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Snelwegarchitectuur 
"Een duurzaam bedrijvencomplex langs de A2" 

Posters Presentatie 
Afstuderen Wouter Wiltenburg 18 juni 2009 



CONCEPT IN SCHEMA'S 

er wordt een verhoogd mnallll'ld aangebracht 
volgen• de contour n van de stedelijke context 

mrt daarm ruimte voor allerlei ondersteundend" 
luncti<"< voor het complex 

de opcnlrgen worden drchtgt'4 •t mrt geluids
isolerende hoogrcndements beglazing om hrt 

verkcvro;p.eluld. de luchtvervulling ~n h t njnstof 
butten rnt g~bouw te houden 

CONTEXT 

r wordt een lanue wJnd met urtwrssclbare 
universele werkrurmtt" p,eplaatsl als scherm 

tussen d<:" snelweg en lwt >Chtcrllggcndr 
~~ d •lljkr gebled 

leder bcdrtjl kan op hr-t v~rhoogdP maalvel ti en 
aan de U·vormlne basis voll dtg naM wpns het 
ergen r.ebouw ~fbouw •n (denk aan beukm.lOt, 

gevelarchit ctuur, lnstallatl!:< ~n lntcnrur) 

Als loca~e is gekozen voor een plek aan de A2 in het nieuw te onwikkelen Leidsche Rijn centrumgebied ( plandeel Noord). 
Het masterplan van het hele centrumgebied is ontwikkeld door Jo Coenen en de stedebouwkundi?." plannen voor het 
noordelijk plangebied worden gemaakt door 'Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt'. Het is een unieke plek als het gaat om 
snelweg-architectuur en verstedelijking langs infrastructuur. 

Het gebouw wordt voorafgegaan door twee andere prominente snelwegarchitectuurprojecten, 'Het Cockpitgebouw van 
Kas Oast erhu is (autoshowroom van Hessing) en 'The Wal I' van Fons Verheijen (WKH architecten) . Na het gebouw komt 
het nieuwe Leidsche Rijn NS-sta~on van Jo Coenen, waarna de A2 onder het spoor doorschiet en in de tunnel onder het 
centrum verdwijnt. 

Cockpitgebouw +/- 1500 meter lang 

The Wall +/-800 meter lang 

Locatie+/- 600 meter lang 

er worden U-vormrge gebouwvleugels geplaatst 
welke lijn voorzien v~n trappen en liften en qnf
taire voorrlrnlngen, Ze dienen als startpunt voor 

de te reali eren k~n orrn 

wanneer een kantoO'll bouw niet meer aan dl' 
wensen en eisen van de opdrachtg!'vcr vnldoet. 
dJn kan d•z~ zonder al te veel hinder voor dL• 

andere bednjven !gebroken worden 

PERCEPTIE 

op <trategische plaatsen In de wand worden grot" 
openingr•n (voornamrlijk noord o>n noordoost 
gcanentcerd) r.emaakt die de achterlrggrnde 
u_"ormrge ruJmre van rxrra daglicht voomen 

vervolgel's kan Pr naM ntruwr 1n11chten op de 
vrijg komen plek een nteuw~ d·lnbouw gcreali 

secrd word n zodat weer aan de wensen en 
ri<cn van dr. opdrachtgeVPr wordt voldaan 

De auto is als een kamer met uitzicht ('A room with a view'). De architectuur van gebouwen in 
de snelwegomReving moet aansluiten bij de perceptie van de met 120 kilometer per uur 
voorbijrazende automobilist en passsen bij de infrastructurele schaal van de weg. We kunnen 
ons bij de vormgeving van deze gebouwen laten inspireren door de esthe~ek van de weg. 

Oe auto: ·A room wifh o view· (uil: 'COmpositie:. Cont111'>t, Compl(!;oritcit' v;an Fr~nclne Houben) 
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Het complex vormt aan de snelwegzijde een groot gebaar dat de 
'gcbrulloolljke' gebouwschaal overstijgt en paJt biJ de Infrastruc

turele schaal en de esthetiek van de snelweg. 

