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[Hoofdstuk 1] Analyse 

Dit deelonderzoek richt zich op bestaande kantorenbouw waarin de verschillende belevingen, 
zoals beschreven in hoofdstuk 4, een rol spelen. Deze theoretische benadering wordt nu nader 
onderzocht door middel van analyses van een aantal voorbeeldprojecten. Van ieder 
voorbeeldproject kan een overzicht worden gegeven van de bouwtechnische uitwerking in de 
'S'-Iagen. Aan de hand van de veronderstelde tweedeling van een gebouw komen de 
belangrijkste belevingen van de gebruiker ten opzichte van het gebouw aan de orde; de 
ruimtelijke, sociale en natuurlijke beleving. 

1.1 Voorbeeldprojecten 

Een van de voorbeeldprojecten is uiteraard een project over mens- en milieuvriendelijk bouwen, 
het huidige Alterra gebouw (voorheen IBN DLO) te Wageningen. Daarnaast heb ik gekozen 
voor het gebouw van het ministerie van VROM, dat het goede voorbeeld zou moeten geven op 
het gebied van duurzaam bouwen. 

In veel literatuur wordt het gebouw van Centraal Beheer (door Herman Hertzberger) genoemd 
als een gebouw ontworpen voor de gebruiker en daarom interessant om te kijken wat er van de 
ontwerpfilosofie geworden is. Oak Villa VPRO is ontworpen met de gebruiker als leidraad, maar 
vanaf de ingebruikname zijn er verschillende klachten bekend over onder meer de akoestiek en 
het gebrek aan privacy, interessant aan dit voorbeeld is hoe de meningen nu zijn over dit 
gebouw. 

Verder heb ik eind 2005 al een bezoek gebracht aan de Van Nellefabriek, vanuit het SPIRIT 
atelier. De transformatie van fabriek naar kantoor is een goed praktijkvoorbeeld van het 
behouden van de ruimtelijke beleving van het gebouw door het behouden (en restaureren) van 
het terrein, de constructie en de gevel. Aanvullend is er aandacht geweest voor de sociale 
beleving door het creeren van een aangename kantooromgeving in de oorspronkelijke 
fabrieksruimten. 

1.2 Aanpak 

De genoemde gebouwen heb ik allemaal bezocht op basis van een afspraak, in twee gebouwen 
heeft een PR-medewerker mij rondgeleid (Centraal Beheer, VROM), bij Alterra mocht ik vrij 
rondlopen en heb ik de portier een aantal vragen kunnen stellen. Daarnaast heb ik 
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deelgenomen aan een rondleiding in de Van Nelle fabriek en in Villa VPRO. Op basis van 
ervaringen van deze bezoeken en gegevens uit verdere literatuur heb ik me een beeld gevormd 
van ieder gebouw, in feite dus mijn persoonlijke beleving van de gebouwen gecategoriseerd 
naar de ruimtelijke, sociale en natuurlijke beleving. 

Deze aspecten in onderlinge samenhang heb ik per gebouw uitgewerkt in een gebouwanalyse. 
Van ieder gebouw worden de praktische gegevens met betrekking tot de keuze en het bezoek 
genoemd. Ook wordt de levensloop in jaren weergegeven onderverdeeld in voorfase, 
ontwerpfase, bouwfase en gebruik, plus in de toekomst mogelijk een herbestemming. 

De levensloop van het gebouw vormt daarna het aanknopingspunt voor de verdere analyse. 
Eerst wordt kort weergegeven hoe in de voorfase vanuit de organisatie tegen de nieuwbouw 
werd aangekeken, daarna wordt verteld hoe de ontwerper de uitgangspunten verwerkt in een 
concept voor het gebouw in de ontwerpfase. Vervolgens worden de partijen in de bouwfase 
opgesomd. Uiteindelijk is de gebruiksfase van belang voor het vervolg van het 
afstudeeronderzoek, deze fase wordt breed toegelicht door het fysieke voorkomen van het 
gebouw volgens aile 'S'-Iagen te beschrijven. Deze technische analyse vormt de basis voor de 
analyse van de manier waarop gebruikers zich in het gebouw bevinden. 

1.3 Duurzaamheid 

Aanvullend wordt van iedere fase de eventuele aandacht voor technisch duurzaam bouwen 
aangegeven. lndien vooraf in het concept sprake is van duurzaamheid in de nieuwbouw, 
worden van het gebouw ook de toegepaste (vaststaande) maatregelen genoemd die 
voorkomen in de buitenste lagen (site/structure/skin). Onderverdeeld naar de stromen 
materiaal, energie en water. Onder het kopje materiaal staan ook eventuele maatregelen met 
betrekking tot afval en natuur. Greencalc neemt deze aspecten, plus mobiliteit, mee in de 
berekening van de totale duurzame waarde van het gebouw, ten opzichte van een referentie 
kantoorgebouw uit 1990 (met score 100). lndien bekend (IBN DLO en VROM) is deze waarde 
tenminste een basis voor een vergelijking van de duurzaamheid van het gebouw op zich (het 
kader). Meer dan als een indicatie zal ik de Greencalc-waarde niet gebruiken. 
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[Hoofdstuk 2] Alterra gebouw 

2.1 Algemene gegevens 

Bedrijf 
Naam 
Plaats 
Ad res 
Bezoek 
Contactpersoon 
Datum 
Keuze 
As pecten 

Awards 
Arch itectu ra I 
Record/Business 
Week Award 
Bienal Miami + 
Beach 
Trophee Sommet de 
Ia Terre et Batiment 
Paris 

Levensloop 

Alterra (Voorheen IBN-DLO, 'lnstituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek') 
Alterra/WUR 
Wageningen 
Droevendaalsesteeg 3a 

Nathalie Tapahari 
21 februari 2006 

Duurzaamheid, groen, gebruiker 

Finalist, 2000 

Eervolle vermelding, 2001 

2002 

Afbeelding 2. 1 Sfeerbeeld A/terra gebouw 

Afbeelding 2.2 Sfeerbee/d werkplek 
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2.2 Voorfase 

Voorgeschiedenis 
Aanleiding 

Voorbeeldstatus 

Ontwerpopdracht 

6 

Het IBN-DLO is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen het lnstituut 
voor Bosbouw en Groenbeheer te Wageningen -beter bekend als 
De Dorschkamp- en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) met 
vestigingen in Arnhem, Leersum en op Texel. De nieuwbouw in 
Wageningen is de kroon op het integratieproces van de instituten. 
Behalve de medewerkers van de vestiging Texel -die voor hun 
onderzoek afhankelijk zijn van het zoute water van het 
Waddengebied- zijn aile circa driehonderd medewerkers van het 
IBN-DLO nu voor het eerst onder een dak gehuisvest. [A] 
In 1991 werd het voornemen geuit in het Nationaal 
Milieubeleidsplan Plus om een voorbeeld van 'mens- en 
milieuvriendelijk bouwen' te realiseren. Voor de overheid, in casu de 
Rijksgebouwendienst, heeft het project een tweeledige functie. Ten 
eerste laat de overheid aan de hand van dit project zien dat mens
en milieuvriendelijk oftewel 'duurzaam' bouwen wei degelijk tot 
hoogwaardige architectuur kan leiden. Ten tweede dient het ook om 
haar eigen milieubeleid geloofwaardig te maken. Het kersverse IBN 
DLO stelde zich direct kandidaat om met haar op handen zijnde 
centrale huisvesting deze voorbeeldfunctie te vervullen. [A] 
Deze voorbeeldstatus bracht met zich mee dat de toenmalige 
rijksbouwmeester Kees Rijnboutt, in overleg met het IBN-DLO, in 
1992 besloot om voor het ontwerp van de nieuwbouw een 
meervoudige opdracht uit te schrijven onder drie van tevoren op 
hun affiniteit met milieuvriendelijk bouwen geselecteerde 
architecten. Het ging om de Nederlandse architect Hans 
Ruijssenaars en de twee Duitse architecten Otto Steidle en Stefan 
Behnisch. [A] 

