebouwen aan de snelweg 

kunnen laten inspireren door deze voor infrastructurele kunstwer

ken zo typerende vloeiende vormgeving. Door bij het ontwerpen 

van de architectuur de vormentaal aan de snelweg te ontlenen 

zou deze direct al veel meer op zijn plaats zijn . Het probleem 

daarbij is dat gebouwen over het algemeen niet een paar hon

derd meter lang zijn . 

Hernieuwde aandacht op grote schaal 

De afgelopen jaren is er in het Nederlandse ruimtelijke ordenings

beleid eindelijk serieuze aandacht gekomen voor de snelweg en 

haar omgeving. De eenheid in de vormgeving van het snel

wegmeubilair (geluidsschermen, bewegwijzering, verlichting). 

de esthetische kwaliteit van de kunstwerken (op- en afritten, 

bruggen, viaducten) en vooral ook de bebouwing aan de randen 

is onderwerp van discussie geworden. Men ziet dat het zo niet 

verder gaat en probeert alle betrokken partijen te betrekken bij 

het ontwikkelen van een nieuw, overkoepelend en duurzamer 

vormgevingsbeleid. 

In de derde architectuurnota 'Ontwerpen aan Nederland' van 

oktober 2000 worden de ideeën, om de verommeling van onze in

frastructuur aan te pakken, voor het eerst politiek vorm gegeven 

in het project 'Routeontwerp A12'. Routeontwerp is een geza

menlijk initiatief van de ministeries van V&W, VROM en LNV. Het 

wordt uitgevoerd door het rijk waarbij Rijkswaterstaat optreedt 

als 'gespreksleider' (bron: http:/ /www.routeontwerp.nl). 

Toenmalig minister Netelenbos was verantwoordelijk voor dit 

project. Volgens de nota kan "een total design voor een route een 

significante voorbeeldwerking hebben voor routes en wegen door 

heel Nederland" 1'-

ln het voorjaar van 2003 vindt onder leiding van Francine Houben 
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(zie ook het citaat op pagina 14) de eerste Internationale Archi

tectuur Biënnale in Rotterdam plaats met als thema mobiliteit. 

Tijdens deze manifestatie wordt ervoor gepleit om de auto te 

beschouwen als 'A room with a view' 15• De boodschap was dat 

het aanzien van Nederland voor een groot deel vanaf de snel

wegen wordt bepaald. Het uitzicht vanuit die auto verdient dus 

meer aandacht van beleidsmakers en vormgevers van dit land. 

Alle betrokkenen (politici, planologen en ontwerpers) werden 

tijdens deze bijeenkomst opgeroepen om hun verantwoordelijk

heid te nemen, de handen ineen te slaan en te strijden tegen de 

voortschrijdende verrommeling. 

Dankzij de hernieuwde en brede politieke aandacht is de beleids

vorming met betrekking tot de inrichting van de ruimte op en 

rond de snelwegen in de jaren hierna in een stroomversnelling 

geraakt. 

Koers voor het routeontwerp 

Het eerdergenoemde project 'Routeontwerp A12', dat beschouwd 

moet worden als proef, is inmiddels omgedoopt tot de 'Regen

boogroute A12'. De resultaten werden gebundeld in het eind

rapport 'Koers voor het Routeontwerp' 16 op 11 maart 2005 aan 

VROM minister Carla Peijs gepresenteerd. In navolging hiervan is 

ook voor drie andere belangrijke snelwegen (A2, A4 en A27) een 

plan van aanpak gemaakt. De uitvoering van de projecten is in 

volle gang. Gevestigde architectenbureaus worden aangetrokken 

voor de vormgeving van snelwegmeubilair en grote kunstwerken 

zoals geluidsschermen, bruggen en viaducten. De belangrijkste 

taakstelling is het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van de 

hoofdwegen en een integratie van snelweg en omgeving. 

Met het initiatief 'Routeontwerp' laat de overheid zien dat zij zich 

bewust is van het belang van een consequente inrichting van de 

snelwegomgeving. Een afgewogen inrichtingconcept kan zorgen 

voor een hernieuwde continuïteit in de snelwegbeleving. Door 

over grote afstand afstemming in het infrastructurele meubilair te 

laten plaatsvinden (verlichting, bewegwijzering, veiligheidsvoor

zieningen, e.d.) zal de reiservaring van de automobilist een stuk 

Bij het 'Routeontwerp All' zijn de mogeltïkheden die 

er logen om 'eenheid in verscheidenheid' te creëren 

vertaald naar het concept van een mozaïeken land-

schap. Het project kreeg zodoende de naam 

'Regenboogroute~ 

(A Ontwrrpen an Nederlawl: Arhitectuur/!eleid 

2001-2004. Eennotuvan de mimstenes van 

OCenW, VROM. V&W en LNV 
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Francine Houben 

Francine Houben (Mecanoo architecten) leidde februari 2000 de 

eerste Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam met 

als thema mobiliteit. Als lid van de VROM-raad raakte ze betrok

ken bij de politieke discussie over de toekomstige inrichting van 

Nederland. Zij introduceerde het begrip mobiliteitsesthetiek en 

heeft een leerstoel onder diezelfde naam op de faculteit bouw

kunde van de TU in Delft. Ze heeft veel onderzoek gedaan naar de 

Nederlandse infrastructuur en pleit voor een collectief verant

woordelijkheidsgevoel voor een duurzamere inrichting van ons 

land. Zij kan zonder meer gezien worden als de ambassadrice van 

de snelwegarchitectuur. 

In haar boek 'Compositie, Contrast, Complexiteit' schrijft ze: 

"Rijkswaterstaat zal in de toekomst haar aandacht terecht verleggen van de individuele kunstwerken naar de 

complete tracés. Dit vraagt om een andere manier van werken. De interessantste en waardevolste ontwikke

lingen in de architectuur krijgen een kans op die plaatsen waar we de huidige gefragmenteerde ontwerp- en 

bouwpraktijk weten te doorbreken en de vrijheid creëren om te experimenteren en samen te werken. Verras

sende combinaties van disciplines leiden tot inventiviteit en nieuwe inzichten. Op het grote schaalniveau van 

de infrastructuur kunnen weg- en waterbouwers, landschapsingenieurs en architecten in samenwerking een 

vernieuwende visie ontwikkelen voor de lange termijn. Het gaat daarbij om het samenbrengen van program

ma's op het gebied van infrastructuur, constructies, water, wonen en werken, recreatie, mensen en materia

len." 

Citaat uit het boek 'Compositie, Contrast en Complexiteit' geschreven door Francine Houben en Christian Richters. 

NAi Uitgevers, Rotterdam 2001 
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rustiger worden. Het gaat echter niet alleen om een eenheid in 

het wegmeubilair op de weg, maar ook over afspraken over de 

ruimte langs de weg. Het atelier routeontwerp spreekt zelf van 

een 'symbiose tussen weg en omgeving' 17• 

Beschermen van de panorama's 

Naast aandacht voor de aankleding van de infrastructuur is 

er ook aandacht gekomen voor de open ruimte. De nog open 

panorama's langs de snelweg blijken volgens een onderzoek van 

het Ruimtelijk Planbureau onder enorme druk te staan 18. Van de 

1.753 vrije uitzichten blijkt ongeveer de helft door bouwplannen 

te worden bedreigd. In de publicatie wordt de politiek opgeroe

pen om de resterende panorama's te erkennen en het voor

touw te nemen om ze te behouden. In een reactie hierop heeft 

Minister Cramer van VROM in juni 2007 onder het motto 'Kies 

je eigen panorama' 19 een beroep gedaan op de burgers van ons 

land om aan te geven wat zij de mooiste snelwegpanorama's van 

Nederland vonden (zie bijlage). Doel van dit onderzoek was om 

de meest gewaardeerde snelwegpanorama's in kaart te brengen 

en uit te vinden waarom juist deze door de burgers zo worden 

gewaardeerd. 

Uiteindelijk heeft minister Cramer de resultaten van het onder

zoek gebruikt om in de structuurvisie 'Zicht op mooi Nederland' 

110 negen snelwegpanorama's voor bescherming aan te wijzen. 

Is dit nu een vrijbrief voor provincies, gemeenten en project

ontwikkelaars om de rest van de open ruimte gewoon vol te 

bouwen? Bovendien liggen acht van de negen panorama's in de 

Randstad. Wat is er met de rest van ons land gebeurd? 

Volgens de rapportage van het Ruimtelijk Planbureau wordt het 

"door het op slot zetten van een gebied onmogelijk gemaakt om 

plannen te ontwikkelen die zouden kunnen worden ingepast 

zonder afbreuk te doen aan de panorama's". Bovendien zou bij 

het conserveren van de bestaande situatie kansen gemist worden 

om de panorama's te versterken. 

Enige scepsis is hier echter wel op zijn plaats. Het verleden heeft 

aangetoond dat de bebouwing langs de snelweg nu niet bepaald 



het toonbeeld van landschappelijke inpassing is. 

Was het niet een beter signaal geweest als de minister de toch al 

als verloren beschouwde gebieden aan had gewezen voor verdere 

ontwikkeling om vervolgens in de overige gebieden de bouwont

wikkelingen geheel te bevriezen? Laten we hopen dat een goede 

supervisie er op toeziet dat nieuwe bouwplannen in het buiten

gebied inderdaad recht doen aan de panorama's en de landelijke 

context. Bovendien moeten we niet vergeten dat de verstedelij

king van de nog open ruimte langs de weg vaak conflicteert met 

het primaire mobiliteitsdoel van de infrastructuur. Denk hierbij 

aan het voorbeeld van de geluidswalwoningen bij de A58 van 

Tilburg uit de inleiding. 
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De bescherming van de vergezichten langs onze wegen lijkt een 

belangrijk en concreet onderwerp waar vrijwel iedereen zich in 

kan vinden. De erkenning en bescherming van negen nationale 

snelwegpanorama's mag als een goede aanzet worden be

schouwd, maar vormt absoluut nog geen oplossing. We moeten 

de schaarse open ruimte koesteren en we zullen, ook met het oog 

op mobiliteitsbehoud, op een verantwoorde en efficiënte manier 

moeten omgaan met de gebieden die wel verder worden ontwik

keld. Het zou misschien verstandiger zijn om de toch al ontwik

kelde gebieden in de nabijheid van steden verder te intensiveren 

om daarmee de noodzaak om de nog open ruimte verder aan te 

spreken geheel weg te nemen. 

(7 svmbw5r! tusse1 weg en omgevma 
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De inrichting van de snelweg en haar omgeving lijkt door alle initiatieven en het aangepaste 

beleid vanuit de overheid nu werkelijk onder de aandacht te staan. Maar eerlijkheid gebiedt te 

zeggen dat er voor wat betreft de bouwontwikkelingen in de snelwegzone nog weinig concrete 

besluiten zijn genomen. Bij het project Routeontwerp spreekt men van de integratie van weg en 

omgeving, maar er wordt niet of nauwelijks ingegaan op wat door het college van Rijksadviseurs 

onder 'verrommeling' wordt verstaan: de kakofonie van kleinschalige onsamenhangende bedrijfs

bebouwing. Men lijkt het gevoeligste onderwerp wel uit de weg te gaan en ondertussen wordt 

er gewoon doorgebouwd. Wat is er nu eigenlijk mis met die kantoor- en bedrijfsgebouwen? Wat 

staat ons nog te wachten en wat moet er veranderen om de corridorvorming van al die lelijkheid 

een halt toe te roepen? In dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan. 

Verandering in de vastgoedmarkt 

De markt van kantoren is naast woningbouw de belangrijkste 

vastgoedmarkt voor projectontwikkelaars. De huidige maatschap

pelijke betekenis van kantoren blijkt wel uit het feit dat de helft 

van de hedendaagse beroepsbevolking werkzaam is in een kan

toor. De werkzaamheden die de mensen op het kantoor verrich

ten zijn in de geschiedenis misschien niet eens zo extreem veran

derd, maar de ideeën over de ideale kantoorwerkplek waarin de 

werkzaamheden plaats vinden des te meer. Dit blijkt wel uit de 

diverse spraakmakende voorbeelden van kantoorgebouwen die 

de afgelopen eeuw zijn gepasseerd (zie bijlage). 

In de florerende vastgoedmarkt van de afgelopen decennia lag 

vraag naar kantoorruimte vrijwel altijd hoger dan het aanbod. 