Het bedrlfvencompl vormt een herl«!nbaar Icoon op eon centr.~le, 

goed beleikbare plek. Geen klclnschölll&e Identiteit, maar een sterk en 
duurmam collectief. Dll effect kennen we van de Van Nellefabrick. 
Ondernemers zullen er trots op zijn om her hun bcdnjf te vestigen. 

ZOMERSITUATIE WINTERSITUATIE 

- -

-
Het levensduurbestendige betonnen casco Is volledig voorzien van 

betDnkom;~ctiverlng. In d.e U-vormige gebouwvleugels 1.it de betonkern
activering verwe1kt In d compacte flc•lbelc leldingvloer (SIImllne vloer

sy"eem) waardoor een actief plafond ontstaat. 

De snelwegwand en de U-vormige gebouwvleugels vorm n hel vaste 
deel van het complex. Dil Is leven5duurbestendlg (In beton en staal) 

uitgevoerd. Door het gebruik van Oe•ibele leldingvloeren "' het llgidu 
deel wel altijd aan te pas<en aon veranderende wensen en eisen. 

MESO .. ,_., .... ....... . 

Het JmmetJse bouwvolume van bijna SOO meter dat de contouren 
van de stedelijke context volgt wordt opgeknipt In bruikbare bouw

blokken door een sequentie van binnen- en bultent.ulnen. Deze 
tuinen brengen licht en tucht In het gebouw. 

A;Jn de staduljde kan iedere opdr.Jch~ever zijn eigen architect Inhuren 
om naar lgcn Inzichtzijn kantoorgebouw af te bouwen. Dit tal resul

teren in een diversiteit a•n rchltectuur op bouwblokniveau passend bij 
do scha•! van het aangrenzende Leldsch Rijn ccntrumgebled. 

De Atria spelen een belangrijke rol In hot klimaatconcept van het com
plew.. De verse lucht wordt vanaf de stadsz1jde aangezogen, door een 

filter gehaald Mln het atTium lngebluen . Zo kan men aan de binnen-
gevels ventileren tand r ov~rlast v3n verkeersgeluld of Hjnstal. 

Op het mom nt dat een aangebouwde vleugel ni t meer aan d~ wen<en 
en eisen van de geb11llker voldoet, dan kan deze worden afgebroken 
Vervolgens kan er naar nieuwe lmichten op de vrijgekomen plek een 

01euwe aanbouw gerealiseerd worden. 

Bomen en planten warden opgnnomen In het ~bouuw als anderde~l 
van de architectuur. Hierdoor ontstaat een vriendelijke en natuurlijke 
sfeer In het compll!ll. Het groen wordt aak op de balkons aan de snel
wegzijde geplaatst en is daardoor tevens zichtbaar vanaf d.e snelweg. 

De horizontale verbindlngsroute, de galerijeilandjes in de gevel"-" de 
ultwtsselbi!re units In de wand zullen door interieurontwerpers en kun
stenaars worden aangekte d. De bij~ondere aankleding zal elke plek een 

r lgen identiteit geven, waardoor ze als oril!ntaliepunt gaan dienen. 

Hoewel een aroot deel van het binnenklimaat vla een centraal systeem 
wordt aangestuurd, kunnM gebruikers op d werkplek te allen tijde zelf 
de ventilatie, verwarming en vcrlichting bil regelen. Dit levert een enorm 

psychologisch voordeel op en voorkomt gczondhc dskladuen. 

In de wand ( hetlange aebouwvolume aöln de snclwcgzljde) ritten allemaal 
ultwlsselba111 werkunits die door d verschiJlende bedrijven gebruikt kunnen 

worden, Le zijn collectief bezit. Met d ze buffercapadtelt wordt een 
oplossing geboden aan kleine d•gelljks veranderende ruimt behoeften. 



VORMONDERZOEK 
In de beginfase is met behulp van schetsen, schaal - en computermodellen uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
vormgeving van het te ontwerpen gebouwencomplex. Deze studie heeft zich vooral gericht op het verloop en 
de verbijzonderi g van de gevel aan de snelweg zijde. Vooral de kleine maquettes (schaal lop2000) hebben in 
deze fase veel inzicht gegeven. 