Alterra 
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2.3 Ontwerpfase 

Concept 

Filosofie van de bouwopgave 
Vanuit de opdrachtgever en de gebruiker zijn een aantal doelstellingen geformuleerd voor de 
ontwerpopdracht die samenkomen in mens- en milieuvriendelijke ontwerpaspecten. De 
overheid rationaliseert de milieuvriendelijke aspecten vanuit doelstellingen van het NMP+ en de 
mensvriendelijkheid is deel van het overheidsbeleid ter bestrijding van het zogenaamde 'Sick 
building syndroom'. Vanuit de gebruiker, het IBN DLO, vormt hun vakgebied de basis voor de 
milieuvriendelijke aspecten. De mensvriendelijke aspecten volgen logischerwijs uit de wens 
voor een aangename werkomgeving. [A] 

Milieuvriendelijk 
De levensloop van het gebouw speelt een belangrijke rol in de uitwerking van de 
milieuvriendelijkheid. De levensloop kan worden onderverdeeld in drie fases vanaf de 
ontwerpfase: De bouwfase, de gebruiksfase en de sloop- of hergebruikfase. In de bouwfase 
wordt gestreefd naar gesloten grondstofkringlopen, namelijk het toepassen van vernieuwbare 
grondstoffen of gerecyclede materialen in plaats van het gebruik van eindige, niet vernieuwbare 
grondstoffen. In de gebruiksfase van een gebouw is met name het energie- en waterverbruik 
sterk bepalend voor de mate van milieuvriendelijkheid. In de laatste fase is uiteraard aandacht 
voor het hergebruik van het gebouw in zijn geheel, gebouwdelen, en recycling van materialen. 
[A] 

Mensvriendelijk 
Vanuit de observatie dat de westerse mens maar ongeveer 10 % van zijn tijd echt buiten is en 
voor de rest in een kunstmatig gecreeerd binnenmilieu verblijft, is bepaald dat de fysieke en 
mentale basisbehoeften van de mens even belangrijk zullen zijn in het antwerp als het 
functionele en het ruimtelijke programma van eisen. De gedachtegang dat gebouwen er zijn 
voor de mens en niet andersom onderstreept de rol van de gebruiker in het antwerp. Fysiek 
gezien kunnen de wet- en regelgeving voorzien in de basiseisen, daarnaast zijn psychologische 
factoren zoals Iicht, Iucht, warmte, water en geluid, elementair voor het functioneren van de 
mens in zijn omgeving. [A] 
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Low-tech ontwerpbenadering 
In de ontwerpopdracht is daarnaast specifiek aangegeven dat een low-tech invulling van het 
gebouw de voorkeur heeft. Dus dat de beheersing van het binnenklimaat niet wordt uitbesteed 
aan intelligente werktuigbouwkundige installaties, maar waar bijvoorbeeld het gebruik van 
passieve energie een grote rol speelt. Deze benadering is van aile tijden, maar de invulling kan 
op een innovatieve manier gedaan worden. [A, C] 

On twerp 

'Green Island' 
Bovenstaande aspecten heeft de architect uitgewerkt onder het motto 'Green Island' waarin de 
nieuwbouw en directe omgeving fungeren als een verbindende schakel tussen de groene 
gordels van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het is ontworpen als een ruggengraat, die 
aan een reeks binnen- en buitentuinen samenhang verleent. Het E-vormige gebouw bestaat uit 
een noordelijke vleugel waarin de laboratoria zijn gevestigd en drie kantoorvleugels haaks 
daarop. Tussen deze vleugels bevinden zich twee binnentuinen die op het zuiden zijn 
georienteerd. [A, D] 

Binnentuinen 
De binnentuinen zijn de kern van het ontwerp, zowel ruimtelijk als klimaattechnisch. Sociaal 
gezien fungeren ze ook als plek van samenkomst. De overdekte binnentuinen zijn geen atria, 
maar overdekte buitenruimten met een gematigd buitenklimaat. Zodoende legt de Arbo wet ook 
geen beperkingen op aan de werkplekken die aan de binnentuinen liggen. De binnentuinen 
vormen een buffer tussen het buitenklimaat en de kantoorruimten. In de winter wordt de door de 
zon verwarmde Iucht gebruikt voor ventilatie in de kantoorruimte. In de zomer zorgen planten en 
water voor afkoeling van de ventilatielucht door verdamping en gaat overdag het glasdak open. 
[A, D, H] 

Open structuur 
Het IBN gebouw is geen afgerond gebouw, het heeft een flexibele, open structuur, bestaande 
uit de lange kern van de laboratoriumvleugel en de haaks daarop geplaatste kantoorvleugels 
met daartussen de binnentuinen. Het gebouw kan zo meegroeien of krimpen met de omvang 
van de organisatie, door toevoeging van een extra vleugel haaks op het verlengde van de 
laboratoriumvleugel. Of door middel van verhuur inkrimpen. [A] 
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Afbeelding 2. 11 'Green Island' 

Afbeelding 2. 12 - 2. 13 Klimaat binnentuinen 

Afbeelding 2. 14 Open structuur 



2.4 Bouwfase 

Betrokken partijen 
Opdrachtgever 

Projectmanagement 

Terreinontwerp 

Architect 
Projectarchitecten 
On twerp 
binnentuinen 

Adviseur constructie 
Adviseur bouwfysica 
Adviseur klimaat en 
electrotechniek 
Bouwkundig 
aannemer 
lnstallateur 
elektrotechniek 
lnstallateur 
klimaattechniek 
lnstallateur liften 
Lab-meubilair 
Klimaatkamers 
Keukeninrichting 
Technische 
bouwdirectie 
Adviseur 
duurzaamheid 

Rijksgebouwendienst Directie Oost, Arnhem 

Rijksgebouwendienst Directie Oost, Ingrid Battheu, Han Joosten 
(extern), Etienne Schoenmaeckers 
Concept Stefan Behnisch, uitwerking Van Hees Tuin- en 
landschapsarchitectuur en bureau Smits Rinsma; uitwerking 
natuurtuin IBN-gebouw i.s.m. Ger Londo (IBN-DLO) 

Behnisch, Behnisch & Partners, Stuttgart 
Stefan Behnisch en Ton Gilissen 
Concept stefan Behnisch, uitwerking Copijn Utrecht Tuin- en 
landschapsarchitecten, Utrecht, Hyco Verhaagen (projectarchitect), 
Charlotte Korthals Altes, Luc van Dam 
Aronsohn raadgevende ingenieurs, Amsterdam 
Fraunhofer lnstitut fur Bauphysik, Stuttgart 
Deerns raadgevende ingenieurs 

Thomasson Dura vestiging Dura Bouw, Houten 

Croon Electrotechniek BV 

Sulzer Infra Nederland BV 

Wolter en Dros Evli 
Schayk + Berghuis 
GTI Koudetechniek 
Electrolux Foodservice Equipment 
Behnisch, Behnisch & Partner, Stuttgart, bijgestaan door 
Bouwadviesbureau Heyckmann 

Afbeelding 2. 15 Maquette 

Afbeelding 2. 16 Aanzicht A/terra 
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Bouwkosten 
Totaal bouwkosten 
Totaal inclusief 
installaties 
Kosten inrichting 
binnentuin 

Grootte 
Geometrie 
(grondoppervlak) 
Vloeroppervlak (m2) 
Serres (m2) 
lnhoud 
Aantal bouwlagen 
Constructiehoogte 
bouwlaag 
Werkplekken 
Aantal werkplekken 
Afmetingen werkplek 
Werknemers 
Aantal oorspronkelijk 
Aantal huidig 

2.5 Gebruiksfase 

fl. 24.900.000,- incl BTW 
fl. 38.000.000,- incl BTW (Waarvan 6.400.000,- voor 
klimaatinstallaties) 
fl. 313.000,- incl BTW 

E-vormige kamstructuur 

10.000 m2 (Kantoren: 6.000, Laboratoria: 4.000) 
1.700 m2 

3 
3,10 m 

300 

275 FTE 

Technische analyse Site 

Eco/ogische zone 
De buitentuinen van het IBN-DLO gebouw maken deel uit van een zogeheten landschappelijke 
geledingszone, die dient te voorkomen dat de noordrand van Wageningen vastgroeit aan 
Bennekom en bovendien functioneert als een secondaire ecologische verbindingszone tussen 
de Hoge Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Deze ecologische functie is een verbetering van 
de oorspronkelijke situatie, toen het niet meer was dan een uitgeputte, onvruchtbare ma"lsakker. 
[A, H] 