Onder invloed van de marktwerking konden projectontwikkelaars 

en aannemers ongelimiteerd kantoren blijven ontwikkelen. Er 

werden zelfs vaak kantoren gebouwd zonder dat er vooraf een ge

bruiker gevonden was. Het risico op leegstand door het uitblijven 

van een koper of huurder was door de enorme vraag op de markt 

toch heel gering. Doordat de vastgoedhandelaren en projectont

wikkelaars de markt domineerden heeft er weinig innovatie plaats 
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gevonden en zijn er vooral veel 'standaard' kantoorgebouwen 

gerealiseerd. Er was nauwelijks onderscheid op het gebied van 

kwaliteit en functionaliteit, de keuze beperkte zich voornamelijk 

tot de locatie en de gevelarchitectuur. Dit is op zich begrijpelijk, 

commerciële vastgoedontwikkeling is immers gericht op het maxi

maliseren van winsten en minimaliseren van risico's. 

Inmiddels zijn we beland in een verzadigde markt. Het aanbod is 

zelfs zo groot dat we te maken hebben met een enorme leeg

stand, volgens schattingen in 2006 6-7 miljoen vierkante meter 

waarvan 800.000 structureel, die alleen nog maar lijkt toe te 

nemen (Bron: Senternovem, zie ook de bijlage) . 

Door de nieuwe marktverhouding- er is meer aanbod dan vraag 

-gaan gebruikers eisen stellen. Het standaardwerk van de pro

jectontwikkelaars wordt niet zonder meer geaccepteerd. Door het 

gebrek aan kwaliteit, flexibiliteit en aanpasbaarheid blijven er veel 

kantoren ongebruikt achter: 'Kantoorruimte te huur' valt overal 

langs de snelwegen te lezen. Ondertussen wordt er, vooral ook in 

de open ruimte langs onze snelwegen, nog volop doorgebouwd 

(zie kaart in de bijlage). 



Van routinematige arbeid naar creatieve arbeid 

Voordat de boekdrukkunst werd uitgevonden waren het de 

monniken die achter een schrijftafel Bijbels reproduceerden. Dit 

is eigenlijk de vroegste vorm van kantoorwerk en de opstelling 

van schrijftafel en kruk de eerste kantoorwerkplek. En hoewel 

we in verband met de gezondheid van onze kantoormedewer

kers vandaag de dag veel belang hechten aan een ergonomische 

computerwerkplek, werd ironisch genoeg rond 1700 door de 

Italiaanse arts Sernardino Ramazzini- beschouwd als de eerste 

arbeidsgeneesheer- al gerapporteerd over RSI gevallen bij mon

niken, destijds schrijverskramp genoemd. Wat dat betreft is er in 

de afgelopen eeuwen nauwelijks iets veranderd : de inrichting van 

een goede en gezonde kantoorwerkplek is van elke dag. 

Waar kantoorwerk in de beginjaren hoofdzakelijk bestond uit 

routinematige arbeid verschoof dit later onder invloed van de 

opkomende informatie en communicatie technologie- waarbij de 

computer steeds meer van de routinematige arbeid van de mens 

overnam- naar steeds meer verantwoordelijke arbeid. Deze vorm 
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van arbeid vraagt om een meer zorgvuld ige en geconcentreerde 

manier van werken en daarbij hoort een passende werkomgeving. 

Vanzelfsprekend dat kantoorconcepten als kantoortuinen niet 

meer pasten in een periode van automatisering. En de toenemen

de klachten van de werknemers in die periode waren daar een 

logisch gevolg van. De cellenkantoren beantwoorden meer aan de 

behoefte van die tijd en genoten in de jaren tachtig opeens weer 

de voorkeur. In de huidige markt geldt het cellenkantoor nog 

steeds als het meest toegepaste kantorenprincipe . 

Vandaag de dag is er opnieuw een verandering waarneembaa r. 

We leven meer en meer in een creatieve economie. " In de 21 

eeuw is de menselijke creativiteit de motor voor de economi

sche groei", aldus de Amerikaanse econoom Richard Florida in 

zijn boek 'The rise of the creative class' 1" . Ook in Nederland is 

creativiteit- denk aan 'Dutch Design' - inmiddels een belangrijk 

exportproduct. Deze opkomende creatieve bevolkingsgroep heeft 

een enorm belang aan een prikkelende omgeving die de creatieve 

geest stimuleert. 

\. 
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Sommige bedrijven nemen dit heel serieus en maken ook de 

kantooromgeving tot een geweldig zinnenprikkelend paradijs. Het 

nieuwe hoofdkantoor van Google in Zürich is daar een schitterend 

voorbeeld van (zie afbeeldingen op pagina 17). 

Uitgaande van een globalisering van de kantorenmarkt bestaat 

er natuurlijk de kans dat er op de lange termijn een nieuwe inter

nationale kantoorstandaard zal ontstaan. Maar hoe het kantoor 

van de toekomst er precies uit zal zien is niet te voorspellen. Een 

kantoorgebouw moet dus voor wat betreft de invulling aan de 

continu veranderende wensen en eisen aangepast kunnen wor

den; het draait om flexibiliteit en aanpasbaarheid. 

Kortetermijndenken 

Tijdens de huidige economische crisis horen we bijna dagelijks 

de oproep om nu eens voorgoed af te rekenen met het 'korteter

mijndenken' in onze maatschappij. Er worden op commerciële 

gronden vaak snelle winsten behaald ten koste van de volgende 

generaties. We zien het bij de kantoorgebouwen, maar ook als 

het gaat om de bedrijventerreinen langs de snelweg, wordt het 

kortetermijndenken niet afgestraft. 

Wanneer een onderneming een nieuwe huisvestingsbehoefte 

heeft, dan wordt hiervoor ruimte gemaakt op de begroting. Daar

bij wordt een schatting gemaakt van de economische levensduur 

van het gebouw. Op basis hiervan berekent men hoeveel de 

nieuwbouw mag kosten zodat deze zichzelf binnen de gestelde 

exploitatieduur weer terug heeft verdiend. Gemeentebesturen 

werken hier om de al eerder genoemde argumenten, van snelle 

opbrengsten uit de grondverkoop en het creëren van nieuwe 

werkgelegenheid, maar wat graag aan mee. De grond wordt 

keurig bouwrijp gemaakt en in overzichtelijke bouwkavels door

verkocht aan ondernemers. ledere onderneming kan vervolgens 

naar eigen inzicht zijn gebouw neerzetten en moet op de kavel 

parkeervoorzieningen, opslag en terreinafrastering voorzien. 

Wanneer de exploitatieperiode (de economische levensduur) 

ten einde loopt, dan wordt het gebruikte gebouw tegen een 

restwaarde afgestoten, waarna de hele cyclus op een andere plek 
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weer van voren af aan kan beginnen. 

Als gevolg van dit beleid blijven de gemeentes achter met de 

afgedankte bedrijventerreinen, die er decennia lang verpauperd 

bij liggen. Bij de herstructurering van de verpauperde bedrijven

terreinen blijkt het een lastig en kostbaar proces om het slechte 

imago te doorbreken en een park weer nieuw leven in te blazen. 

De herbestemming en herstructurering van dergelijke bedrij

venterreinen is in de politiek en de vastgoedwereld een bekend 

thema. Onder bouwtechniekstudenten op de faculteit bouwkun

de van de technische universiteit Eindhoven is de herbestemming 

van bedrijfs-en kantoorgebouwen zelfs een populair afstudeeron

derwerp geworden. 

Terwijl een aantal ondernemers, vaak vanuit ideëel oogpunt, de 

handdoek oppakken en zich bekommeren om de achtergebleven 

gebouwen, wordt er door ondernemers en commerciële ontwik

kelaars gewoon op dezelfde voet doorgebouwd (zie de kaarten 

in de bijlage) . Het probleem wordt dus uiteindelijk niet opgelost, 

maar verschuift steeds naar een nieuwe plek. Het is als dweilen 

met de kraan open. 

Bedrijfsgebouwen als maatpak 

Anders dan bij de commerciële kantorenmarkt, is bij de ontwik

keling van bedrijfsgebouwen meestal sprake van maatwerk. Er 

wordt door de opdrachtgever zelf een architect uitgekozen die 

vervolgens de huisvestingsopgave van de onderneming vanuit 

een strikt programma van eisen en een strak bouwbudget vertaalt 

tot een ontwerp op maat. 

De bedrijven die zich vestigen langs de snelweg hechten enorm 

veel waarde aan het feit dat ze vanaf de weg gezien kunnen 

worden. Desondanks is men over het algemeen niet te spreken 

over de kwaliteit van de architectuur langs de zogenoemde 

zichtlocaties (zie ook citaat Mels Crouwel op pagina 10). Vermoe

delijk ligt bij het maken van de begroting de prioriteit niet bij de 

representativiteit van de huisvesting. De architect heeft slechts 

beperkte middelen tot zijn beschikking en dat komt tot uiting in 

de architectuur. Deze beperkt zich meestal tot het opleuken van 



12) N1euwe genera.n~ _ nelwegorc/Jitecwur 

Ti rel \•on een verslog vun Frido van Nieu\vameron

gen naar oanleiding van ~en e,~cursie naar de 

twee projecten aan de .il 2 (Het (ockpi tgebouw · 

r.·n ' n 1e Wal/) gepu ilceerd ap dl:! websitE' vun 

ArchiNed http://Www.archirler/. n/ 

1 t5juni 2005 

de gevels aan de representatieve zijde (de zichtzijde vanaf de 

weg) met luifels, natuursteen, lichtreclame en andere details. 

De kleine schaal van de projecten als gevolg van de individuele 

benadering van de opgave, maakt dat veel van de beschikbare 

duurzame technologie buiten handbereik van de ondernemers 

blijhen bovendien leidt het tot zeer extensief ruimtegebruik. Dit 

is jammer aangezien we in Nederland toch al te maken hebben 

met een schaarste aan open ruimte. 

Kleine ondernemingen zouden de krachten moeten bundelen. 

Een collectieve aanpak van de huisvestingsopgave zalleiden tot 

schaalvergroting waardoor veel ruimtebesparende en duurzame 

mogelijkheden opeens binnen bereik komen . Centraal parkeren, 

collectieve energiesystemen (bijvoorbeeld op basis van warmte 
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koude uitwisseling met het grondwater), het delen van faciliteiten 

en ondersteunende functies, het zou nieuwe kansen bieden en 

leiden tot een enorme ruimte- en kostenbesparing. 

Nieuwe Snelwegarchitectuur 

Ze staan langs de A2 en de A12: échte snelwegprojecten die iets 

doen met de automobilist die er aan voo rbijrijdt (zie voor uitge

breide afbeeldingen de bijlage) . Hoewel er in het buitenland ook 

een enkel voorbeeld is te vinden (bijvoorbeeld het Brembo R&D 

Centre van Jean Nouvel), is Nederland als snelwegland de aan

gewezen plaats om deze nieuwe architectuur uit te laten groeien 

van een incident tot een serieuze typologie. 

De term snelwegarchitectuur verhaalde tot voorkort over non-ar

chitectuur in een vergeten ruimte . Het was een hol begrip en het 

vertelde daarmee juist heel veel over de problematiek waarmee 

we te maken hebben. Het gaat bij bebouwing langs de snelweg 

om voornamelijk vanuit economisch oogpunt ontwikkelde gebie

den, op strategische locaties, waarbij de ruimtelijke kwaliteit en 

de grote lijn in stedebouw en architectuur ontbreekt. Het was tot 

voor kort dan ook gemakkelijker om snelwegarchitectuur vanuit 

architectonisch oogpunt te omschrijven als iets wat het niet is, of 

beter nog, wat het wel zou moeten zijn! 

Echter, de laatste jaren zijn er gebouwen gerealiseerd, die de 

term 'snelwegarchitectuur' een eigen betekenis hebben gegeven. 

Kenmerkend aan deze "Nieuwe generatie Snelwegarchitectuur", 

zoals ArchiNED kopt in een artikel 112, is dat zij de gebruikelijke 

gebouwschaal overstijgen en vaak een hybride vormen van een 

gebouw en een geluidsscherm/geluidswal. 

Eén van de eerste gebouwen in Nederland die aan deze kwali 

ficaties voldoet is het CineMEC langs de A12 bij Ede. Dit con

grescentrum en bioscopencomplex ('lnfotainmentcentre') uit 

2003, ontworpen door DP6 architectuurstudio, vormt in feite de 

beëindiging van een kilometerslange geluidswal. De bioscoopza

len steken als eigenzinnige doosjes uit het groene lichaam van de 

aarden wal. 

Een ander geroemd voorbeeld van deze nieuwe snelwegarchitec-



tuur is het Cockpitgebouw, ontworpen door ONL (Kas Oosterhuis). 

Dit 1500 meter lange project langs de A2 ter hoogte van Leidsche 

Rijn bestaat uit een middenstuk dat naar twee zijden toe lang

zaam uitloopt in een geluidsscherm. In het verdikte middenstuk 

van het scherm zit de showroom van de exclusieve autohandelaar 

Hessing. Ferrari's Persehes en Masarati's flirten van achter het 

glas naar de voorbijrijdende vrachtwagenchauffeurs, managers 

en vertegenwoordigers . De overige, vaak minder fraaie, bedrijfs

gebouwen op het bedrijventerrein 'Nieuwe Wetering' worden 

door de semitransparante schermen, die versmolten zijn met het 

middenstuk, grotendeels aan het zicht onttrokken. 