KANTOORTYPOLOGIEËN 
Het ontworpen gebouwencomplex biedt een antwoord op de continue veran
derende vraag van de mar~t in de vorm van zelf af te bouwen kantoren . Op 
het moment dat men met veranderende wensen en ei sen te maken krijgt en 
het gebouw voldoet niet meer, dan kan deze tot op het vaste U-vo rmige deel 
afgebroken worden. Vervolgens kan met aan het vaste deel, naar nieuwe 
inzichten, wensen en eisen, een nieuwe kantoorvl eugel realiseren. Door bij 

de bouw steeds gebruik te maken van hernieuwbare of recyclebare materi
alen wordt de milieubelasting tot een minimum beperkt ('cradle to cradle' 
filosofie) . Het verhoogde maaiveld moet ruimte bieden aan zeer uiteenlo
pende kantoorconcepten. Oe maatvoering moet daarop aansluiten. Er is een 
literatuuronderzoek gedaan naar gangbare kantoortypologieenen de bijbe
horende maatvoering. In de praktijk zijn drie gangbare kantoortypologieën: 
het cellenkantoor, de kantoortuin en het teamkantoor. Deze komen natuurlijk 
ook in gemengde vorm voor. 

De maatvoering van de constructie van het vaste deel is zo gekozen dat deze 
ruimte biedt aan alle voor de hand liggende in<khtingsp<indpe• op basis van 
het cellenkantoor en de open kantoortuin. De vaste beuk heeft een breedte 
van 9,6 meter met de kolommenrij op 7,2 meter (2,4 meter overstek). 
Afhankelijk van de wen s van de opdrachtgever kan het kantoor ui tgebouwd 
worden tot een maximum van 21,6 meter (dan zit men teg n de contouren 
van het maaiveld) . De opdrachtgever wordt natuurlijk vrij gelaten in de vorm
geving van het complex, maar de meest voor de hand liggende kantoorcon 
cepten zijn mogelijk dankzij het gekozen maatsysteem. Dit maatsysteem is 
hiernaast afgebeeld . 

12000 mm 

= --
14400 mm 16BOO mm 
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LICHTONDERZOEK 
Voldoende co ~lichttoetreding en uitzicht zullen belangrijke 
factore n zijn als het gaat om de kwaliteit van de aan de atria 
grenzende (kantoor)ruimten. Om een goed inzicht te krijgen 
in de kwantitatieve prestaties van de binnengevels met 
betrekking tot deze daglichttoetreding is ''en uitcebreid licht
onderzoek gedaan in de daglichtkamer (lichtlaboratorium). Er 
is daarbij specifiek gekeken naar: 

De dimensies van het atrium 
De geometrie van de openingen in de binnengevels 
De materialisatie van de atria 
De grootte van de opening in de snelweggevel 

Uit het onderzoek is een gevelvariant naar voren gekomen 
met verlopende gevelopeningen (de ramen worden van 
boven naar beneden steeds groter). Bovendien zijn minimale 
afmetingen voor de atria vastgesteld (breedte hoogte ver
houding en grootte van het venster aan de snelwegzijde). De 
metingen hebben geleid tot een voortschrijdend inzicht in de 
consequenties van de diverse ontwerpbeslissingen. Met deze 
vergaarde kennis en de vormgeving van de atria verder geop
timaliseerd. 

Met het lichtonderzoek is bewezen dat het gebouwconcept 
op basis van de ontworpen binnentuinen en de bijbehorende 
binnengeve ls prima haalbaar is. In de prakti jk zal het defini
tieve ontwerp altijd nog aan een controle toets moeten 
worden onderworpen . Op basis van d resu ltaten van die 
definitieve toets kan men vervolgens de atria definitief aan
kleden met bomen planten . 