Alterra 

Afbeelding 2. 17 Ontmoetingsplek 

Afbeelding 2. 18 Ecologische zone 



Binnentuinen 
Uitgangspunt van de tuinen was het creeren van een "semi-natuurlijk, ecologisch evenwicht 
door de vegetatie zo goed mogelijk af te stemmen op de abiotische factoren als bodem- en 
grondwaterkwaliteit". Omdat de tuinen overkapt zijn hebben ze een subtropisch karakter en 
daardoor is de vegetatie exotisch. De sfeer is dus duidelijk anders dan het 'echte buiten' . Zoals 
IBN-DLO het verwoordt: 'Een bescheiden lokale verandering van klimatologische 
omstandigheden heeft invloed op het soort planten dat ter plekke kan gedijen.' Daarnaast 
verdampen de planten een grote hoeveelheid water waardoor de aangrenzende kantoren op 
een natuurlijke wijze gekoeld en bevochtigd worden. 

Buitentuinen 
De buitentuinen hebben uiteraard geen gematigd klimaat en zijn onderhevig aan het 
wispelturige 1\lederlandse weer. Ze hebben wei een functie in de waterkringloop. Overtollig 
regenwater belandt via een overstort in de retentievijver aan de achterzijde van het gebouw. 
Waar het weer wordt opgenomen in de natuurlijke waterkringloop zodat voor het regenwater 
geen aansluiting op het riool behoeft. 

Technische analyse Structure 

Kolomstramien 
Vanwege de kosten is laat in het ontwerp de draagconstructie gewijzigd van een staal- en 
houtskelet naar in het werk gestort beton, met twintig procent puingranulaat. Het kolomstramien 
is gebaseerd op de constructieve eigenschappen van het oorspronkelijk geplande staalskelet. 
In principe had in de kantoorvleugels, door de betonconstructie anders te dimensioneren, ook 
met een in plaats van twee middenkolornmen kunnen volstaan. Om praktische redenen is er 
echter vanaf gezien om in de besteksfase het constructieve ontwerp, inclusief palenplan, 
volledig te herzien. Wei zijn op enkele cruciale plekken in het gebouw, zoals de bibliotheek en 
het restaurant, twee middenkolommen samengevoegd tot een kolom met paddenstoel. [A] 

Klimaattechnisch 
De betonnen draagconstructie speelt een belangrijke rol in de beheersing van het 
binnenklimaat. In het natuurlijke koelingssysteem dat in de kantoren wordt toegepast, 
functioneert de thermische massa van het in het zicht gelaten beton als een tijdelijke warmte 
c.q. koude opslag . Overdag neemt het beton een deel van de warmte op die wordt 
geproduceerd door invallend zonlicht, de lichamen van de medewerkers en de kunstverlichting , 
computers en andere elektrische apparatuur. 's Nachts wordt deze warmte door middel van 

Afbeelding 2. 19 Buitentuin 

Afbeelding 2.20 - 2.21 Kolomstramien 

Afbeelding 2.22 Klimaattechniek 
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ventilatie weer afgevoerd zodat de constructie de volgende dag weer opnieuw warmte kan 
opnemen . Gedurende het stookseizoen wordt van deze zogeheten nachtkoeling uiteraard geen 
gebruik gemaakt.[A] 

Technische analyse Skin 

'Tweede huid geve/' 
Een gevel moet primair binnen en buiten scheiden door de binnenruimte wind- en waterdicht te 
maken. Daarnaast moet een gebouw aan verschillende prestatie eisen voldoen met betrekking 
tot het binnenklimaat. In het IBN-DLO gebouw verzorgen de glazen overkappingen de eerste 
eis. In de binnentuinen is daardoor een gematigd buitenklimaat aanwezig, waar het niet regent 
of waait. De kantoorgevels zorgen vervolgens voor het bereiken van het gewenste 
binnenklimaat, onder meer door handmatig regelbare verwarming en ventilatie, te openen 
ramen, natuurlijke ventilatie en zonwering . [A] 

G/asoverkappingen 
De overkappingen van de binnentuinen zijn gemaakt van een standaard kassenbouwsysteem, 
bestaande uit aluminiumprofielen, verzinkt staal en eenlaags veiligheidsglas. Deze keuze is 
verantwoord omdat er sprake is van een tweedehuidgevel, waarvan de buitenste laag niet 
ge"isoleerd hoeft te zijn. Milieutechnisch hebben genoemde materialen niet de voorkeur maar 
omdat het systeem industrieel vervaardigd wordt is de uiteindelijke productprestatie beter dan 
van een op maat gemaakt, mogelijk van gerecycled aluminium, atriumdak.[A] 

Kantoorgeve/s 
De gevels in de binnentuinen moeten aan dezelfde eisen voldoen als gewone gevels. Door de 
warmte isolerende en zonwerende capaciteiten van de binnentuinen kan de kantoorgevel 
grotendeels uit glas bestaan. Daarbij kan tweederde van het geveloppervlak van het gehele 
gebouw in helder HR glas worden uitgevoerd. Het grote glasoppervlak bespaart veel kunstlicht 
met de daaraan inherente warmtebelasting. De puien zijn volledig van hout en iedere kamer is 
voorzien van een schuifdeur naar de binnentuin. Voor de gevels is geen standaard 
gevelsysteem toegepast, maar gebruik gemaakt van de flexibiliteit en efficientie van de 
Nederlandse timmerwerk-industrie, die in staat is op industriele wijze maatwerk te produceren. 
De puien zijn gemaakt van gelamineerd en gevingerlast hout, dat wil zeggen tot kozijnhout 
verlijmde stukjes hout die op zichzelf te klein zijn om als timmerhout te dienen. Het 
milieuvoordeel hiervan is dat een veel groter deel van de bomen dan gebruikelijk een 
hoogwaardige bestemming kan krijgen. [A, D] 

12 AI terra 
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Daglicht 
Door de E-vormige opzet van het gebouw en het gebruik van bovenlichten in de gevels van de 
kamervertrekken, krijgen aile vertrekken voldoende daglicht. De overdekte binnentuinen zijn 
geen atria, maar overdekte buitenruimten met een gematigd buitenklimaat. Zodoende legt de 
Arbo-wet ook geen beperkingen op aan de werkplekken die aan de binnentuinen liggen. Voor 
eventuele aanvulling op het daglicht is gebruik gemaakt van daglichtafhankelijke 
kunstverlichting.[D] 

Technische analyse Services 

Verticaa/ transport 
Daar waar de kantoorvleugels aansluiten op de langgerekte noordvleugel vindt voornamelijk het 
verticaal transport plaats. Behalve het hoogteverschil tussen de verschillende verdiepingen van 
de kantoorvleugels overbruggen de trappenhuizen ook het verschil in verdiepingshoogte tussen 
de kantoren en de laboratoriumvleugel. De trappen hebben ieder aan andere verschijningsvorm 
en aileen de westelijke kern heeft een (goederen)lift. Verder is er bij de entree (in het midden 
aan de westzijde) ook een kleine lift. Vanuit iedere kern loopt er een binnenstraat door de 
vleugel. De verdere horizontale en verticale routing vindt plaats in de binnentuinen in de vorm 
van galerijen, balustrades, bruggen en trappen. 

Brandveiligheid 
Ten bate van de brandveiligheid zijn aan het uiteinde van iedere vleugel en halverwege de 
noordvleugel aan de buitenzijde vluchttrappen gerealiseerd. 

Akoestiek 
Beton in het zicht Iaten heeft als nadeel dat het geluid reflecteert, om de akoestiek van 
kantoorruimten te verbeteren zijn kleine akoestische 'eilanden' opgehangen waar ook 
verlichting in is opgenomen. 