Het Cockpitgebouw is aanzienlijk minder hybride dan bijvoor

beeld 'The Wall' van VVKH-architecten (Fans Verheyen) dat 

momenteel in het verlengde van het Cockpit gebouw wordt gere

aliseerd. Van 'The Wall' is het geluidsschermgedeelte al in 2005 

opgeleverd, maar met de achterliggende bedrijfsgebouwen is 

men momenteel nog volop bezig . Dit project valt het beste samen 

te vatten als een collectief van bedrijfsgebouwen, dat met één ar

chitectonische huid is omkleed . Hierdoor ontstaat een ongewoon 

lang ge bouwvolume, dat prima aansluit bij de schaal van de weg. 

De dynamische vormgeving in combinatie met de felle rode kleur 

maakt het voorbijrijden aan dit gewaagde object tot een ware 

architectuu rbelevi ng. 

Met het ontstaan van deze snelwegarchitectuur, die zo goed past 

bij de infrastructurele context van de Nederlandse snelweg, is een 

nieuwe gebouwtypologie ontstaan. Een typologie die de gewone 

gebouwschaal overstijgt en aansluiting vindt bij de infrastructu

rele metasehaal van de snelweg. De gebouwen zijn bovendien 

ontworpen vanuit het perspectief van de automobilist en sluiten 

aan bij zijn dynamische perceptie. Niet het gebruikelijke strobos

copische effect van kleinschaligheid en te veel detail in de gevels, 

maar grote volumes en mooie, vloeiende lijnen. Het begrip 

snelwegarchitectuur heeft hiermee een nieuwe, geheel eigen 

betekenis gekregen. 
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Een belangrijke conclusie die we kunnen trekken uit de leegstand onder bedrijfs-en kantoorge

bouwen langs de snelweg is dat de bestaande gebouwenvoorraad niet blijvend beantwoord aan 

de wensen en eisen die er door de gebruikers aan gesteld worden. De technische levensduur van 

de gebouwen is groter dan de economische levensduur en er blijft een ongebreidelde vraag voor 

nieuwe kantoor- en bedrijfsruimte. Ondertussen hebben we te maken met een enorme leegstand 

onder de bestaande voorraad. Hoe komt het dat de bestaande bebouwing niet meer voldoet aan 

de hedendaagse wensen en eisen? Kan de bestaande voorraad niet aangepast worden? Hoe moe

ten we de kantoren en bedrijfsgebouwen in de toekomst vormgeven om een antwoord te vinden 

op dit vraagstuk? Op deze duurzaamheidsproblematiek wordt in dit hoofdstuk ingegaan. 

Een basis voor verandering 

In de publicatie 'Duurzaamheid loont' 113 spreekt Frank Bijdendijk 

(directeur van woningbouwvereniging 'Het Oosten') over een toe

nemende snelheid van veranderingen in de maatschappij, terwijl 

de voorspelbaarheid van die veranderingen alleen maar afneemt. 

De functies van gebouwen veranderen steeds vaker, informatie en 

communicatietechnieken volgens elkaar in hoog tempo op en we 

hebben te maken met een energievraagstuk dat ook zalleiden tot 

grote aanpassingen in de inrichting van onze leefomgeving. 

Dit sluit precies aan bij de kritiek van Habraken (zie ook het 

citaat op pagina 24) die zich verwondert over het feit dat we 

vandaag de dag nog steeds vasthouden aan een van oorsprong 

functionalistische traditie, waarbij een gebouw volgens een strikt 

programma van eisen wordt vormgegeven. In de bouwpraktijk, 

nog sterk beïnvloed door de modernistische gedachte, wordt nog 

nauwelijks geanticipeerd op verandering. De rigide gebouwen 

die we ontwerpen staan in schril contrast met het toenemende 

individualisme en de dynamische tijd waarin we leven. Gebouwen 

moeten volgens Habraken een basis bieden voor verandering. 

De overheid, bouwers, ontwikkelaars en corporaties die de 

afgelopen eeuw de bouwpraktijk aanstuurden gingen uit van 

stereotypen. Huizen voor een standaardgezin, standaardkantoren, 
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enzovoort. De tijd waarin de vraag altijd groot was en de markt 

door de overheid werd gestuurd is voorbij. De klant zal de markt 

gaan sturen en die wi l in eerste instantie keuzevrijheid. Deze 

keuze wordt gestuurd door emoties en laat zich niet voorspel len. 

We moeten ons hier bewust van worden en anticiperen op een 

markt met een veranderende vraag. 

De duurzaamheid van ons erfgoed 

Bijdendijk noemt in zijn publicatie als voorbeeld de Amsterdamse 

grachtenhu izen. In de drie, vierhonderd jaar dat ze er nu staan 

hebben ze verschillende bestemmingen ondergaan en nog steeds 

is het geliefd vastgoed. Naast de centrale locatie in onze hoofd

stad en emotionele waarde die de panden vertegenwoordigen, 

hebben ze een overmaat (hoge plafonds, grote ruimten) die 

ruimte biedt voor verandering. 

Bij industrieel erfgoed zien we hetzelfde. De mensen voelen zich 

sterk verbonden met de oude gebouwen door de historische 

waarde ze vertegenwoordigen. Daarnaast bieden de overmaat in 

de vorm van grote kolomoverspanningen, zware vloeren en hoge 

plafonds heel veel mogelijkheden voor her bestemming. Voor suc

cesvolle voorbeelden van herontwikkeling van industrieel erfgoed 

hoeven we niet ver te zoeken. Denk aan de Witte Dame, de plan-



nen voor 5trijp-5 en ons eigen faculteitsgebouw Vertigo. 

Misschien wel het meest succesvolle voorbeeld van een herbe

stemming is die van de 'Van Nellefabriek' in Rotterdam. De archi

tecten Brinkman en Van der Vlugt gaven in de periode 1925 tot 

1928 vorm aan deze fabriek voor rookwaren koffie en thee vol

gens de filosofie van het 'Nieuwe Bouwen'. Het Rijksmonument is 

nu, meer dan 80 jaar later, een geliefde huisvestingslocatie voor 

de creatieve branche (vooral kunstenaars, architecten en ontwer

pers). De historische waarde van het complex, nu omgedoopt tot 

'Designfabriek', wordt slim ingezet in de marketing. 

Deze voorbeelden staat in schril contrast met de eerder genoem

de voorbeelden van bedrijfsgebouwen die als strakke maatpakken 

zijn ontworpen en na nog geen vijftien jaar al weer leeg staan. In 

tegenstelling tot ons erfgoed vertegenwoordigen die gebouwen 

geen emotionele waarde en bevatten ze onvoldoende lucht (over

maat) om op de veranderde vraag in te spelen. 

De 'Solids' van Frank Bijdendijk 

Volgens Bijdendijk zijn er drie belangrijke aspecten die de duur

zaamheid van een gebouw bepalen. De locatie van een gebouw, 

het aanpassingsvermogen van een gebouw, en de emotionele 

waarde van het gebouw (de waardering van zijn gebruiker). 

Het Oosten heeft op basis van deze duurzaamheidseisenen de 

bijbehorende filosofie van Bijdendijk het '5olids' woonconcept 

ontwikkeld. Het concept wordt hier genoemd om te illustreren 

dat een andere manier van denken ons kan helpen om gebouwen 

te ontwikkelen die beantwoorden aan de dynamische vastgoed

markt en de bijbehorende vraag naar aanpasbaarheid . 

Bij een '5olid' zijn het casco en de inbouw volledig van elkaar ge

scheiden. De casco's worden verhuurd door de woningbouwver

eniging terwijl de inbouw eigendom wordt van de gebruiker. Deze 

huur-koop constructie op gebouwniveau is revolutionair. 

De gebruikers kunnen zelf bepalen hoe ze de gehuurde ruimte 

gebruiken. Functies als werken, wonen en leren zullen vermengd 

worden in één gebouw. Hiermee wordt gebroken met de mono

functionele gedachte uit het modernisme. "Een kleinkorrelige 

menging van functies levert de meeste kwaliteit op". tt• 
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Dit '5olids' concept breekt met veel van de gevestigde uitgangs

punten van de huidige bouwpraktijk. Dit blijkt wel uit de hinder

nissen die op het gebied van wet- en regelgeving moeten worden 

genomen (Denk aan eigendomsrecht, bestemmingsplannen en 

bouwbesluit). Desondanks is de eerste '5olid' momenteel op 

U burg in aanbouw. De praktijk zal het succes moeten uitwijzen. 

Economische levensduur= technische levensduur 

Een andere oplossing voor het duurzaamheidsprobleem is om er 

voor te zorgen dat de economische levensduur van een gebouw 

overeenkomt met de technische levensduur van het gebouw. Het 

XX-project van Jouke Post is hier één van de bekendste voorbeel

den van . Het concept gaat uit van een gemiddelde economische 

13) Ouurzaorrthe1d /,Jont : /"/oe sober en doelmar.g 

[,otlwen de urmen au houdt 

Frank Bijde :rl1ï/.: 

Aräutext_ Naoilem 1997 

1·1) O toa t lilt het artfkèl 'Een ioteres:>rmt idee met 

grote 11: vdgen ' gesdu. veo doa1 Wim Lavet mun 

gepuh/iceerd in het tlJdsr.huft ·"Bw/ding Business ' 
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John Habraken 

John Ha braken is één van de grootvaders van de TU Eindhoven. 

Hij stond in 1967 aan de basis van de faculteit bouwkunde en was 

de eerste faculteitsvoorzitter. John Ha braken is gedurende zijn 

loopbaan altijd buitengewoon geïnteresseerd geweest in de aan

pasbaarheid van gebouwen (vooral de woningbouw) en hield zich 

voornamelijk bezig met de theorie van flexibele bouwsystemen 

en -concepten. Zijn onderzoek op dat gebied heeft hem interna

tionale bekendheid gegeven. 

"ft is truly ironie that our time, which ca/Is itself dynamic and fu/1 of change and individuafity, hos produ

cedon architecture more rigid in its articulation and less capable of dealing with the dimension of time 

than any period befare in hu man history. We still suffer the consequences of a functionalist tradition. We 

proudly rejected the modernists' dogma of Jorm follows function~ but still expect each project we engage 

in to respond to a 'programme' fisting in some detail expected functions to be taken care of A time based 

architecture must assume functions to be large/y unpredictable except in the most general of terms. Where 

architecture connat follow function anymore it must take over by itself to establish a context for change and 

variety by inhabitation." 

Citaat uit het essay van John Ha braken 'Change and the distri bution of design' 

gepubliceerd in het boek 'Time Based Architecture' van Bernard Leupen, René Heijne en Jasper van Zwol. 

010 Publishers, Rotterdam 2005 
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levensduur van een kantoor van twintig jaar. Daarna wordt vaak 

overgegaan tot grootschalige renovatie of zelfs sloop. Hoewel het 

technisch vaak prima mogelijk is om een deel van het gebouw 

te behouden, bouwt men over het algemeen liever nieuw. Het 

gebouw zou dus na twintig jaar ook zijn technische levensduur 

moeten hebben bereikt. 

Hier is een antwoord op gevonden door het kantoorgebouw 

geheel demontabel uit te voeren en alleen vernieuwbare of 

recyclebare grondstoffen te gebruiken. Hierdoor kunnen de 

bouwcomponenten na twintig jaar 'terug worden gegeven aan de 

natuur' of worden gerecycled tot nieuwe producten. Als overal 

gebouwd wordt volgens deze filosofie, dan zou het eerder ge

schetste probleem van leegstand onder de bestaandebedrijfs-en 

kantoorgebouwen, waar niemand meer wat mee doet, niet meer 

optreden. 

'Cradle to Cradle' 

Het idee van het XX-project is zeer nauw verwant aan de 'cradle 

to cradle' gedachte van de Amerikaanse architect William Mc

Donough en de Duitse chemicus Michael Braungart. Momenteel 

staat deze bijzonder in de belangstelling van politiek en weten

schap. Bij 'cradle to cradle' draait alles om het sluiten van de 

grondstofkringlopen. Een levenscyclus van een product bestaat 

traditioneel uit een keten van ontstaan, gebruik en afdanking: 

'cradle to grave'. Als producten volgens de 'cradle to cradle' 

gedachte worden ontwikkeld dan worden ze na gebruik niet 

afgedankt, maar kunnen ze gedemonteerd worden waarna alle 

materialen weer als voedsel kunnen dienen voor nieuwe produc

ten . De grondstoffen komen bij hergebruik niet in een lagere orde 

terug (downcycling) zoals nu vaak het geval is, maar moeten op 

zijn minst hun oorspronkelijke waarde terug krijgen. 