19200 mm 21600 mm 
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ATRIA ALS BUFFERRUIMTE 
Ventileren aan de gevel is voor gebouwen aan een snelweg zonder verdere maatregelen geen optie. Gewoonlijk betekent dat voor in ieder geval de vertrek
ken aan de snelwegzijde automatisch de keuze voor mechanische ventilatie. Laat dit nu juist een behaaglijk binnenklimaat en de individuele invloed daarop 
in de weg staan. Een grote glasoverkapte ruimte (of atrium) kan hierbij de oplossing bieden. Een atrium fungeert als bufferruimte en beschermt tegen zowel 
het verkeersgeluid als het fijnstof en de luchtverontreinieing welke door de drukke verkeersweg worden veroorzaakt 
Oe kantoorruimten grenzend aan de atria zullen afhankelijk van de individuele behoefte, middels eenvoudig te openen geveldelen, aan het atrium kunnen 
ventileren. Dit is gedurende het hele jaar mogelijk omdat er in een glasoverkapte ruimte een microklimaat heerst In een atrium is het 's winters vaak warmer 
en door het labyrint is het er 's zomers koeler. Zie voor de concepttekeningen en uitleg over hoe dit precies werkt hieronder. 

ZOMERSITUATIE H,h "'' ., ' I,., ... ,,.;.' I',·,,',. •' ' '~ ,, : ,, .1. ',,,, '' I '''•" ,' 

De vuile lucht wordt mechanisch afgezogen vanuit de kantoorvertrekken en direct naar buiten afgevoerd (bypass warmtewisselaar) . Verse lucht wordt vanuit de 
buitentuinen aangezogen, en door het labyrint worden getransporteerd. Oe lucht zal op zijn weg door het labyrint een deel van zijn warmte afstaan aan de 
zware betonnen wanden. Als gevolg hiervan zal de lucht, wanneer deze het atrium bereikt, een aantal graden afgekoeld zijn . 's Nachts zal de koude buitenlucht 
gebruikt worden om de warmte, die overdag in de betonnen constructie is opgeslagen, weer af te voeren . Om de warmte-uitwisseling 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 temperatuursverschil 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 koeling bespaard worden . 
's Zomers zijn de kleppen aan de bovenzijde van het atrium geopend waardoor sterk opgewarmde lucht (die bovenin hangt) direct wordt afgevoerd en overver
hitting wordt voorkomen. De schuiframen aan de binnengevels kunnen te allen tijde worden geopend. 

WINTERSITUATIE f,,,.,·d "' ,,.. 11 I ,,-(1'• ,,, .,, I"' I ti••' ., .... ' '' 

In de winter wordt de vuile warme lucht mechanisch afgezogen vanuit de kantoorvertrekken en via de ventilatieschachten naar de warmtewisselaar onderin 
het gebouw gebracht. Verse koude buitenlucht wordt vanuit de buitentuinen aangezogen en ook naar door de warmtewisselaar gevoerd. In de warmtewisse
laar wordt de warme vuile lucht gebruikt om de koude verse lucht voor te verwarmen. Indien nodig wordt er nog extra bijverwarmd met een conventioneel 
verwarmingssysteem . De voorverwarmde lucht zal vervolgens in de atria worden ingeblazen. 

De vuile lucht (waaraan warmte is onttrokken) wordt aan de snelwegzijde het gebouw uitgeblazen. 
's Winters zijn de kleppen aan de bovenzijde van de atria gesloten waardoor de opgewarmde lucht in de atria blijft. Mede door dit principe kunnen de ramen in 
de binnengevels, indien gewenst, te allen tijde geopend worden. Er heerst gedurende het hele jaar een prettig microklimaat in de atria. 
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D~ kantoren worden aan de stadszijde door 
de bedrijven lA!If afgebouwcL Hierdoor 

ontstaat een dlvel'3iteit aan archl~ctuur die 
aansluiting vindt bij de schaal van de stad. 

In do plint aan de stadszijde kan iedere 
onderneming 1iln eieen enuce lnrichtlln. 

Hier flan men klanten ontvangen of kunnen 
de werknemers vla de lllt naar de bovenge

Icgen kO>ntool'\lerdleplngen gaan . 