Klimaattechniek 
In klimaattechnisch opzicht vormen de binnentuinen een ecologische verwarmings- en 
koelinstallatie. Het principe is eenvoudig. 's Winters fungeren de tuinen als serres: de 
glaskappen beperken het warmteverlies van het gebouw en zonlicht warmt de Iucht in de 
binnentuinen op voordat deze als ventilatielucht het gebouw binnenstroomt. Tijdens 
winternachten wordt de zonwering gesloten waardoor de warmte zoveel mogelijk behouden 
blijft. 's Zomers werken de binnentuinen precies andersom. Overdag gaat het glasdak open, 

Afbeelding 2.28 Verticaal transport 

Afbeelding 2. 29 Brandtrap 

Afbeelding 2.30 Akoestisch eiland 
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wordt de zonwering gesloten en wordt koele Iucht vanuit de kruipruimte onder de noordgevel 
gebruikt om de temperatuur te temperen. Ventilatoren onder de grond van de overdekte tuinen 
ondersteunen de verse luchtaanvoer indien de natuurlijke trek onvoldoende is. Voor verdere 
keeling wordt gezorgd door de beplanting en de waterpartijen (regenwater) in de binnentuinen. 
[D, H] 

Organisme 
De overkappingen zorgen ervoor dat het gebouw, als een levend organisme, reageert op 
veranderingen in de weersomstandigheden. De overkappingen maken het IBN gebouw niet 
aileen in klimatologisch opzicht leefbaar maar brengen het fysiek ook werkelijk tot Ieven. Op het 
moment dat de ventilatiekleppen piepend en krakend in beweging komen, de zonwerende folie 
langzaam uitrolt, of de glazen lamellen in de kopgevels van de binnentuinen open- of dichtgaan, 
lijkt het gebouw spontaan tot Ieven te komen. [I] 

Gebruiker 
Het gebouwbeheerssysteem creeert de voorwaarden waaronder de individueel regelbare 
voorzieningen kunnen functioneren. De zonwering en ventilatie van de binnentuinen worden 
centraal geregeld, de gebruikers kunnen op hun werkplek ventilatie, verwarming en verlichting 
zelf bijregelen. [A] 

Technische analyse Spaceplan 

lndeling 
Het gebouw, met een hoogte van drie verdiepingen, heeft een plattegrond in de vorm van de 
letter E. Aan de lange zijde, de noordkant, bevinden zich de laboratoria en werkplaatsen. De 
kantoorvleugels in de drie poten van de E, met daartussen twee overdekte binnentuinen, 
profiteren optimaal van het gematigde buitenklimaat. De kantoren aan de binnentuinen zijn 
bereikbaar via galerijen in de binnentuin en via binnenstraten. In de uiteinden van de buitenste 
poten zijn de speciale voorzieningen, in de ene poot het restaurant en in de andere de 
bibliotheek en de entree. 

Uitbreidbaarheid 
Organisatorische ontwikkelingen tijdens de ontwerpfase gaven de noodzaak aan om een 
gebouw niet afgerond te maken, maar de mogelijkheid te creeren verder uit te breiden of juist in 
te krimpen door de optie een kantoorvleugel te verhuren. lndien gewenst kan de E-vormige 
plattegrond uitgebreid worden naar de zijden. Hierbij wordt de noordvleugel verlengd en wordt 
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een extra tak aangebouwd, waardoor er een binnen of buitentuin tussen de kantoorvleugels 
ontstaat, afhankelijk van de invulling op dat moment. Deze zijwaartse uitbreidbaarheid is ook 
bepalend voor de huidige ontsluitingsstructuur. 

Openheid 
De buitenste laag van de gevelconstructie is transparant , de grenzen tussen het gebouw en de 
omgeving, tussen binnen en buiten, zijn vaag. De natuurlijke omgeving loopt, via de twee grote 
glasoverkapte tuinen, in het gebouw door. De ruimtestructuur is zodanig schilsgewijs 
opgebouwd dat een gradueel verloop van open, gemeenschappelijke ruimten naar relatief, 
besloten, individuele werkplekken ontstaat. [H] 

Technische analyse Stuff 

Kleur 
In het gebouw zijn op schijnbaar willekeurige elementen grote kleurvlakken aangebracht om de 
beleving van ruimten te be"lnvloeden, met de bedoeling een bepaalde structuur niet te Iaten 
overheersen. Zo hebben een aantal kolommen in het oostelijke trappenhuis verschillende 
kleuren zodat de draagstructuur niet als eenheid op de voorgrond treedt. In een binnentuin is 
een vlak helder blauw gekleurd als contrast met het hout en de begroeiing. [A] 

Materiaal 
Afwerkingsmaterialen zijn zo veel mogelijk achterwege gelaten, dit spaart niet aileen het milieu 
maar geeft het gebouw ook een natuurlijke eenvoud. Kenmerkend is ook dat de materialen er 
misschien niet altijd even goed uitzien maar dat ze wei aangenaam zijn in gebruik. Onder meer 
veel hout omdat de oppervlaktestructuur ervan de tastzin prikkelt en het ook warm aanvoelt. Het 
meubilair is net als de afwerking sober, maar ergonomisch verantwoord. De verstelbare 
bureaubladen van gelamineerd beukenhout zijn behandeld met een plantaardige olie. [A] 

Plastic bekertjes ... 
Wat me tijdens mijn bezoek wei tegenviel was het gebruik van ordinaire plastic bekertjes. Het 
gebouw is door en door duurzaam, van de houten puien tot de groene daken en van de 
binnentuinen tot en met het vakgebied van de gebruikers. En dan toch worden voor de koffie 
automaten plastic bekertjes gebruikt! Papieren zijn tot daar aan toe, hoewel ik van de 
medewerkers van Alterra toch wei had verwacht dat ze ieder een eigen mok zouden gebruiken. 

Afbeelding 2.34 Vee/ hout toegepast 

Afbee/ding 2.35 Houten meubilair 

Afbeelding 2.36 Helaas ... 
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Technische analyse Duurzaamheid 

Stromen 
Materiaal 

Afval 

Groen 

Energie 

16 

Maatregelen 
Beton met 20% puingranulaat, houten buitengevels van robinia , houten 
binnengevels van Europees lariks, deurposten van beuken en rood 
eiken, vensterbanken en schuifdeuren van essenhout, branddeuren van 
inlands eiken, galerijbalustrades van staal, beuken en hennep netten, 
vloerbedekking van parket, linoleum, gepolijst beton en tegels, 
waterverdunbare verf en beits, beperking kit en PUR-schuim, 
aansluitingen met Compriband, EPDM- en PE-folie, geen (H)CFK's, geen 
behang, dakbedekking van losliggend EPDM, demontabele, herbruikbare 
constructies. 
In de uitwerking en materiaalkeuze heeft architect Stefan Behnisch 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bouwsystemen of bouwelementen. 
Behalve een goede prijs-kwaliteitverhouding staan prefab producten 
garant voor optimale productieomstandigheden., minimale 
materiaalverliezen en een optimale verhouding tussen materiaalgebruik 
en productpresentatie. De glaskappen zijn bijvoorbeeld gemaakt met een 
standaard kassenbouwsysteem. Ook de balustrades, met netten van 
ongebleekte hennep,als borstwering, zijn een opmerkelijke vondst. [H] 
Veel prefabricage en standaardproducten en -maten, afvalscheiding op 
de bouw, deels hergebruikt in kunstwerk binnentuin, gescheiden 
inzameling, gft-voorzieningen in keuken 
Sedum/mosdaken, inheems groen, ecologisch groenbeheer, binnentuin, 
beperkt verhard oppervlak 
Verhoogde isolatiewaarde dak door vegetatiedak, HR-glas, 
compartimentering en thermische zonering, overdekte binnentuin voor 
verwarming ventilatielucht, reflecterende doeken onder glaskappen, 
plafonds weggelaten ten gunste van warmteopslag in beton, 
zonnecollectoren voor warm tapwater, natuurlijke ventilatie in 
kantorendeel, nachtventilatie in zomer, HR-warmtecentrale 
gecombineerd met naastgelegen gebouw, lage temperatuur 
verwarmingssystemen in cascade, daglichtafhankelijke verlichting, 
verlichting spiegeloptiek (hoogreflectie), energiezU1n1ge 
voorschakelapparatuur, centraal gebouwbeheerssysteem voor ventilatie 