Als alle gebouwen volgens deze gedachte worden ontworpen 

dan zouden we ze, als ze niet meer voldoen, eenvoudig kunnen 

afbreken en de materialen weer kunnen hergebruiken. 



Desinvestering in de exploitatie 

Waarom wordt er dan niet volgens deze duurzamere gedachten 

gebouwd? Het probleem met de huidige bouwcultuur schuilt in 

het feit dat ondernemers en ontwikkelaars niet volledig verant

woordelijk worden gesteld voor de eindfase van een gebouw 

(cradle to grave). 

Bij het eerdergenoemde voorbeeld van de bedrijfsgebouwen 

zijn het vooral de gemeenten (en dus de belastingbetaler) die 

opdraaien voor de achtergelaten verpauperde bedrijven. Door 

gebrek aan kwaliteit en aanpasbaarheid is de restwaarde van de 

gebouwen blijkbaar zodanig laag dat er geen ondernemers zijn 

die markt zien in herbestemming of renovatie. De maatschappij 

wordt met de gevolgen opgezadeld. 
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Bijdendijk noemt dit ook, maar gaat in zijn betoog zelfs zo ver 

dat hij spreekt over een afwenteling van de verantwoordelijk

heden op het milieu. Volgens hem moeten we de kosten van de 

desinvestering gaan betrekken bij de exploitatiekosten. Dan gaat 

het niet alleen om sloop, maar ook om bijkomende kosten als 

grondvervuiling, schadeherstel, recycling, verhuiskosten en kosten 

verbonden aan maatschappelijke weerstand (de weerstand van 

mensen bij de verwijdering van gebouwen waaraan ze gehecht 

zijn geraakt). Wanneer we deze kosten doorberekenen aan de 

ondernemers en ontwikkelaars dan is er weer sprake van eerlijke 

marktwerking. Eerdergenoemde duurzame oplossingen zouden in 

dit geval op de lange termijn concurrerend, en dus voor investeer

ders ook veel aantrekkelijker, worden. 



Geïnspireerd door de vraag naar het grote gebaar in de architectuur langs de weg, de huidige 

dynamische vastgoedmarkt met de geplande bouwontwikkelingen langs de snelweg en mijn per

soonlijke fascinatie voor de snelwegomgeving heb ik mijzelf de opgave gesteld om in de lijn van 

de nieuwe snelwegarchitectuur zelf een duurzaam en integraal gebouwconcept te ontwikkelen. In 

dit hoofdstuk wordt deze opgave uiteengezet. 

Omschrijving van de opgave 

In de voorgaande hoofdstukken zijn een aantal belangrijke zaken 

de revue gepasseerd. Deze zijn samen te vatten in een aantal 

deelopgaven : 

- Er wordt in het nieuwe vormgevingsbeleid voor onze snelweg

omgeving gevraagd naar 'het grote gebaar' in de architectuur om 

aansluiting te vinden bij de infrastructurele schaal van de weg en 

de perceptie van de voorbijrijdende automobilist. Dit als middel 

tegen de toenemende verrommeling. 

- We moeten de schaarse nog open ruimte langs de snelweg 

koesteren en zullen, ook met het oog op mobiliteitsbehoud, op 

een verantwoorde en efficiënte manier moeten omgaan met de 

gebieden die wel verder worden ontwikkeld. 

- Er is een blijvende behoefte aan kantoor- en bedrijfsgebouwen 

langs de snelweg. We moeten onszelf daarbij dwingen om de 

lange termijn gevolgen mee te nemen in de exploitatie van het 

vastgoed . 

- In de huidige vastgoedmarkt is het van belang om aanpasbare 

gebouwen te ontwerpen die in kunnen inspelen op de continu 

veranderende vraag vanuit de markt. Gebouwen moeten een 

basis vormen voor verandering. 

bij het ontwerpen van gebouwen langs de snelweg moeten we 

hier rekening mee houden . In de gestelde ontwerpopgave worden 

deze onderwerpen verenigd : 
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- Als ontwerpers (architecten en stede bouwkundigen) moeten 

we onze verantwoordelijkheid nemen en duurzame gebouwen 

ontwerpen die passen bij de infrastructurele schaal van de weg en 

aansluiten bij de perceptie van de voorbijrijdende automobilist. 

De gebruikte strategie 

In de opgave worden drie schaalniveau's verenigd . De infrastruc

turele schaal van de snelweg, de stedebouwkundige schaal van 

het gebouw (het bouwblok) en natuurlijk de menselijke schaal in 

de vorm van de gebruiker van het complex . 

Door te kiezen voor een collectieve benadering van de huisves

tingsopgave kan aansluiting gevonden worden met de infrastruc

turele schaal van de snelweg, maar daarbij moet wel rekening 

worden gehouden met de bruikbaarheid van het megacomplex 

op gebouwniveau. De schaalvergroting brengt tevens als risico 

met zich mee dat de gebruikers van het gebouw zich door de 

grote schaal onprettig gaan voelen. Dit moet uiteraard voorko

men worden. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is er 

een ontwerpstrategie gebruikt op basis van drie schaalniveaus: 

MACRO, MESOen MICRO. 

Deze MACRO, MESO, MICRO strategie is een gereedschap om de 

verschillende schaalniveaus in de opgave te kunnen benoemen, 

onderscheiden en om vervolgens voor de verschillende niveaus 

ideeën en oplossingen te genereren. De drie niveaus, die kunnen 

worden beschouwd als drie deeldoelstellingen, zullen hieronder 

worden toegelicht (zie ook het schema rechts): 

MACRO: Dit is de gebouwoverstijgende schaal die aansluiting 

vindt bij de kenmerkende infrastructurele schaal en de bijbeho-



SCHAAL 

menselijke schaal 
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SNELHEID 
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levensduurbestendig 

10- 20 jaar 

levensloopbestendig 

1 sec- 1 dag 

dagelijkse verandereringen 



rende esthetiek van de snelweg. Dankzij dit schaalniveau wordt 

de architectuur onderdeel van de snelweg en de snelwegbeleving 

van de voorbijrijdende automobilist. Een dergelijk schaalniveau 

is eigenlijk alleen haarbaar bij de huisvesting van grote multina

tionals of bij de collectieve huisvesting van verschillende kleinere 

bedrijven. 

MESO: De voorzijde van het gebouw ligt naar de snelweg toe, 

maar de achterkant van het gebouw grenst aan een stedelijk 

gebied. Deze achterzijde kent dus een ander schaal niveau, die van 

de stad. Bovendien hebben we binnen een collectieve huisves

ting te maken met verschillende bedrijven. Het enorme MACRO 

volume moet dus op de één of andere manier opgeknipt worden 

in bruikbare gebouwvolumes die aansluiten bij de stad. De toe

treding van voldoende licht en lucht is hierbij het voornaamste 

criterium. Verder valt te denken aan ontsluiting (vluchtroutes, 

trappenhuizen, liften) brandcompartimentering en infrastructuur 

in de vorm van installaties. Door het grote volume op te delen 

wordt het overzichtelijk, technisch aanstuurbaar en bruikbaar. 

Het gebouw moet op MESO niveau wel voldoende flexibel zijn 

om op middellange termijn mee te kunnen veranderen met de 

wensen en eisen van de ondernemers (de bedrijven). 

MICRO: Dit is de menselijke schaal ofwel de schaal van de gebrui

ker. De enorme infrastructurele metasehaal van het gebouw mag 

geenszins van slechte invloed zijn op het behaaglijkheidsgevoel 

van de gebruikers. Zij mogen niet het gevoel krijgen te werken in 

een onmenselijk schaalloos megacomplex. 

Als het gaat om de beleving vanuit de binnenzijde, het interieur 

van het gebouw, dan staat de gebruiker te allen tijde centraal. Er 

moet ingespeeld kunnen worden op kleine dagelijkse veranderin

gen en het gebouw moet een prettige, menselijke werkomgeving 

zijn waar men met veel plezier naartoe gaat. 

De strategie is gedurende het project continue ingezet om de 

kwaliteit van het concept op alle schaalniveau's gedurende de 
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uitwerking te bewaken. Bij de totstandkoming van het ontwerp 

is voor de verschillende disciplines/specialisaties steeds een set 

van drie deelconcepten ontwikkeld (ieder passend bij één van 

de drie schaalniveaus), welke gecombineerd een totaaloplossing 

vormen. Deze ideeën zijn terug te vinden op de strategie poster. 

Het resultaat is een integraal gebouwconcept dat aansluit op alle 

schaalniveaus. 

Probleemstelling/doelstelling 

De hele ontwerpopgave is in één probleemstelling te vatten: 

- Probleemstelling 

Hoe kon snelwegarchitectuur een gebouwoverstlj'gende infra

structurele school aannemen zonder dot doorb1}' aan de menselijk

heid, bruikbaarheid en duurzaamheid van het ontwerp voorbij 

wordt gegaan? 

En leidt tot de volgende doelstelling: 

- Doelstelling 

Het ontwerpen van een duurzoom integraal gebouwencomplex op 

infrastructurele school als antwoord op de vraag naar "het grote 

gebaar" in de architectuur langs onze snelwegen. 

Voor de uitleg van de gebruikte begrippen wordt verder naar de 

bijlage verwezen. 

Het programma 

Het bedrijvencomplex wordt ontworpen als collectieve huisves

ting van verschillende kleinere bedrijven. Het gaat hierbij om 

een combinatie van kantoor- en bedrijfsgebouwen. Door deze 

schaalvergroting kan aansluiting gevonden worden bij de MACRO 

schaal van de infrastructuur. Dankzij de schaalvergroting komen 

allerlei ruimtebesparende en duurzame mogelijkheden binnen 

handbereik, zoals centraal parkeren en collectieve energiesyste

men (bijvoorbeeld op basis van warmte koude uitwisseling met 

het grondwater). 

De kantoren moeten over een grote mate van aanpasbaarheid 



beschikken. Zowel op de korte termijn (kleine dagelijkse verande

ringen) als op de lange termijn (periodes van 5-20 jaar). 

De bedrijfsruimte moet flexibel in te delen zijn zodat de bedrijven 

de mogelijkheid hebben om binnen het complex te krimpen of 

te groeien. Van belang is een goede logistieke ontsluiting voor 

vrachtwagens. Tevens moet het mogelijk zijn om bij de bedrijfs

ruimte een flexibele hoeveelheid kantoorruimte te huren. 

De verschillende bedrijven hebben de behoefte om zich zowel 

aan de snelwegzijde als aan de stadszijde te profileren. In de kan

torenbouw is vooral de gevelarchitectuur een belangrijk en veel 

gebruikt middel om zich van elkaar te onderscheiden. 

Binnen een groot collectief wordt het mogelijk om allerlei facilitei

ten en ondersteunende functies te voorzien. De ondersteunende 

functies spelen ook een belangrijke rol in het versterken van 

de emotionele binding van de gebruikers met het complex. Het 

gebouw wordt zo meer dan alleen een werkomgeving; het wordt 

een leefomgeving. 

Bij collectieve facilititeiten valt te denken aan: 

- Een gezamenlijk restaurant 

In een gezamenlijk restaurant kan 's middags door iedereen uitge

breid geluncht worden. Door de restauratiefuncties te bundelen 

kan een veel efficiëntere catering gerund worden dan wanneer ie

der bedrijf decentraal in de eigen restauratie zou voorzien. Boven

dien zijn er veel bedrijfskundige voordelen. Zo kan er bijvoorbeeld 

groter (dus goedkoper) ingekocht worden. 

- Een uitgebreid sport- en wellnesscentrum. 

In de fitnessruimten kunnen de werknemers werken aan hun 

fysieke gezondheid en conditie of ze gaan na een stressvolle 

werkdag even lekker ontspannen in de sauna of whirlpool. Er kan 

tijdens de lunchpauze een potje gesquasht worden. 

- Een congrescentrum met een aantal zalen . 

Het binnenhuis beschikken over congresfaciliteiten biedt voor de 

bedrijven meer mogelijkheden om bijeenkomsten en lezingen te 

organiseren. De zalen kunnen natuurlijk ook aan externen worden 
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verhuurd. 

De faciliteiten dienen ieders belang. De sport- en ontspanningsac

tiviteiten zullen leiden tot fitte gezonde (zowel geestelijk als licha

melijk) werknemers en zal dus leiden tot minder ziekteverzuim. 

De bedrijfskantine en fitnessruimte zijn ontmoetingsplaatsen voor 

de werknemers van de verschillende bedrijven. Er ontstaan zo 

buiten het werk om prettige omstandigheden om te 'netwerken'. 

Het positieve contact tussen de verschillende werknemers en de 

sportieve omgang met collega's zal ongetwijfeld ook op de werk

vloer leiden tot een betere sfeer. 