Wanneer de auto's op de Al het gebouw 
rijn gepasseerd, dan verdwijnen ze n de 

tunnel onder het nieuwe stadscentrum van 
Leldsche Rijn . De plint van het &ebouw 

vormt d inleiding op de tunnel . 

Aan de staduilde is ru11nte gemaakt voor 
een terras. De horeca (care en/ of I"C$taU

rant) In de plint kan rodeende ook het 
leldsche Ri jn slö~dsc ntrum bedienen. 

In de plint ond r de atria Is ruimte voor 
diverse onden teunend functies ~ congres
faciliteiten, restauratie faciliteiten, sportfa· 
cllltclten en meer. De snelweg op de achter-

grond vormt het decor voor hellnterlew. 

Het compie• sluit aan op het nieuwe Sta
tion leidsche Rijn van Jo eoeoen &, Co. 

Vla trappen In d~ buitentuinen is het cofn> 
plex ook toegankclljk vanaf de stadszijde of 
kan men vanaf de horizontale verbindlngs-

route het complex verlaten. 

De atria brengen licht en lucht In het ge
bouw maar houden het uerkeef'5geluid, d" 

vervuilde lucht"" het fijnstof bulten. Verlo· 
pende Bevelopen ogen In de binnengevel 
>.orgen voor gelijkmatige lichttoetreding 

De gevelarchitectuur aan de snelwegzijde 
van het complex vindt door rijn vormgeving 
en detailieroog aansluotlng bij de infrastruc

turele schaal van de weg 

De g~vclarchitectuur a•n de stadszijde sluit 
qua schaal en ritmiek aan bij de sted.,tljke 
schaal van het achtcrliggMde centrum-

gebied. 

De groene balkons zijn vanaf d"- SMiweg 
richtbaar en geven het gebouw een groen 

en vriendelijk karakter. Door het grote 
""nJter h bb n de werkn11m u vanuit de 

kantoren uiuicht naar buiten . 

Op de plint Is ruimte voor de bedrijfslego's 
van de belangrijkste bedrijven In het com

plc•. Deze manoCJ van adverteren doet 
denken aan d reclameborden van de 

formuJeL 

In de ruimte achter de gevel zijn galerfje n 
voorzien waarlan&S men de kantoorruimten 

kan bereiken. Deze lll!rkc."sruimte werkt 
•Is CJCtr.o geluld•buffer tegen het verkeen;

geluod van de drukke Al. 

Via een doorlopende horhental 
verblndingsroute op d eerste vcrdieping 

waar alle trappen en liften uitkomen wordt 
het complex ontsloten. Via de loopbrugkan 

men naar het andcr11 gebouwdeel lopen . 

In de wand ~ao do soetwegzijde zitten collec
tieve multifunctionele weri(ruimtcn. Den 

kunn n door alle bedrijven gebruikt wo<deo 
en vormen een antwoord op klcone wos· 

selend ruimtebehoeften (buffercapaciteot). 
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LEIDSCHE RIJN CENTRUM NOORD 