AI terra 

Afbeelding 2.37 Vijver 

Afbeelding 2.38 Serre 



Water 

Cijfers 
Energie 
lsolatie 

Mobiliteit 
Gebouwlocatie 

Afstand tot station 

Afstand tot 
bushalte 
Parkeren 

Greencalc 

en zonwering, gebruiker: regeling verwarming/ ventilatie ramen en 
verlichting. 
Afgekoppeld regenwatersysteem met retentievijver, regenwater voor 
toiletspoeling en tuinen, beperkt verhard oppervlak. In het gebouw zijn 
gescheiden drink- en regenwatersystemen toegepast. Het leidingwater 
wordt aileen gebruikt voor de keuken van het bedrijfsrestaurant, de 
wastafels in de toiletten en de laboratoria. Voor de toiletspoeling en het 
schoonmaakwerk is het gebouw voorzien van een apart 
regenwatercircuit, gevoed met water van het dak. Overtollig regenwater 
belandt via een overstort in de retentievijver aan de achterzijde van het 
gebouw. Hier wordt het opgenomen in de natuurlijke waterkringloop en 
wordt het weer onttrokken voor het begieten van de beplanting van de 
binnentuinen. [H] 

EPC 0.83 
Rc- 2.7 m2 .KIW 
Wanden 
Rc-begane 3.4 m2 .KIW 
grondvloer 
Rc-dak 5 m2 .KIW 

U-glas 1.6 W/m2 .K 

Randstedelijk 

7 kilometer 

0,2 kilometer 

Circa 0,5 parkeerplaats per werknemer 

'Het mooie IBN-DLO gebouw scoort, gezien het jaar waarin het gebouwd is, relatief 
goed. De be/angrijkste winst wordt behaald op niveau van energiegebruik. In 
klimatologisch opzicht vormen de binnentuinen een ecologische verwarmings- en 
koelinstallatie.' [G] 

Afbeelding 2. 39 Buitentuin A/terra 

Afbeelding 2.40 Aanzicht serres 
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Het IBN DLO gebouw is zeker een voorbeeldproject te noemen voor duurzaam bouwen voor 
zowel het milieu als de mens. Vooral het gebruik van de serres als binnentuinen is een 
waardevolle bijdrage voor beide aspecten. Deze tuinen zijn van invloed op het totale 
energieverbruik, waar in verhouding de grootste score behaald is. 

Vanuit de milieuvriendelijkheid zijn een groot aantal maatregelen toegepast die verder gaan dan 
de geijkte 'toepassing van FSC hout' en 'vervanging van grind voor puingranulaat in de 
betonconstructie'.Zo zijn aile houten oppervlakken in het interieur gemaakt van korte stukjes 
hout in plaats van lange delen, zodat zo min mogelijk van de boom weggegooid wordt. lndien 
mogelijk zijn lokale boomsoorten gekozen, zoals Europese lariks, om de transport kosten te 
verminderen. Dit heeft ook verminderde milieubelasting voor transport van bouwmaterialen tot 
gevolg. [C] 

Het mensvriendelijke komt later aan de orde bij de relatie Kantoorgebouw, Gebruiker & 
Duurzaamheid. 
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2.6 Persoonlijke beleving 

Ruimtelijke beleving 

De architect van het gebouw, Stefan Behnisch, vindt de esthetica en de bouwtechniek minder 
belangrijk dan het welbevinden van gebruikers. Hij vermijdt daarom elke representativiteit in zijn 
gebouwen. Representativiteit is zijns inziens een uitdrukking of 'representatie' van macht of 
status, die slechts tot doel heeft gebruikers en passanten op een of andere wijze te imponeren. 
[A] 

Het gebouw heeft geen formele gevels, het is een 'open' structuur met een uitgesproken 
informeel karakter. Maar ook 'open' structuren vergen ordening. Tegenover de gebruikelijke 
symmetrische, hierarchische of constructieve ordeningsprincipes in de architectuur stelt Stefan 
Behnisch wat hij de menselijke ordening noemt. [A] 

De overheersende laag in het IBN DLO gebouw is hierdoor de site, omdat structure en skin 
ondergeschikt zijn aan de mens. De site bepaalt de ligging, de uitbreidbaarheid. En de site komt 
terug in de vegetatie van de serres. Oat deze vegetatie uit andere soorten planten bestaat dan 
de vegetatie in de buitentuinen is een detail. Net als buiten vliegen er vogels rond in de serres. 
(Helaas kunnen de uitwerpselen van deze dieren niet door een regenbui worden weggewist.) 

De constructie is dus niet zichtbaar in het gebouw, dat hangt samen met Stefan Behnisch' 
opvatting over open structuren. "Persoonlijk vind ik de draagconstructie als vormgevingsprincipe 
volkomen onbelangrijk. lk wil de constructie eigenlijk helemaal niet zien ." 

De gevel is wei zichtbaar maar is zo uitgerekt dat de buiten en de binnengevel twee wezenlijk 
verschillende elementen zijn met daartussen het belangrijkste element van het gebouw, de 
vegetatie. Dit klinkt onlogisch maar is precies wat Stefan Behnisch bedoelt heeft. De tuinen zijn 
ook niet aileen 'voor de sier' ze zijn om te gebruiken, als extra werkplek of om te pauzeren. De 
tuinen zijn laagdrempelig, en onderdeel van de routing in het complex. 

The gardens are not just to be admired, but to be treated as an extension of the 
workplace: for lunch, for meetings, or simply for reading. [C] 

Afbeelding 2.43 Kantine 

Afbeelding 2.44 Zithoekje 
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Sociale be/eving 

De wijze waarop invulling is gegeven aan de werkplekken is ook duurzaam, waar vaak niet 
verder wordt gekeken dan duurzame maatregelen m.b.t. de materialisatie van constructie en 
gevel is hier uitvoerig zorg gedragen voor de afwerking en 'aankleding' van de werkplekken. De 
materialen zijn 'onaf, je kan de ruwheid nog voelen, de herkomst nog ruiken. Op deze manier 
beleef je de werkplek meer. 

De kantoorruimten worden op een natuurlijke manier geventileerd en gereguleerd. Deuren naar 
de balustrades kunnen open naar wens en behoefte. De subjectieve beleving van hitte is 
anders in het IBN DLO dan in een airconditioned kantoor. Ook de verlichting kan zelf geregeld 
worden, er zijn medewerkers die in al die tijd nog maar 1 keer de lamp hebben aan gehad, 
tijdens een extreem zware (en donkere) onweersbui. 

De kantoorruimten die aan de serre gelegen zijn, zijn zelfs meer in trek dan de ruimten aan de 
buitengevel. Dit heeft indirect te maken met plekvorming, het uitzicht en de beleving van de plek 
wordt bepaald door eigenschappen van het gebouwkader. 

Natuurlijke beleving 

Stress and anxiety evaporate the moment you enter the Building that the German firm 
Behnisch, Behnisch & Partner designed for the Dutch Institute for Forestry and Nature 
Research (IBN-DLO) at an agricultural university in Wageningen. As a pilot project in 
sustainable and user-friendly architecture for the Dutch Ministry of Housing and 
Environment, it is - literally and figuratively - so green as they come. Form and function, 
inside and outside flow together in this delightful building, where earth scientists conduct 
their research in appropriately Eden-like surroundings. [C] 

Mensvriendelijk bouwen en milieuvriendelijk bouwen kunnen volgens de opstellers van de 
filosofie van de bouwopgave niet los van elkaar worden gezien. Het gaat immers in beide 
gevallen om en harmonische relatie van de mens met zijn meer of minder directe omgeving. 
Fysieke en mentale behoeften van de mens zijn even belangrijk als functionele en ruimtelijke 
eisen. 

De zintuiglijke ervaring van de ruimte belangrijk (materialisatie, binnenklimaat), samen met het 
uitzicht. In een mensvriendelijk gebouw hebben gebruikers niet het gevoel dat ze zijn 
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overgeleverd aan hun werkomgeving . Ze kunnen bepaalde cycli ervaren die hun collega's in 
een volled ig gesloten en beheerst gebouw niet meemaken, zoals de veranderingen in daglicht, 
in het weer, de seizoenen. 