De congresfaciliteiten zorgen voor bekendheid bij een groter pu

bliek wat zeer ten goede zal komen van het professionele imago 

van het complex. 

Eén bedrijf zou niet in staat zijn geweest om deze uitgebreide 

voorzieningen aan zijn medewerkers aan te bieden. Door de 

krachten te bundelen in één groot complex komen dergelijke 

faciliteiten opeens binnen handbereik. 

Het Concept 

Er is als doel gesteld om het gebouwencomplex zo te ontwerpen 

dat aan de snelwegzijde aansluit bij de schaal van de infrastruc

tuur en de perceptie van de voorbijrijdende automobilist, terwijl 

het aan de andere zijde recht doet aan de schaal van de stad en 

de belevingswereld van de stedeling. 

Dit is gedaan zoals Ju les Hardouin Mansart dat in het eerderge

noemde voorbeeld deed met de gevels van het 'Piace Vendome' 

in Parijs. Het enige verschil is dat de achterliggende bebouwing 

hier niet achter een stedelijk neo-klassiek scherm, maar achter 

een modern infrastructureel scherm, verdwijnt. 

Deze oplossing is wezenlijk anders dan bij de eerdergenoemde 

projecten 'Het Cockpitgebouw' en 'The Wall', waar eigenlijk aan 

twee zijden sprake is van een infrastructurele schaal (zie ook de 

projectbladen en schema's in de bijlage) . 

Aan de hand van een schematische drie dimensionale weergave 

van het gebouw zal het concept op de volgende pagina's worden 

uitgelegd. 



1 

Volgens de contouren van de stedebouwkundige context (afgeleid uit de 

stedebouwkundige pionnen) wordt een verhoogd maaiveld gerealiseerd. 

Dit maaiveld biedt ruimte aan de ondersteunende functies en vormt het 

fundament voor de te realiseren (kantoor)gebauwen. De stapeling van 

functies zorgt vaar meervoudig ruimtegebruik en is daarmee een breuk 

met het vooralsnog vaak extensieve ruimtegebruik langs de snelwegen. 

3 

Aan de wand komen U-vormige gebouwvleugels die dienen als een 

startpunt voor de te realiseren kantaren (MESO). Ze zijn vaarzien van 

basisvoorzieningen als verticale ontsluiting (trappen en liften) en sanitair. 

De atria die ontstaan zorgen voor licht- en luchttoetreding in het brede 

stedebouwkundige volume. De casco's van deze vleugels zullen met het 

oag op een continu veranderende inrichting zeer flexibel rnaeten zijn ap 

het gebied van installaties. De veranderbaarheid van dit vaste gedeelte is 

een belangrijk aspect voor de duurzaamheid van het camp/ex. 

2 

Aan de snelwegzijde wordt op het maaiveld een lang smal gebouwvo

lume geplaatst als een infrastructureel scherm tussen de snelweg A2 

(MACRO) en het achterliggende stedelijke gebied (MESO). 

De onderste laag is een verbindingslaag die dienst doet als hoofdontslui

ting voor het gehele complex. De gevel vormt naar de snelweg tae een 

herkenbaar front op infrastructurele schaal: het adres aan de snelweg. 

4 

Op strategische plekken in de wand, ter plaatse van de atria, worden openingen 

gemaakt die zorgen voor extra lichttoetreding. Deze openingen verbij zanderen 

de gevel aan de snelwegzijde en bieden de automobilist vanaf de snelweg een 

subtiele blik op wat er zich achter de wand afspeelt. 
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5 

Om het verkeersgeluid, de fijnstof en luchtvervuiling buiten te houden 

worden de gevels en doken van de diverse atria dichtgezet met glas. 

In deze afgesloten binnentuinen ontstaat een microklimaat dat een 

belangrijke rol kan spelen in het klimaatconcept van het complex. Door de 

atria en de balkons die aan de snelwegzij.de ontstaan aan te kleden met 

bomen en planten krijgt het gebouw een vriendelijk, duurzaam en groen 

karakter. 

7 

Op het moment dat een gebouwvleugel, na 5-20 jaar niet meer aan de 

wensen en eisen van de opdrachtgever voldoet, dan wordt deze tot op 

het U-vormige vaste deel gesloopt waarna de vrijgekamen bouwmateria

len worden gerecycled. 
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6 

Aan de U-vormige gebouwvleugels wordt vervolgens door iedere 

opdrachtgever, met vernieuwbare of recyclebare materialen ('crodle 

to cradle' filosofie) en volgens de eigen inzichten het eigen kantoor 

afgebouwd. Hij kiest hierbij voor zijn eigen architect. Aan de stadszijde 

ontstaat hierdoor een diversiteit aan architectuur die qua schaal aansluit 

bij de schaal van het Leidsche Rijn centrumgebied (MESO). 

8 

op de vrijgekomen plek kan volgens dezelfde methode weer een nieuwe 

aanbouw gerealiseerd worden. Aan de stadszijde is het gebouw als een 

continue veranderend organisme. 



Omdat verder verdichten van al verstedelijkte ruimte langs de weg de voorkeur heeft boven de 

ontwikkeling van nieuwe bedrijven in de nog open ruimte (zie ook hoofdstuk 2) is er gezocht naar 

een locatie op een bestaand bedrijventerrein of een in plan in de uitvoeringsfase. Uiteindelijk 

bleven er twee interessante locaties over. Eén in de nabijheid van de Haagse Vinex-wijk Ypenburg 

en één bij de Utrechtse Vinex-locatie Leidsche Rijn (ter hoogte van de A2 en de spoorlijn Utrecht

Rotterdam). De tweede locatie had al snel de voorkeur. Langs de A2 gebeurt namelijk enorm veel 

op het gebied van infrastructuur. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gekozen locatie. 

Vinex-locatie Leidsche Rijn 

De Leidsche Rijn, gelegen langs de A2 bij Utrecht, is een typisch 

voorbeeld van een strategisch langs de snelweg geplande Vinex

locatie. Hier worden in totaal ruim 30.000 nieuwbouwwoningen 

gerealiseerd. In 2015 zal het gebied 80.000 inwoners en 40.000 

werknemers tellen (bron: Ruimtelijk Planbureau). Deze grote 

hoeveelheid nieuwe Utrechters brengt een stijgende behoefte 

aan recreatieve en commerciële centrumfuncties met zich 

mee. Het huidige stadscentrum was eigenlijk al te klein om de 

bestaande stad in haar behoefte te voorzien en uitbreidmogelijk

heden waren er niet of nauwelijks, maar met deze in aankomst 

zijnde tienduizenden nieuwe bewoners is dit capaciteitsprobleem 

binnen het huidige stadscentrum een onoverkomelijk probleem 

geworden. Om het capaciteitsprobleem op te lossen is er door 

de gemeente Utrecht het ambitieuze plan gelanceerd om bij de 

nieuwe Vinex-locatie Leidsche Rijn vanuit het niets een geheel 

nieuw tweede stadscentrum te ontwikkelen. Een centrumgebe

bied compleet met een eigen theater, bioscoop, winkelvoorzie

ningen, horeca en alle andere functies die men in een gezond 

stadscentrum zou verwachten. 

Barrières overbruggen 

De barrièrevorming van de A2, tussen de Vinex-locatie Leidsche 

Rijn en de bestaande stad Utrecht, heeft binnen de stedenbouw

kundige en architectonische planvorming van Leidsche Rijn steeds 
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een prominente rol gespeeld . De aandacht voor deze snelwegbar

rière in het stedelijke weefsel heeft al vroeg in de planvorming tot 

verrassend innovatieve ontwerpoplossingen geleid. Zo vormen 

het eerdergenoemde 'Cockpitgebouw' en 'The Wall' beide een 

uitgekiend antwoord op de vraag om een gebouw in een geluids

wal te integreren. 

Het masterplan voor het Leidsche Rijn Centrumgebied is gemaakt 

door Jo Coenen & Co . In dit Masterplan speelt de barrièrevorming 

van de A2 opnieuw een leidende rol. De snelwegbarrière wordt 

aangepakt door deze over een lengte van ruim anderhalve kilo

meter te verdiepen en te overbruggen. De overbrugging wordt 



mogelijk gemaakt doordat het centrumgebied naar de snelweg 

toe trapsgewijs oploopt naar een uiteindelijke hoogte van acht 

meter. In de ruimte onder het opgetilde stadscentrum is plaats 

voor parkeer- en stallingsgarages, logistieke ontsluitingsroutes 

ten behoeve van de bevoorrading van de bovenliggende commer

ciële functies en technische oplossingen zoals een afvalverwer

kingsysteem. Het centrumgebied krijgt door het hoogteverloop 

een on-Nederlands, bijna mediterraan karakter dat volgens de 

betrokken architecten en stedebouwkundigen een unieke sfeer 

zal opleveren. 

De overkapping van de A2 vormt in het plan een belangrijke 

centrale as. Een ander belangrijk kenmerk van het masterplan 

zijn "de groene randen rondom het centrum, die qua maat schaal 

en type voor stedelijke allure zorgen en een schakel vormen 

over de A2 kap naar het Amsterdam-Rijnkanaal" 115• De inzet van 

(middel)hoogbouw speelt ook een belangrijke rol in het markeren 

van het centrumgebied (lees hierover verder in de volgende pa

ragraaf) en het verbinden van de oude met de nieuwe kern. Voor 

de rest zien we in het masterplan de typische Coeniaanse open 

bouwblokkenstructuur zoals we die ook kennen uit bijvoorbeeld 

zijn masterplan van Ceramique in Maastricht. 

Tussen het 'Cockpitgebouw' en 'The Wall'en de 'Leidsche Rijn 

Centrum tunnel', waarin de A2 straks verdwijnt, ligt de gekozen 

projectlocatie. Een inspirerende locatie waar, zeker op het gebied 

van infrastructuur en snelwegarchitectuur, de komende jaren nog 

veel gebeurt. 

Hoogbouwbeleid Utrecht 

De stad Utrecht kenmerkt zich door een zeer gering aandeel aan 

hoogbouw. In de historische stadskern beperkt de hoogbouw 

zich vooral tot een aantal hoge kerkgebouwen met natuurlijk de 

monumentale Domkerk als zeer bekend hoogtepunt (90 m). 

De gemeente heeft in het verleden, in tegenstelling tot vele 

andere grote steden, ook altijd een zeer terughoudend hoog

bouwbeleid gevoerd met de hoogte van de Utrechtse Dom als 

wettelijke bovengrens. Vergelijk dit maar eens met het actieve 
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beleid in Eindhoven, Almere of Groningen waar de behoefte om 

zich met hoogbouw te profileren juist erg groot is. De meeste ste

den willen niets liever dan meedoen met de Randstad . De nieuw 

ontwikkelde hoogbouw in stadskernen stuit in de praktijk echter 

vaak op veel kritiek en heeft onder andere door de slagschaduw 

en windconcentraties op maaiveldniveau een onmiskenbare fysi

sche invloed op de stedelijke context. Nog maar te zwijgen over 

de esthetische impact op het stadsgezicht en de verandering van 

de horizon in de wijde omgeving. 

In een op 13 januari 2005 gepresenteerde hoogbouwvisie van de 

15) Crtaac wt de amschnJVirnJ van het masterpl n 
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gemeente Utrecht is echter een eind gekomen aan het gebrek aan 

helder hoogbouwbeleid voor de Domstad. In de gepresenteerde 

visie staat daarover: "Burgemeester en Wethouders willen nu de 

ideeën ten aanzien van hoogbouw vastleggen en daarmee een 

basis leggen voor beleid voor de stad als geheel" u6 • Dit natuur

lijk vooral naar aanleiding van de bouwontwikkelingen rond de 

nieuwe Vinex-locatie. 

In het rapport wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

de historische stadskern en de stadsranden waaronder Leidsche 

Rijn. 

Van stadskern tot Centrale Zone 

Met de ontwikkeling van de nieuwe Vinex-wijk Leidsche Rijn met 

een eigen centrumgedeelte vindt er een verschuiving plaats van 

de centrumactiviteiten van de stad. In de hoogbouwvisie wordt 

nu dan ook gesproken van een 'Centrale Zone' in plaats van een 

stadscentrum. Deze zone strekt zich uit vanaf de historische 

stadskern tot het nieuwe 'Centrum Leidsche Rijn'. Met deze ver

andering verworden het Amsterdam- Rijnkanaal en de verbreede 

A2 van Randstedelijke- tot binnenstedelijke elementen. De bar

rière functie van de A2 wordt deels opgeheven door het nieuwe 

Leidsche Rijn stadscentrum over de snelweg heen te bouwen. Een 

ander middel is hoogbouw. 