De locatie ligt westelijk van de A2 bij Utrecht ter hoogte van Leidsche Rijn, de grootste Vinex-locatie 
van Nederland. Leidsche Rijn krijst een geheel nieuw centrumsebled volgens een masterplan van Jo 
Coenen. Dit centrum wordt over een lengte van anderhalve kilometer over de wes heen gebouwd. 
Het complex is opsenomen als een onderdeel in het masterplan. Het ligt ten Noorden van de spoor
lijn Utrecht- Den Haas en grenst aan het nieuwe Centraal Station dat op de kruispunt van het spoor 
en de A2 zal verrijzen. De auto's op de A2 verdwijnen nadat de locatie is gepasseerd In de tunnel 
onder het nieuwe centrumgebied. 
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Dit is een fragment van het lange gebouwvolume aan de snelwegzijde. De gevel aan de snelweg
zijde sluit met de grote horizontale gevelbanden aan bij de infrastructurele schaal van de weg en de 
perceptie van de automobilist, terwijl de gevel aan de centrumzijde door de schaal en ritmiek van 
de betonelementen aansluiting vindt bij de stad. Het slimline vloersysteem biedt vrijheid op het 
gebied van installaties waardoor de werkruimten te allen tijde aan veranderende wensen en eisen 
aangepast kunnen worden . 
De werkruimten in dit gebouwdeel worden via galerijen achter de gevel ontsloten . Deze tussenrui
mte met galerijen werkt als een extra geluictsbuffer tegen het verkeersgeluid . De open ruimte 
tussen de gevel en de galerij wordt af en toe met kleine eilandjes overbrugd. Deze ei landjes worden 
gebruikt als informele ontmoetingsplek, om even te bellen of als koffiehoek. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Aluminium gevelpaneel3 mm dik 
Staalconstructie van de gevel (rulmtevakwerk) 
Gootconstructie om vervuiling op de gevel te voorkomen 
Keers structureel beglazingssysteem 
Waterleidingen ten behoeve van betonkernactivering 
Sllmllne vloersysteem 
Stalen valbeveiliging blind bevestigd aan de kolommen 
Aluminium schuifpulsysteem 
Volautomatische buitenzonwering (Individueel regelbaar) 

10 Prefab betonnen gevelelementen 
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Dit is een fragment van een vaste U-vormige gebouwvleugeL De binnengevel (atriumzijde) is in 
houtskeletbouw uitgevoerd. Doordat in het atrium een microklimaat heerst zal de gevel niet aan 
weer en wind worden blootgesteld, dit zal de levensduur ten goede komen. De gevel is is voorzien 
van grote aluminium schuiframen. Deze ramen hebben ten behoeve van een gelijkmatige lichttoe
treding op alle verdiepingen een andere breedte; boven in het gebouw zijn ze smal. onderin juist 
breed. 
In de kantoren wordt de lucht mechanisch afgezogen, verse lucht komt via de ventilatieroosters in 
de binnengevel vanuit het atrium de kantoren in. Doordat er i n het atrium een microklimaat heerst 
kunnen de ramen gedurende het hele jaar door de gebruikers geopend worden. 

1 Geperforeerde beplating met Isolatie 
(t.b.v. de akoestiek van het atrium) 

2 Geprefabiceerd houtskeletbouwelement 
3 Aluminium schuifraamsysteem 
4 DUCO ventilatierooster (computergestuurd) 
5 In het werk gestorte betonconstructie 
6 Oplegpunten van Sllmllne vloer (na montage afgesmeerd) 
7 Waterlefdingen ten behoeve van betonkernactivering 
8 Ingestort RVS proflel ten behoeve van montage binnenbouw 
9 Afwerkvloer (zwaluwstaartvloer) 
10 Slimllne vloersysteem voorzien van sparingen t.b.v. kabels en leidingen 
11 UNP als beëindiging; hieraan kan de constructie van de aanbouw 

gekoppeld worden 
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Dit is een fragment van een vaste U-vormige gebouwvleugeL De binnengevel (atriumzijde) is in 
hout-skeletbouw uitgevoerd. De gevel is voorzien van grote aluminium schuiframen. Deze ramen 2.400 2.400 2.400 1.844 
hebben ten behoeve van een gelijkmatige lichttoetreding op alle verdiepingen een andere breedte; 
bovenin het gebouw zijn ze smal, onderin juist breed . 
De betonkolommen zijn ten behoeve van de montage van de binnenbouw voomen van ingestorte 
RVS profielen. De profielen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om nexibele binnenwanden te ~ 

bevestigen of om verlichtingsarmaturen aan op te hangen. 

gl . 
\ 

1 Geprefabiceerd houtskeletbouwelement N : 

' 2 Ingestort RVS profiel ten behoeve van montage binnenbouw N . 

3 Open constructie van hardhouten delen met Isolatie er achter 
(t.b.v. de akoestiek van het atrium) • • • • ). 

4 Aluminium schuifraamsysteem o : 

5 Geprefabriceerde betonkolom 
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