Mensen die in een aangenaam kantoor werken hebben beslist een andere verhouding tot hun 
omgeving dan gebruikers van een liefdeloos huurkantoor. In het geval van het IBN DLO 
gebouw merken de meeste medewerkers meer van dit mensvriendelijke dan van de 
milieuvriendelijke aspecten van duurzaam bouwen. 

Psychologie van de gebruiker 
Op het gebied van psychische beleving van de werkomgeving bestaan echter geen vast 
omschreven normen en regels. De filosofie van de bouwopgave voorziet in deze leemte door 
aan te geven welke psychische basisbehoeften bepalend zijn voor de beleving van de 
werkomgeving. De strekking van deze aan psycholoog Piet Vroon ontleende opsomming is dat 
in een mensvriendelijk gebouw de gebruikers niet het gevoel hebben dat ze zijn overgeleverd 
aan hun werkomgeving. Hierbij gaat het niet aileen om dat men de verlichting, ventilatie en 
temperatuur van de eigen werkplek zelf kan regelen. De gebruiker dient ook een zekere mate 
van zeggenschap over de afwerking en inrichting van zijn eigen werkplek te hebben zodat hij of 
zij deze werkplek als een eigen territorium kan ervaren. Daarnaast wordt een mensvriendelijk 
gebouw geacht een zintuiglijke ervaring van ruimte, uitzicht en materialen te bieden die 
resulteert in een aangename, stimulerende en betekenisvolle werkomgeving. Dit alles onder het 
motto 'gebouwen zijn er voor de mens, de mens is er niet voor de gebouwen.' [A] 

Low tech ontwerpbenadering 
Voor deze toelichting is een groot gedeelte uit een artikel van Tracy Metz [C] overgenomen: 

Behnisch distinguishes two main schools of thought in green design. "There is the 
Norman Foster view, which says you can solve ecological problems with more 
technology, or the Soleri view that says: no technology. We're in the middle, but my 
sympathy is with Soleri. I don't want to change our lives or go back to the Stone Age, but 
if we are prepared to accept that it's warmer in summer and cooler in winter, I am 
convinced that we can attain an acceptable degree of comfort by following the rules of 
nature." 

Ultimately, the most sustainable thing about the IBN-DLO building may be the example it 
sets. "The technology is very old and very new at the same time," says Behnisch, "The 

Afbeelding 2.4 7 Balkon op uitbouw bieb 
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concepts - local materials, natural ventilation - have been around for centuries, we 
merely adapted them to modern times. But the execution was like building the Eiffel 
Tower, or the first skyscraper: we figured everything out from scratch". 

The building was seen as a pilot project for low-energy and environment-friendly 
construction methods, a low-tech building with a high-tech result where scientists can 
work in almost Eden-like surroundings. The staff has been given much control over their 
environment. Each office has a door with a glass fanlight looking into the hallway and a 
sliding glass door revealing one of the garden atria, which are a kind of extension of the 
workplace for lunch, meetings, or for reading. The workplaces are cooler in the morning 
than in an office building with traditional HVAC, but as the computers are switched on, 
the temperature rises. Most of the year there is a heat surplus, but efficient cooling is 
less energy-consuming than efficient heating. In summer, about 1,500 gallons of water a 
day evaporate into the atria, helping to cool the building. 

Duurzaam gebruik? 

As the designer of the plantings, together with the Dutch firm Copijn, Singer was gratified 
that the client was amenable to experimentation. "We were researching conditions, 
seeing what would grow. That, after all, is what the IBN-DLO does: Study the effects of 
human intervention on nature". 

Medewerkers bestuderen effect van de mens op de natuur. Maar doen ze daar eigenlijk zelf 
aan mee? In veel opzichten wei, zoals uit de low-tech benadering blijkt maar tijdens mijn 
bezoek ontdekte ik wei stapels plastic bekertjes naast een koffieautomaat. Oat is nu net een 
vaak aangehaalde zaak in verschillende organisaties over milieubewuster Ieven en werken, nog 
los van het feit of het gebouw duurzaam is . 

2. 7 Veranderend gebruik 

De ironie van het lot wil, dat op het moment dat de IBN-ers in mei 1998 hun nieuwe 
gemeenschappelijke onderkomen betrokken, het IBN-DLO al niet meer hetzelfde 
onderzoeksinstituut was als ten tijde van het antwerp. De verzelfstandiging van de Dienst 
Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
(LNV), de geplande fusie van het IBN-DLO met het Staring Centrum en de daaropvolgende 
fusie van DLO met de Landbouwuniversiteit Wageningen tot Wageningen Universiteit en 
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Researchcentrum (Wageningen UR), hebben tijdens de bouw hun invloed op de organisatie al 
Iaten merken. Een van de effecten van deze op handen zijnde fusie is dat men voor de 
oplevering al began na te denken over een verbouwing van het pand. Doel van 'Operatie 
Visarend' in 1998 is het creeren van een 'nieuw IBN', dat is gespecialiseerd in het oplossen van 
problemen met betrekking tot de natuur, door een integratie van ecologische kennis en 
maatschappijwetenschappelijke kennis . [A] 

Deze organisatorische ontwikkelingen hebben geleid tot een gebouw dat kan meegroeien en 
krimpen doordat het een flexibele, open structuur heeft. Maar de mogelijkheid tot uitbreiding 
aan de zijkant is al verhinderd door de nieuwbouw van het DLO-Staring Centrum, die tijdens het 
ontwerpproces niet naast, maar tegenover het gebouw stand gepland. [A] 

Jan Bos (Directiesecretaris, nauw betrokken bij strategieontwikkeling): 
"Het gebouwconcept is niet achterhaald door aile interne veranderingen. De nieuwbouw 
is gemaakt voor natuuronderzoek. Oat voel je zodra je het gebouw binnenkomt. En 
natuuronderzoek blijft er in het gebouw ook zeker plaatsvinden, a/ za/ dat waarschijnlijk 
niet lang meer onder de naam IBN-DLO gebeuren." [A] 

2.8 Referenties 

[A] Koster, E. Natuur onder Architectuur 
[B] Behnisch Architekten www.behnisch.com 

[C] Metz, T. Behnisch, Behnisch & Partner let the environmentalists at the IBN-DLO Institute in 
Holland practice what they preach. www.geocities.com/capecanaveral/5640/wageningen_2.html 

[D] Novem www.dagl icht.novem.nl/projecten/data/alterra.htm 
[E] Deerns www.deerns.nl 

[G] Green calc www.greencalc.com/greencalc/viewproject?uniekecode=NL0011 &stylesheet=project-uitgebreid .xsl 

[H] Vries, de G. en Bouwers, C. Wageningen, lnstituut voor bos- en natuuronderzoek. 
Duurzaam bouwen nr. 1 1999 
[I] Koster, E. Over de architectuur: lntelligente houtje-touwtje architectuur 
Duurzaam bouwen nr. 1 1999 

Alterra 

Afbee/ding 2.50 Interne galerij 

Afbeelding 2.51 Kantine binnen 
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[Hoofdstuk 3] Centraal Beheer 

3.1 Algemeen 

Bedrijf 
Naam 
Plaats 
Ad res 
Bezoek 
Contactpersoon 
Datum 
Keuze 
As pecten 

Awards 

Centraal Beheer 
Centraal Beheer Achmea 
Apeldoorn 
Prins Willem Alexanderlaan 651 

Walter Kriest 
22 februari 2006 

Structuur, gebruiker, uitbreiding, ontmoeting 

Oeuvreprijs architectuur, Herman Hertzberger, 2004 
fonds BKVB 
Union lnternationale 
d 'Architecture 
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Afbeelding 3. 1 lmpressie Centraal Beheer 

Afbeelding 3.2 Architect Herman Hertzberger 
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3.2 Voorfase 