In de hoogbouwvisie van de gemeente Utrecht wordt duidelijk 

aangestipt dat men onder andere door de inzet van hoogbouw de 

verschuiving van centrumactiviteiten naar deze nieuwe centrum

zone zichtbaar wil maken in de stadsstructuur. Hoogbouw is een 

geschikt middel om de veranderingen in het stedelijk weefsel te 

tonen en de kloof tussen de twee centra, het oude stationsgebied 

enerzijds en Centrum Leidsche Rijn anderzijds, te dichten. In de 

oude stad en voor het overgrote deel van de Vinex-locatie ligt 

duidelijk vast tot hoe hoog er gebouwd mag worden, met uitzon

dering van het Centrumgebied, waar de bouwhoogte in de hoog

bouwvisie niet op voorhand wordt begrensd. In dit laatste zag de 

ambitieuze projectontwikkelaar Burgfonds kans om Utrecht met 

een extreem hoogbouwinitiatief op de kaart te zetten. 
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Burgfonds was al geruime tijd betrokken bij de planvorming van 

het Leidsche Rijn centrumgebied. Zij staan onder andere ook aan 

de basis van het al eerder genoemde project 'The Walt' ontwor

pen door VVKH-architecten. Zodoende was men goed op de 

hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de planvorming 

van het Leidsche Rijn centrumgebied . Toen er in het masterplan 

van Jo Coenen op een prominente locatie ruimte was gereser

veerd voor een hoogbouwproject, zag Burgfonds zijn kans schoon 

om hierop in te haken. De ontwikkelaar gaf het architectenbureau 

'De Architekten Cie.' (Pi de Bruijn en Branimir Medié) de opdracht 

om een eerste schetsontwerp te maken voor een ambitieuze 

multifunctionele toren op de betreffende locatie. Het ontwerp 

genaamd 'de Belle van Zuylen' werd op 2006 met veel belangste l

ling in de pers gepubliceerd. Volgens het schetsontwerp zal de 

Belle van Zuylen een hoogte van 262 meter krijgen en zou het 

daarmee niet alleen veruit het hoogste gebouw van Nedertand 

worden, maar zelfs het hoogste gebouw in de Europese Unie. 

Getuige de heftige reacties, die vrijwel direct na de bekendmaking 

van het initiatief van Burgfonds volgden, blijkt wel hoe gevoelig 
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de kwestie hoogbouw in Utrecht nog steeds ligt. 

Ook Mels Crouwel (toentertijd rijksbouwmeester) reageerde 

weinig enthousiast (zie krantenknipsel) en gaf een negatief advies 

aan VROM minister Jacqueline Cramer. Niet zozeer om de hoogte 

op zich, maar wel in de betreffende landelijke context met prak

tisch alleen maar laag en middelhoogbouw. Minister Cramer sloot 

zich later aan bij deze kritiek: "niet doen op deze plek." (bron 

AD.nl zondag 24 september 2007) 

Verticaal of horizontaal? 

De Vinex-wijk Leidsche Rijn is ontwikkeld aan de zuidwest zijde 

van Utrecht in een voormalig landbouw- en industriegebied. 

Horizontale landschappelijke elementen als snelwegen (A2, A12), 

de spoorlijn richting Rotterdam en Den-Haag en het Amsterdam

Rijnkanaal bepalen grotendeels het karakter van de omgeving. 

.t 7) Lfe zlchrbaar /J ei, van de Belle van ?.uylen Tore 

Han Lörzing. ,.1 .. rJan Horli ers en fti/urmx Breedlik 

Rwmtelij~ Plalli, ureou. Oen Hoog 2007 

Het woongebied kenmerkt zich door een uitgestrekte suburbane 

woonstructuur met een relatief lage dichtheid (op de centrum

zone na). Niet bepaald een locatie voor de hoogste toren van 

Europa. De incidentele hoogbouw waarover in de hoogbouwvisie 

van de gemeente wordt gesproken dient een duidelijk vooraf 

gesteld doel: het dichten van de kloof tussen het oude en nieuwe 

centrumgebied. Het initiatief van de Belle van Zuylen gaat volledig 

aan dit duidelijk vooraf gedefinieerde doel voorbij. "De toren zal 

bij helder weer tot in een omtrek van ruim 62 km zichtbaar zijn 

en leidt daarmee tot een permanente horizonverandering in een 

36 

gebied zo groot als 12.000 vierkante kilometer", aldus een onder

zoeksrapport. 117 (zie ook de bijlage). 

Nadat het definitieve masterplan door het bureau van Coenen 

was afgerond is de uitwerking van het plandeel Noord, waaronder 

de projectlocatie behoort, toegewezen aan het architectenbureau 

Rijnboutt, Van der Vossen, Rijnboutt. Zij werken tot op de dag van 

vandaag aan de stedebouwkundige planvorming. De Belle van 

Zuylen speelt hierin een prominente, zo niet leidende rol. 

In dit afstudeerproject wordt er naar gestreefd om door middel 

van een architectonische interventie aansluiting te vinden bij het 

horizontale en infrastructurele karakter van de snelweg. Omdat 

het hoogbouwinitiatief van Burgfonds, door 'De Architekten Cie.' 

vertaald in de Belle van Zuylen, niet aansluit bij de uitgangspun

ten van het originele Masterplan van Jo Coenen, de hoogbouwvi

sie van de gemeente en tevens volkomen voorbij gaat aan het ho

rizontale karakter van de A2, is deze verworpen. Zodoende speelt 

de Belle van Zuylen in de verdere planvorming geen rol meer. 

Een belangrijk deel van het in de Belle van Zuylen te realiseren 

programma wordt geadopteerd en is ondergebracht als onder

deel van het eigen te realiseren programma van eisen. Op de vrij

gekomen locatie zal een bouwblok komen dat aansluit bij de rest 

van het masterplan. In het gebied is overigens nog steeds ruimte 

voor hoogbouw zolang deze maar aansluit bij de schaal van de 

overige bebouwing, de oorspronkelijke uitgangspunten uit het 

masterplan van Coenen en de hoogbouwvisie van de Gemeente 

Utrecht. 



De vraag naar 'het grote gebaar' langs onze infrastructuur, de blijvende vraag naar kantoor- en 

bedrijfsruimte langs de snelweg en het belang van duurzame, aanpasbare gebouwen, uiteindelijk 

komt alles samen in het ontwikkelde gebouwencomplex. Het concept en de ideeën uit de stra

tegie vinden opgeteld in het ontwerp hun definitieve plek. In dit hoofdstuk passeren de verschil

lende onderdelen van het ontwerp de revue. 

Vormonderzoek 

In de beginfase is met behulp van schetsen, schaal- en compu

termodellen uitgebreid onderzoek gedaan naar de vormgeving 

van het te ontwerpen gebouwencomplex (zie voor uitgebreide 

beelden van het onderzoek de poster). 

Deze studie heeft zich vooral gericht op het verloop en de ver

bijzondering van de gevel aan de snelwegzijde. Het onderzoek 

richtte zich op de continuïteit en verbijzondering van de gevel. 

Vooral de kleine maquettes (schaallop2000) hebben in deze fase 

veel inzicht gegeven. 

De snelweggevel vormt de representatieve zijde van het gebouw. 

Het verloop en de verbijzondering van de gevel moeten bijdragen 

aan de snelwegbeleving van de voorbijrijdende automobilist, 

maar daarbij mag het grote infrastructurele gebaar niet in stuk-
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ken uiteenvallen. In de eerste ideeënfase van het vormonder

zoek is vooral veel geschetst om snel varianten te ontwikkelen . 

Een sequentie van op elkaar afgestemde gebouwvolumes bleek 

onvoldoende om de samenhang te behouden. Continuïteit in het 

gevelvlak bleek de aangewezen methode om uiteenvallen van het 

langgerekte gebouwvolume te voorkomen. 

Beleving van de automobilist 

Door middel van computeranimaties is een indruk gekregen van 

de beleving vanuit een voorbijrijdende auto. Uit dit onderzoek 

bleek dat hoogteverloop in de lengterichting van het gebouw 

vanuit het perspectief van die automobilist nauwelijks wordt er

varen . Daarentegen had een geringe overhelling van het volume 

dwars op de richting van snelweg direct een zeer dramatisch 



effect. Wanneer de volumes van de twee verschillende delen van 

het complex naar elkaar toe leunen, ontstaat er tussen de twee 

gebouwvolumes een enorme spanning. Dit is in het definitieve 

ontwerp ingezet. 

De gevel is voorzien van een eenvoudig horizontaal lijnenspel. 

Deze horizontale banden zijn aangebracht ter hoogte van de ver

diepingsvloeren waardoor de bouwlagen eenvoudig in het gevel

beeld zijn af te lezen. De gebouwen worden door de verbindende 

gevelstroken op de onderste twee verdiepingen als het ware aan 

elkaar geregen. De tijdens het onderzoek zo belangrijk gebleken 

continuïteit is door middel van dit principe gewaarborgd. Op de 

bovenste verdiepingen wordt het lijnenspel ter plaatse van de 

atria onderbroken. De automobilist kan hier een glimp opvangen 

van wat er zich achter de gevel afspeelt. 

Het resultaat is een gevelarchitectuur die aansluit bij de perceptie 

van de voorbijrijdende automobilist. De twee gebouwen zijn zeer 

herkenbaar en onlosmakelijk met de snelwegcontext verbonden. 

Het gebouw is een 'adres aan de A2' (MACRO). 
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Multifunctionele Plint 

Het gebouwencomplex heeft een multifunctionele plint. Deze 

plint wordt gevormd door het verhoogde maaiveld. Op dit 'maai

veld' staan de geluidswerende kantoorwand met snelweggevel en 

de vaste U-vormige gebouwvleugels waaraan de zelf af te bouwen 

kantoorvleugels worden gerealiseerd. Door het gebouw op een 

basement of plint te plaatsen ontstaat de indruk dat de snelweg 

in een infrastructurele goot ligt. Door de wand vervolgens iets 

over de plint heen te laten hangen wordt dit effect vanaf de weg 

gezien nog sterker en de wand nog indrukwekkender. 

Het maaiveld vormt niet alleen letterlijk de drager (het funda

ment) voor het gebouwencomplex, maar ook in figuurlijke zin 

vormt het een solide basis. Onder het maaiveld is namelijk ruimte 

voor diverse ondersteunende gebouwfuncties die ten goede 

komen van alle gebruikers van het complex. In de plint zijn meer

dere grote horizontale raamstroken aangebracht. Dit komt ten 

goede van het uitzicht vanuit de ruimten onder het verhoogde 

maaiveld en de lichttoetreding in die ruimten. 



De commerciële expressie van de bedrijven wordt aan de snel

wegzijde beperkt tot de mogelijkheid om- als een soort verwij

zing naar de reclameborden van de Formulel- op de plint een 

bedrijfslogo aan te brengen. De kracht en representativiteit van 

het project schuilt dus niet in de gebruikelijke individuele expres

sie, maar juist in de grote infrastructurele schaal van het col

lectief. Net als bij de Van Nellefabriek zal de architectuur van het 

complex als geheel een sterk beeldmerk vormen. De architectuur 

wordt emotie; ondernemers zullen graag onderdeel uitmaken 

van dit sterke collectief en zullen trots zijn om hier hun bedrijf te 

mogen vestigen. 

De plint biedt ruimte aan één grote congreszaal en een aantal 

kleine presentatie/vergaderruimten. De foyers liggen aan de gevel 
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waardoor de dynamiek van de snelweg hier het decor vormt. 

Verderop in de plint (onder het tweede atrium) is een fitnessruim

te voorzien . De automobilist kan bij het voorbijrijden de cardioa

paraten achter het raam zien staan. De sporters kijken tijdens de 

workout uit op de dynamiek van de snelwegomgeving. 

Verderop in de plint is nog ruimte voor een bedrijfsrestaurant en 

de vierde ruimte is nog onbestemd . De vijfde ruimte is onderdeel 

van het Hotel dat vanuit het programma van de Belle van Zuylen 

is geadopteerd. 

Multifunctionele wand 

Aan de snelwegzijde wordt op het maaiveld een langgerekt 

gebouwvolume geplaatst als een scherm tussen de snelweg A2 

en het achterliggende stedelijke gebied. De gevel bestaat uit 

uitwisselbare werkunits die geen eigendom zijn van de bedrijven, 

maar ze kunnen afwisselend door verschillende ondernemers in 

het complex worden gebruikt. De werkunits vormen een soort 

buffercapaciteit om kleine veranderende ruimtebehoeften van de 

gehuisveste ondernemingen op te vangen . Een andere mogelijk

heid is om de overcapaciteit in te richten als vergaderruimten, 

archief of een andere functie waar tijdelijk meer behoefte aan 

is. De tussenwanden zijn niet-dragend uitgevoerd waardoor 

meerdere units eenvoudig kunnen worden samengevoegd tot één 

grotere ruimte. 

De units achter de snelweggevel worden ontsloten via een galerij. 