Voorgeschiedenis 
Ontstaan 

Bouwteam 

lnspraak 

26 

Centraal Beheer Achmea began in 1909 als een klein 
administratiekantoor voor onderlinge verzekeringen van werkgevers. 
Niet in Apeldoorn, maar in Amsterdam. 
De organisatie van de voorbereiding en de uitvoering van het 
hoofdkantoor voor Centraal Beheer in Apeldoorn werd in het voorjaar 
van 1968 opgedragen aan het Raadgevend Bureau Twijnstra en 
Gudde. Begonnen werd met het toetsen van het basisprogramma, het 
opstellen van een globaal programma van eisen en het uitbrengen van 
een advies over de wijze waarop de tijdelijke organisatie het beste kon 
worden opgebouwd. Uiteindelijk werd een bouwteam gevormd van 
deskundigen (ontwerpers, adviseurs en uitvoerende partijen) met een 
bouwcoordinator die een doeltreffende communicatie tussen 
opdrachtgever en bouwteam verzorgt. Verder werd binnen de directie 
van Centraal Beheer een bouwdirecteur aangewezen om een goede 
besluitvorming tijdens het bouwproces te bereiken. [A] 
Voor de fase van het v.o. werd door Twijnstra & Gudde een plan 
gemaakt, waar in de praktijk vrij sterk is afgeweken. In deze periode 
vond veel overleg plaats van architecten met gebruikers en gemeente. 
Verschillende kantoorgebouwen in binnen- en buitenland werden 
bezocht. Half november 1968 kon Hertzberger al een eerste 
vormgeving van zijn idee Iaten zien in een kleine maquette. De 
volgende stap was het toetsen van het p.v.e. Door verschillende 
werkgroepen, samengesteld uit het personeel van Centraal Beheer, 
werd het antwerp grondig doorgelicht en van commentaar voorzien. 
Met deze aanpak werd niet aileen de nodige informatie verkregen voor 
het maken van het definitieve antwerp, maar oak werd bereikt dat 
steeds meer toekomstige gebruikers bij het plan betrokken werden. [A] 

Centraal Beheer 

Afbee/ding 3.3 Logo Centraal Beheer 

Afbee/ding 3.4- 3.5 Vooral bekend van ... 



3.3 Ontwerpfase 

Concept 

Thuis voe/en 
De opdrachtgever gaf de volgende opdracht mee aan de architect: 'Houd er rekening mee dat 
werknemers gemiddeld Ianger op de werkplek zijn dan thuis.' Dit betekent dat de architect een 
werkomgeving moest maken waarin 1000 mensen zich thuis kunnen voelen. Ze moeten het 
gevoel hebben deel uit te maken van een werkgemeenschap zonder in massaliteit te vervallen. 
Anderzijds moet de werkende mens in deze gemeenschap niet ge"lsoleerd worden. [A] 

'De andere gedachte' 
Hertzberger is altijd trouw gebleven aan "Het verhaal van een andere gedachte", het manifest 
waarmee in 1959 een nieuwe redactie aantrad van het tijdschrift Forum. Die "andere gedachte" 
verzette zich tegen het bloedeloze functionalisme van de wederopbouw dat, aldus de redactie, 
tot een kille en fantasieloze architectuur had geleid . Meer dan een architectuur en stedebouw 
van functies stond zij een architectuur van (menselijke) relaties voor; een architectuur van 
ontmoeting en vervlechting. Menselijke maat en menselijke schaal moesten weer centraal 
komen te staan. [H] 

/nformele ontmoeting 
Hertzberger neemt dit uitgangspunt zeer letterlijk; hij probeert het ontmoeten van mensen te 
stimuleren en een meervoudig gebruik van de architectuur mogelijk te maken. De informele 
ontmoeting speelt een grote rol. In zijn denken over architectuur is geen plaats voor afgesloten 
kantoren aan onpersoonlijke gangen of voor een grote kantoortuin vol plantenbakken en andere 
quasi-gezelligheid. [H] 

Variabiliteit en uitbreidbaarheid 
In een bedrijf zoals Centraal Beheer treden voortdurend wijzigingen op, waardoor bepaalde 
afdelingen groter en andere juist kleiner zullen worden, met mogelijk de noodzaak tot uitbreiding 
van het gehele complex. Het gebouw zal deze inwendige krachten moeten kunnen opnemen, 
waarbij het als geheel in ieder opzicht moet blijven functioneren. Het gebouw als gefixeerd 
organisme met een gedetermineerde vorm kan hiertoe niet in staat zijn. [A] 

Afbeelding 3. 6 Primaire bouwsteen 
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On twerp 

Primaire bouwsteen 
De kantoorwerkplek, de meest voorkomende bouwsteen, is maatgevend en bepalend geweest 
voor het gehele gebouw. De basisstructuur is in maat en vorm hierop afgestemd, evenals de 
luchtbehandeling, energievoorzieningen, afbouw e.d. De kantoorwerkplek is afgestemd op een 
zo doelmatig en persoonlijk mogelijk gebruik door 1 tot 4 personen. Vier van dergelijke 
kantoorwerkplekken vormen samen een element van 9 bij 9 meter, tussen deze elementen zijn 
er stroken van 3 meter breed gereserveerd voor vides, gangen en doorzichten. [A] 

Structuur 
Het gebouw is opgebouwd uit 56 kubusvormige elementen. Deze zijn gegroepeerd rond een 
kern van liften, trappen en sanitair. De vijf lagen zijn elk verdeeld in vier vierkanten, die 
uitkomen in een gemeenschappelijke ruimte die een centrale ontmoetingsplaats vormt. De 
structuur is als het ware de drager van het gehele gebouw. Het is de hoofdconstructie, bevat de 
leidingkoker en valt samen met het patroon van de belangrijkste 'verkeerswegen' binnen het 
gebouw. De basisstructuur treedt in twee gedaanten op, en wei als doorgaande structuur en als 
onderbroken structuur, overal aan de periferie van het gebouw, in de vorm van torentje. [A] 

lnterpretabele zone 
Deze zone is geconditioneerd op het vervullen van aile te verwachten rollen die er steeds weer 
andere eisen aan stellen, waardoor a.h.w. steeds een andere invulling ontstaat. Het is deze 
interpretabele zone die kan worden ingevuld met de primaire bouwstenen van de verschillende 
functies. Zij kan dus het volledige programma bevatten. Het geheel van basisstructuur en 
interpretabele zone is invulbaar en blijft steeds zichzelf; juist aan het totaal van de verschillende 
interpretaties tezamen ontleent het geheel zijn identiteit. Door het gebouw niet te maken als 
direct gevolg van een programma van eisen heeft de organisatie meer mogelijkheden om het 
gebruik van het gebouw te wijzigen. [A, D] 

Zichtlijnen 
Het interpretabele gebied in zijn meest elementaire en meest voorkomende vorm wordt 
doorsneden door vides (stegen), die de plek aan deze zijde afbakenen (raamkant effect). 
Zodoende ontstaan in totaal een groot aantal plekken, onderling steeds met elkaar in relatie, 
zowel horizontaal als verticaal. De kantoorplekken vormen samen het kantoorlandschap. [A] 
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3.4 Bouwfase 

Betrokken partijen 
Opdrachtgever 
Architect 
Constructeur 
Advies installaties 
Organisatie 
Aannemer 

Bouwkosten 
T otale bouwkosten 
Waarvan Uitvoering 
Waarvan 
Constructie 
Waarvan Afbouw 
Waarvan Overige 

Grootte 

Geometrie 
(grondoppervlak) 
Vloeroppervlak (m2) 
lnhoud (m3) 
Aantal bouwlagen 
Hoogte (m) 
Verdiepingshoogte 
Plafondhoogte 
Ganghoogte 
Werkplekken 
Aantal werkplekken 

Afmetingen werkplek 
Werknemers 
Aantal oorspronkelijk 
Aantal huidig -----

Centraal Beheer 
Herman Hertzberger i.s.m. architectenbureau Lucas & Niemeyer 
Adviesbureau H.A. Dicke & v.d. Boogaard , Rotterdam 
Technisch adviesbureau Van Heugten N.V., 1\lijmegen 
Raadgevend Bureau dr. ir. A. Twijnstra, Deventer 
Ballast Nedam: Nederlandse aannemingsmaatschappij Nedam N.V. 
Den Haag 