Deze verkeersruimte werkt als extra geluidsbuffer tegen het 

verkeerslawaai van de A2. Tussen de gevel en galerij zit nog een 

smalle open ruimte, maar incidenteel zijn ze via een vloerstrook 

met elkaar verbonden. Op deze 'eilandjes' is ruimte om te bellen, 

voor een koffiehoek, een relaxplek of een andere functie. Deze 

eilandjes worden afzonderlijk aangekleed door interieurontwer

pers. Hierdoor zullen ze fungeren als eenherkennings-en oriënta

tiepunt voor de gebruikers. 

Indien er veel ruimte in de wand over is, dan kan deze aangebo

den worden aan kleine ondernemingen of startende bedrijven . 

Een andere mogelijkheid om de overgebleven units in de wand 



te exploiteren is door deze extern aan te bieden als vergader- of 

cursusruimte. Ondernemers of bedrijven van buiten kunnen dan 

op een afgesproken tijd een ruimte reserveren voor een meeting. 

De centrale ligging en goede bereikbaarheid van het complex zal 

zeker concurrerend zijn met andere vergadercentra. 

Flexibele bedrijfsruimte 

Op de drie parkeerlagen in het ei-vormige gebouwdeel is een 

bedrijfshal voorzien. Deze ruimte met grote kolomvrije overspan

ningen kan met niet dragende scheidingswanden in verschillende 

compartimenten worden opgedeeld. Rondom in de plint zitten 

verschillende expeditieruimten voor het laden en lossen van 

vrachtwagens. leder bedrijf kan zelf bepalen hoeveel vierkante 

meter het wil huren. 

De drielaagse kantoren boven de hal kunnen bij de bedrijfshal 

worden gehuurd. Onder de kantoren op de bedrijfsvloer zijn ruim

ten voorzien die kunnen dienen als kleedruimte, installatieruimte 

of opslagruimte. 

In de snelweggevel van dit gebouwdeel zitten dezelfde soort mul

tifunctionele uitwisselbare units als bij het kantoorgedeelte. 

Ontsluiting 

Het gebouw is opgespannen tussen een parkeerkelder onder 

het ei-vormige bedrijfsverzamelgebouw aan de noordzijde en 

het station van Jo Coenen aan de zuidzijde. Er wordt zo, anders 

dan bij andere bedrijfsgebouwen, niet gediscrimineerd tussen 

werknemers die met de eigen auto of met het openbaar vervoer 

komen. Tussen de parkeerkelder en het station ligt een brede 

(10,80 meter) horizontale verbindingsroute. Via deze route kun

nen de werknemers en bezoekers naar hun bestemming binnen 

het complex wandelen. De route is totaal ongeveer 500 meter 

lang. Uitgaande van een normale wandelgang (5 km/h) zal men 

er gemiddeld 6 minuten over wandelen om van de ene naar de 

andere kant te komen. Op weg naar de werkplek kan men in de 

diverse kiosken, koffiecorners en snackcorners die in de route 

zijn opgenomen nog een ochtendkrant, broodje en kopje koffie 
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halen. Op deze manier zal de wandeling een prettige start van de 

werkdag bevorderen. Vervolgens kan men in één van de liften (die 

allen in de horizontale route uitkomen) stappen. Aangekomen op 

de verdieping is er een ruime hal met toiletgroepen. Van daaruit 

kan men via de beveiligingspoortjes (pasjessysteem) de kantoren 

betreden of men loopt verder de galerij op die als een bufferzone 

achter de snelweggevel verscholen ligt. Aan de galerij liggen de 

eerder beschreven uitwisselbare multifunctionele werkunits. 

Zelf af te bouwen kantoren 

Het concept is gebaseerd op een U-vormige vaste basis waaraan 

de opdrachtgever het kantoor naar eigen inzichten kan afbouwen. 

ledere ondernemer kiest voor de aanbouw zijn eigen architect. In

dien de aanbouw na 10-20 jaar niet meer aan de wensen en eisen 

voldoet, dan kan het tot op de vaste basis worden afgebroken en 

vervolgens weer opnieuw worden opgebouwd. Deze aanpasbaar

heid maakt van het gebouwencomplex aan de stadszijde een 

continue veranderend organisme met een diversiteit aan architec

tuur en ruimte voor individuele expressie, dat qua schaal aansluit 

bij het Leidsche Rijn centrumgebied (MESO). 

De U vormige vaste vleugels zijn volledig uitgerust met een 

flexibele leidingvloer (slimline systeem), zodat de aanpasbaarheid 

op het gebied van installaties te allen tijde is gewaarborgd. Door 

bij de bouw gebruik te maken van vernieuwbare, recyclebare 

grondstoffen en/of herbruikbare bouwdelen ('cradle to cradle' fi

losofie) kan de milieubelasting tot een minimum worden beperkt. 

Het verhoogde maaiveld vormt een werkplateau, van waaraf de 

bouwwerkzaamheden plaats kunnen vinden. De overlast op maai

veldniveau wordt zo tot een minimum beperkt. 

De diepte van het vaste gedeelte in combinatie met de vrije 

ruimte tot aan de buitencontouren van het verhoogde maaiveld 

bepalen de maximale afmetingen van de aanbouw. De maatvoe

ring van de draagconstructie (kolommenstructuur) in de U-vormi

ge vleugels is een belangrijke maatgevende factor voor het maken 

van een ontwerp. 

Om er zeker van te zijn dat er voldoende ruimte is om verschillen- Slimfine vloersysteem 



de uiteenlopende kantoorconcepten te realiseren is er onderzoek 

gedaan naar diverse kantoortypologieën en de bijbehorende 

maatvoering. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in de 

bijlage. 

De atria 

De vormgeving van het complex wordt grotendeels bepaald door 

de sequentie van binnen en buitentuinen. Deze vermaken het 

lange en brede stedebouwkundige basisvolume tot een smalle 

strook aan de snelwegzijde met daaraan bruikbare gebouwvleu

gels welke hun licht en lucht krijgen vanuit de tuinen (binnen en/ 

of buitentuinen). Ventileren aan de gevel is voor gebouwen aan 

een snelweg zonder verdere maatregelen geen optie. Gewoonlijk 

betekent dat, voor in ieder geval de vertrekken aan de snelweg

zijde, automatisch de keuze voor mechanische ventilatie. Laat dit 
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nu juist een behaaglijk binnenklimaat en vooral de individuele 

invloed daarop (MICRO) in de weg staan. Een atrium of grote 

glasoverkapte ruimte (GGR) kan hierbij de oplossing bieden. De 

grote glasoverkapte ruimte zal naast het bufferen van het binnen

klimaat ook beschermen tegen de door de drukke verkeersweg 

veroorzaakte geluidsoverlast en luchtverontreiniging. 

De mate van bruikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het 

complex hangen dus vooral af van de vormgeving en bouwfysi

sche eigenschappen van de binnentuinen . Voldoende daglichttoe

treding en uitzicht zullen belangrijke factoren zijn als het gaat om 

de kwaliteit van de aan de atria grenzende (kantoor)ruimten. 

In de beginfase van het ontwerp is gekeken naar gerealiseerde re

ferentieprojecten met atria die in de praktijk hun succes hebben 

bewezen. Omdat de daglichttoetreding zo cruciaal is voor de kwa

liteit van het complex is er vervolgens een uitgebreid onderzoek 

gedaan naar de vormgeving van de atria . 

Aan de hand van de publicatie 'Grote glasoverkapte ruimten'!'" 

is een kwantitatief inzicht verkregen in de dimensienering van 

de atria en de invloed van bepaalde ontwerpbeslissingen op de 

uiteindelijke bouwfysische prestaties. 

In de literatuur over glasoverkapte ruimten zijn ontwerptaais be

schikbaar die kunnen helpen bij de dimensienering van eenvou

dige rechthoekige atria. Aangezien de geometrie van de diverse 

ontworpen atria relatief complex is, waren deze hulpmiddelen 

niet bruikbaar. Om voldoende inzicht te krijgen in de prestaties 

van de atria was het noodzakelijk om een schaalmodel te maken 

van het schetsontwerp om deze vervolgens in de daglichtkamer 

te toetsen. Er is daarbij specifiek gekeken naar: 

- De dimensies van het atrium 

- De geometrie van de openingen in de binnengevels 

- De materialisatie van de atria en dan specifiek de atriumvloer 

De grootte van de opening in de snelweggevel (snelwegvenster) 

De metingen hebben geleid tot een voortschrijdend inzicht in de 

consequenties van de diverse ontwerpbeslissingen . Met de ver

gaarde kennis en inzichten is de vormgeving van de atria verder 

geoptimaliseerd. Het lichtonderzoek en de onderzoeksresultaten 



zijn terug te vinden in de bijlage. 

Met het lichtonderzoek is bewezen dat het gebouwconcept 

op basis van de ontworpen binnentuinen en de bijbehorende 

binnengevels prima haalbaar is. In de praktijk zal het definitieve 

ontwerp altijd nog aan een controle toets moeten worden onder

worpen. Op basis van de resultaten van die definitieve toets kan 

men vervolgens de atria definitief aankleden met bomen planten 

en met de inrichting en afwerking van de atriumvloer inspelen op 

individuele verschillen. 

Naast de toetreding van voldoende daglicht zorgen de atria 

ook voor de distributie van verse ventilatielucht . Zij spelen een 

belangrijke rol in het complete klimaatconcept van het com-

plex. Doordat de ruimten met glas zijn overkapt, houden ze het 

verkeersgeluid, het fijnstof en de vervuilde lucht van de drukke 

snelweg buiten het gebouw. De lucht wordt via de andere zijde 

van het complex ingeblazen en vervolgens via de atria gedistribu

eerd. In de winter en zomer wordt de lucht voorgekoeld en in de 

winter voorverwarmt. Hoe dit verder in zijn werk gaat wordt in de 

volgende paragrafen toegelicht. 

Het Labyrint 

Het complex biedt de mogelijkheid voor iedere opdrachtgever 

om naar eigen inzichten op het verhoogde maaiveld het eigen 

kantoor af te bouwen. Hiertoe wordt een U-vormige vaste basis 

gerealiseerd, waaraan het eigen kantoor afgebouwd kan worden. 

Dit is alleen interessant als de draagstructuur van de te realiseren 

aanbouw volledig naar eigen inzicht geplaatst kan worden op het 

maaiveld. Om de vrijheid ten aanzien van de vormgeving van deze 

aanbouw te garanderen moet er dus een enorme stijve funde

ringsconstructie toegepast worden . Deze betonfundering wordt 

gerealiseerd in de vorm van een labyrint. De thermische massa 

van dit labyrint zal gebruikt worden om de ventilatielucht voordat 

deze in de atria wordt ingeblazen voor te behandelen. Dit principe 

werkt als volgt: 

In de zomer zal overdag de vanuit de buitentuinen aangezogen 

ventilatielucht door het labyrint geleid worden. De lucht zal op 
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zijn weg door het labyrint een deel van zijn warmte afstaan aan 

de betonnen draagconstructie van het fundament. Als gevolg 

hiervan zal de lucht, wanneer deze het atrium bereikt, een aantal 

graden afgekoeld zijn. 's Nachts zal de koudere buitenlucht 

gebruikt worden om de warmte, die overdag in de betonnen con

structie is opgeslagen, weer af te voeren . Om de warmte-uitwis

seling met de betonnen wanden te vergroten is deze voorzien van 

een ruwe, getande oppervlaktestructuur (zie afbeelding) . Uit de 

praktijk blijkt op de warmste momenten van de dag een tempe

ratuursverschil tot wel12 graden ten opzichte van de buitenlucht 

haalbaar. Dankzij dit systeem is een airconditioningsysteem niet 

nodig en kan mede hierdoor flink op de energiekosten voor koe

ling bespaard worden. 

Deze passieve koeltechniek is al heel oud, maar is onder invloed 

van de klimaatlobby en de vraag naar 'groene' gebouwen de laat

ste jaren weer onder de aandacht gekomen. Het systeem is onder 

andere met veel succes toegepast bij het Fe de ration Square 

project in Melbourne, Australië (zie bijlage) en het 'Earth Centre' 

(een nationaal centrum voor duurzame ontwikkeling) in Doncas

ter, Groot-Brittannië. Het systeem is vooral geschikt in klimaatge

bieden met een groot temperatuursverschil tussen de buitenlucht 

overdag en 's nachts. 

Warmteterugwinning 

's Winters kan het labyrint helaas niet gebruikt worden om de 

ventilatielucht voor te behandelen . De koude buitenlucht zal 

voordat deze wordt ingeblazen in de atria wel op een andere 

manier voorverwarmd worden. De warmte uit de in de kantoren 

afgezogen vuile lucht wordt hiervoor benut. Voordat deze vuile 

lucht naar buiten wordt afgevoerd wordt deze door een warmte

wisselaar geleid. Via de warmtewisselaar wordt de warmte van 

de vuile lucht ingezet om de verse koude buitenlucht voor te ver

warmen. Indien nodig kan er nog naverwarmd worden met een 

conventioneel verwarmingssysteem. De verwarmde lucht wordt 

vervolgens in het atrium ingeblazen . 

De combinatie van deze twee systemen leidt tot een aangenaam 
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microklimaat. In de winter zal het in de atria vrijwel altijd warmer 

zijn dan buiten en in de zomer zijn de atria vaak koeler. Hierdoor 

wordt het mogelijk om gedurende het hele jaar probleemloos aan 

de binnengevels te ventileren. 

Betonkernactivering 

Het gebouw is volledig uitgerust met betonkernactivering in com

binatie met warmte-koude uitwisseling met het grondwater. De 

thermische massa van het beton in combinatie met de continue 

warmte/koude stroom van het water in de leidingen voorkomt 

snelle temperatuurwisselingen. Het gehele complex wordt door 

middel van dit lage temperatuurverwarmingssysteem gedurende 

de hele dag op een behaaglijke basistemperatuur gehouden. De 

warmte koude uitwisseling met het grondwater biedt de moge

lijkheid om de in de zomer opgeslagen warmte in de winter weer 

op te pompen en te gebruiken voor verwarming. 

Een voordeel van dit systeem ten opzichte van traditionele 

systemen is de verminderde kans op comfortklachten door tocht. 

In plaats van warmte-uitwisseling door het verplaatsen van grote 

hoeveelheden lucht (zoals bij veel conventionele systemen) 

wisselt men bij betonkernactivering voornamelijk energie uit via 

straling. In dit verband dient het beton wel zoveel mogelijk in het 
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zicht te blijven. 

In de U-vormige gebouwvleugels zit de betonkernactivering 

. verwerkt in de compacte flexibele leidingvloer (Siimline vloersy

steem) waardoor een actief plafond ontstaat. Er zal in dit deel van 

het gebouw dus geen verlaagd plafond toegepast worden wat de 

ruimtelijkheid en de vrije verdiepingshoogte ten goede zal komen. 

Om in de werkruimten een prettige akoestiek (nagalmtijd) te 

verkrijgen zal men bij de definitieve inrichting van het kantoor wel 

voldoende geluidsabsorberend materiaal in de wanden, vloeren 

en meubels moeten opnemen. 

Individueel bijregelen 

Hoewel een groot deel van het binnenklimaat via een centraal 

systeem wordt aangestuurd, kunnen gebruikers op de werkplek te 

allen tijde zelf de ventilatie, verwarming en verlichting bijregelen 

(MICRO). Dit levert een enorm psychologisch voordeel op en 

voorkomt gezondheidsklachten. Doordat men individueel kan 

bijregelen zal men toleranter zijn ten opzichte van kleine wisselin

gen in het binnenklimaat. 

Bijregelen kan bijvoorbeeld door het openen en sluiten van 

ramen en ventilatieroosters, het regelen van buitenzonwering 

(voorzien aan de stadszijde van de wand), lokaal bijverwarmen 

met radiators of (indien de opdrachtgever daarvoor kiest) koeling 

en verwarming door de lokale toepassing van fancoil units. Dit 

laatste heeft wel als nadeel dat ze, doordat ze zijn uitgerust met 

ventilatoren, lokaal geluid zullen produceren. 

Het microklimaat in de atria maakt het mogelijk om zowel 's 

zomers als 's winters aan de binnengevel een raam te openen. Op 

het moment dat men het opeens warm heeft of men heeft be

hoefte aan frisse lucht dan kan men snel en eenvoudig een raam 

aan het atrium openen. Zelfs als de temperatuur in de ruimte 

door het openen van het raam niet echt daalt, zal de daad van het 

openen van het raam een enorm verlossend, opgelucht gevoel 

geven. Bij een hermetisch gesloten gevel waar deze mogelijk-

heid niet bestaat zal men veel minder vergevingsgezind zijn met 

betrekking tot het binnen klimaat. 



Als we de infrastructurele ruimte, op een niveau gelijk als dat 

van de stedelijke ruimte, zouden erkennen en bij de planning en 

ontwikkeling ervan er vervolgens de tijd en aandacht aan zouden 

besteden die ze verdient, misschien gaan we dan weer van de 

snelweg houden zoals we dat deden in de beginjaren. Alle betrok

kenen (politici, planologen en ontwerpers) moeten daartoe hun 

verantwoordelijkheid nemen en de handen ineen slaan. We moe

ten collectief strijden tegen de voortschrijdende verrommeling 

van onze snelwegomgeving. Voor de vormgeving van gebouwen 

langs de infrastructuur kunnen we ons laten inspireren door de 

esthetiek van de snelweg. Grote vloeiende lijnen in de vormge

ving zullen gebouwen doen aansluiten bij de belevingswereld van 

de voorbijrijdende automobilist en de infrastructurele schaal van 

de weg. In het gerealiseerde ontwerp wordt dit aangetoond. 

Als we willen beantwoorden aan de blijvende vraag naar kantoor 

en bedrijfsgebouwen langs de weg, dan moeten we onszelf dwin

gen om de lange termijn gevolgen mee te nemen in de exploitatie 

van het nieuw te realiseren vastgoed. Bovendien moeten we, met 

het oog op mobiliteitsbehoud en het behoud van de open pa

norama's langs de weg, bij de keuze van een locatie proberen de 

schaarse open ruimte te ontzien. Het is verstandiger om te kiezen 

voor het verder verdichten van de al verstedelijkte ruimte. Bij het 

ontworpen complex is gekozen voor een lange termijn oplossing 

op een strategische, reeds verstedelijkte plek. 

Door middel van het overhellen van de gebouwen en de typische 

belijning in de gevelarchitectuur is gezorgd voor dynamiek tijdens 

het voorbijrijden. De atria met groene balkons aan de snelweg 

verbijzonderen de wand. Er is geen sprake meer van het gebrui

kelijke 'rommelige' of 'stroboscopische effect', maar er zijn wel 

voldoende verbijzonderingen om te voorkomen dat het voorbij

rijden als 'saai' aangemerkt zal worden. Het gebouw vormt een 

herkenbaar architectonisch icoon: een adres aan de snelweg. Het 

wordt een herkenningspunt op infrastructureel niveau zoals we 

dat kennen van een brug, een wildviaduct of een klaverblad. Het 

46 

vormt een onlosmakelijk onderdeel van de snelwegomgeving en 

ligt daar schijnbaar voor de eeuwigheid aan haar zijde. 

De keuze voor collectieve huisvesting heeft het mogelijk gemaakt 

om het gebouw tot infrastructurele schaal op te blazen. Boven

dien wordt het door de krachtenbundeling van verschillende 

kleine ondernemingen in één bedrijvencomplex mogelijk om 

allerlei duurzame technieken te implementeren en verschillende 

ondersteunende functies op te nemen in het ontwerp. Van deze 

meerwaarde plukken alle gebruikers de vruchten. 

De bedrijven hebben binnen het megacomplex de vrijheid om 

naar eigen inzicht de bedrijfs-of kantoorruimte in te vullen en te 

gebruiken. Er is voldoende bufferruimte aanwezig om aan kleine 

wisselingen in de ruimtebehoefte te voorzien. Het gebouw is vol

doende flexibel om op zowel de lange als korte termijn eenvoudig 

mee te kunnen veranderen met de wensen en eisen van haar 

gebruikers. Dit is van belang voor de duurzaamheid en valt onder 

het zo belangrijk gebleken aanpassingsvermogen van het gebouw. 

Het complex vormt zodoende een continu met de wensen en 

eisen meeveranderend organisme. 

Het complex is opgeknipt in overzichtelijke delen met een eigen 

karakter. Interieurarchitecten zullen lokaal zones aankleden waar

door in het grote complex kleine plekken met een eigen identiteit 

zullen ontstaan. Het resultaat is een een prettige werkomgeving 

met een menselijke schaal. 

Dankzij vernuftige oplossingen in de vorm van atria, betonkern

activering en het labyrint is het gebouw voorzien van een prettig, 

energiezuinig en vaak individueel naregelbaar klimaatsysteem. Dit 

komt ten goede van de werknemers in het complex. Bovendien 

zullen de gebruikers in het gebouw door de inzet van atria geen 

nadelige gevolgen ondervinden van de nabijheid van de snelweg 

in de vorm van geluidsoverlast, luchtverontreiniging en fijn stof. 

De mobiliteit langs het gebouw komt hiermee dus niet in gevaar. 





Nawoord 

Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit? Zullen er nog meer snel

wegen bijgebouwd worden of zal de mobiliteit onder invloed van 

de milieuproblematiek drastisch afnemen? Zal de problematiek 

van verrommeling in de toekomst nog een item zijn? Of zullen 

we nog decennia lang worstelen met de inrichting van de ruimte 

langs onze infrastructuur? 

Er zijn in het verleden al verschillende toekomstscenario's 

gepasseerd. Zo zou onder invloed van de snelle opkomst van de 

informatie- en communicatietechnologie in de jaren tachtig de 

mobiliteitsbehoefte drastisch afnemen. De mogelijkheden om te 

telewerken en om over grote afstand grote hoeveelheden infor

matie uit te wisselen zouden de noodzaak om iedere dag naar ons 

werk te reizen volstrekt overbodig maken. 

Nu, bijna 30 jaar later, blijkt in de praktijk het tegendeel. De 

nieuwe communicatiemogelijkheden hebben de grenzen voor de 

bedrijfsactiviteiten van ondernemers enorm vergroot. Een aanne

mer die vroeger alleen werkte voor opdrachtgevers in zijn directe 

omgeving, kan door de nieuwe informatie en communicatietech

nologie opeens concurreren tot ver buiten zijn regio . Nieuwe 

communicatiemiddelen (bijvoorbeeld het internet) hebben de 

grenzen voor de in- en verkoop van goederen enorm vergroot. 

Hierdoor is er meer transport over de weg dan ooit. Medewerkers 

werken misschien minder thuis of op kantoor, maar werken des 

te meer onderweg met behulp van de carkit in hun auto of de 

laptop met draadloze internetverbinding. De auto is verworden 

tot mobiel kantoor. 

Mobiliteit is een welvaartsverschijnsel. Onder invloed van econo

mische vooruitgang is ook altijd sprake geweest van mobiliteits

toename. Op het moment van een economische dip, zoals ook in 

de huidige economische crisis, is er direct een mobiliteitsafname 

merkbaar. Zo is de filedruk in het eerste kwartaal van 2009 18% 

gedaald ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor 

(bron: 26-03-2009, Elsevier) 
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Aangezien er in de huidige kapitalistische maatschappij op basis 

van vrije marktwerking altijd gestreefd zal worden naar meer wel

vaart en economische groei, valt te verwachten dat de mobiliteit 

hiermee ook zal blijven toenemen. Na de crisis zullen de files vast 

en zeker weer snel toenemen ... 

Een ander belangrijk aspect voor de toekomst van onze snel

wegen is die van het energie- en milieuvraagstuk. Het langzaam 

opraken van de fossiele brandstoffen zal ongetwijfeld zijn weer

slag hebben op de mobiliteit. Het is nog maar zeer de vraag of 

we ons in de toekomst met dezelfde vanzelfsprekendheid en met 

hetzelfde gemak over grote afstanden kunnen verplaatsen als 

vandaag de dag. Toch zijn de toekomstscenario's niet zo som-

ber. De markt ziet het belang van deze opgave en er wordt hard 

gewerkt aan oplossingen. Men experimenteert met duurzame 

alternatieven als elektrische auto's, auto's met brandstofcellen, 

auto's op waterstof, biologische diesel en andere oplossingen. De 

ontwikkeling staat niet stil. Er wordt hard gestreden voor onze 

vrijheid en welvaart, om onze mobiliteit, te behouden. De snelwe

gen zullen in de toekomst vast en zeker groener en stiller, maar 

hoogstwaarschijnlijk niet veel minder druk worden. 

Mocht de snelweg waaraan het gebouw ontworpen is wel zijn 

functie verliezen, dan hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat 

het gebouw niet meer gebruikt kan worden. De architectuur van 

het gebouw vertegenwoordigt het huidige tijdperk van mobi

liteit en snelwegen. De infrastructuur en de auto zijn gebruikt 

als inspiratiebronnen om het gebouw vorm te geven. Het al dan 

niet functioneren van het bedrijvencomplex hangt hier niet mee 

samen. Het is net als bij de Van Nellefabriek. Hoewel er allang 

geen koffie, thee en rookwaar meer wordt geproduceerd is deze 

oorspronkelijke industriële functie nog steeds in het gebouw af 

te lezen. De architectuur weerspiegelt de geschiedenis van het 

gebouw. Zo zal ook de snelweg voor altijd weerspiegelen in het 

ontworpen bedrijvencomplex. 
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