Fl. 21.493.000,00 (Per 1 april1971) 
Fl. 01.711.000,00 
Fl. 08.695.000,00 

Fl. 08.655.000,00 
Fl. 02.432.000,00 

Het oppervlak van het gebouw is ongeveer 100 bij 1 00 meter; het 
oppervlak is geometrisch ingedeeld door 56 kubusvormige 
elementen van 9 bij 9 meter 
29.336 m2 
83.502 m3 
5 
Ongeveer 18 meter 
3,5 m 
3,0 m 
2,17 m 

1000 
Unit van 9 bij 9 meter was oorspronkelijk voor maximaal 16 
mensen 

1000 
600 

Centraal Beheer 

Afbeelding 3.9 Doorsnedetekening 

Afbeelding 3.10 Luchtfoto 



3.5 Gebruiksfase 

Technische analyse Site 

Centrum 
Het gebouw van Centraal Beheer is een van de eerste elementen van het toentertijd nieuw te 
stichten centrum van Apeldoorn. De belangrijkste stedenbouwkundige gedachte van dit centrum 
is een langgerekt voetgangersgebied dat de ruggengraat vormt en doorgezet wordt in het 
gangenpatroon van het gebouw. 

Openbaar 
Het gangenpatroon was in eerste instantie toegankelijk voor belangstellenden om zo de kloof 
tussen openbaar en prive te verkleinen. De bedoeling ervan is tweeledig; enerzijds zullen de 
werkers in het gebouw zich minder opgesloten voelen, anderzijds is de drempel voor 'anderen ' 
ten opzichte van de organisatie lager. Daartoe is ook een aantal voorzieningen voor het 
personeel opgenomen, zoals winkeltjes, een bank, een kapper, een reisbureau en een 
postkantoor, die ook voor de anderen toegankelijk zijn. Tegenwoordig is de toegankelijkheid 
sterk verminderd en zonder een medewerkerpas of afspraak is het niet mogelijk het gebouw 
binnen te gaan. 

Entrees 
Aansluitend op de huidige tendens om maar beperkt toegang te verlenen tot gebouwen zijn de 
vele entrees, die voortkwamen uit de stedenbouwkundige gedachte, vervangen voor een grate 
entree. Deze entree verlengt tevens toegang tot het aangrenzende gebouw dat in de loop der 
jaren door Centraal Beheer is overgenomen. Oat de gebouwen nu bij elkaar horen is uitgedrukt 
in de projectie van de lijnen van het gebouw van Hertzberger op het Pakhoed gebouw. 

Technische analyse Structure 

Matera/isering 
De constructie van de parkeergarage is in het werk gestort gewapend beton, die van de 
kantoren is uitgevoerd in prefab beton. De constructie van de parkeergarage is 45 graden 
gedraaid ten opzichte van de bovenbouw. [B] 
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Basisstructuur 
De basisstructuur, de drager van het gehele gebouw, bestaat uit kolommen en hoofdbalken die 
niet slechts gedimensioneerd zijn op grand van hun dragende functie, maar ook en vooral om 
de ruimte te articuleren. Deze bakenen dus de kantoorwerkplek, de primaire bouwsteen, af. De 
ondersteuning van de vloervelden vindt plaats onder de zijden van het vloervierkant, onder 1/3 
van de lengte van de zijde uit de hoekpunten. Ieder vloerveld wordt dus ondersteund in 8 
punten. [A] 

Secundair draagsysteem 
De randbalken vormen het secundaire draagsysteem liggend over de kolommen en loodrecht 
op de basisstructuur. Deze zijn aileen gedimensioneerd naar draagvermogen. De randbalken 
komen voor in drie vormen; normaal, eenzijdig of tweezijdig afgeknot. Samen met de 
beschikbare prefab-vloerplaten, hoekplaat, videplaat, brugrandplaat en hoekrandplaat wordt 
beschikt over een aantal bouwstenen dat afhankelijk van de invulling van de interpretabele zone 
toegepast wordt. [A] 

Constructie opbouw 
Allereerst is een hoofdbalk gelegd over de kolommen, plus een randbalk. Deze werden gesteld 
en daarna verbonden door acht staven in de gespaarde gaten te steken en de overblijvende 
ruimte aan te gieten met een injectie-specie. Hierdoor zijn momentvaste verbindingen gevormd 
waardoor de vormvastheid van de portalen werd verzekerd. De stabiliteit werd verkregen door 
aile voegen tussen platen en balken te vullen met specie en in twee richtingen een druklaag 
boven het leidingkanaal op de platen te storten. [A] 

Parkeerconstructie 
Naast de kantoortorens bevatte het plan twee verdiepingen met garages. Het kolomsysteem 
van de torens paste niet in het parkeerpatroon. Door telkens vier prefab kolommen te 
combineren tot een garagekolom ontstaat een stramien van circa 8,5 bij 8,5 meter voor de 
garage. Deze in het werk gestorte constructie is als paddestoelvloer uitgevoerd. De overgang 
van de prefab constructie op de gestorte paddestoelkolommen is uitgevoerd door een 
ingebouwde staalconstructie. Deze bestaat uit een kolomplaat met bovenwapening, evenwijdig 
aan de diagonalen van de plaat. [A] 

Afbeelding 3. 15 - 3. 16 Basisstructuur 

Afbeelding 3. 18 Constructie opbouw 
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Technische analyse Skin 

Enke/ glas 
De gevel is opgebouwd uit auberginekleurige geextrudeerde aluminiumprofielen met daarin 
enkel. De gevel wordt per verdieping gesteund door consoles en is onderling glijdend 
verbonden. [A] 

Zonwering 
De buitenzonwering bestaat uit verticaal bewegend nylondoek, waarvoor in de puien koven zijn 
opgenomen. De bediening geschiedt automatisch (warmtewering). Daarnaast is er de 
mogelijkheid van individuele en plaatselijke bediening. Verder hebben de medewerkers aan de 
binnenzijde de mogelijkheid om gordijnen te sluiten. [A] 

Horizontale lichtstraten 
De lichtstraten bestaan uit in de mal gevormde plastic panelen met aan drie zijden opgezette 
randen. In het midden van deze straten bevinden zich houten goten (afgewerkt met ingeplakt 
gewapend polyester) waarin al het water van de daken wordt verzameld en via verticale open 
goten (watervallen) afgevoerd naar de randen van het gebouw. [A] 

Technische analyse Services 

Verticaal transport 
In het centrum van het gebouw zijn roltrappen aanwezig die 's ochtends naar boven bewegen 
en aan het eind van de dag naar beneden. Tussentijds staan de roltrappen stil en zijn ze als 
'gewone' trap te gebruiken. Ter aanvulling van de roltrappen zijn in andere delen van het 
gebouw verschillende stalen trappen opgenomen. Naast de trappen zijn er oak twee liften 
aanwezig voor zowel personen als goederen. Deze liften zijn speciaal ontworpen zodat ze geen 
'dakopbouw' hebben en dus niet boven de lagen uitsteken. [A] 

Brandveiligheid 
Aan het einde van de lichtstraten zijn noodtrappen naar beneden aanwezig, iedere nieuwe 
medewerker wordt er nadrukkelijk op gewezen omdat ze niet direct te vinden zijn. Bij eerdere 
brandweer-oefeningen leidde dit helaas tot opstoppingen op de stilstaande roltrappen in het 
centrum van het gebouw. 
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Afbeelding 3.21 Midden zone 



Luchtbehandeling 
De luchtbehandeling vindt plaats door Iucht in te blazen via een frenger plafond ( 16 tegels van 
60 bij 60 em). De Iucht verdwijnt door de stegen omhoog en wordt door ventilatoren in de 
lichtstraten aan de buitenlucht afgestaan. Buiten de plek in de stegen is dus een geheel ander 
klimaat aanwezig. [A] 

Verlichting 
In het plafond zijn lichtkoven aanwezig, onder het frengerplafond uitzakkend, waarin normaal 
enkele tl-buizen worden aangebracht, het verlichtingsniveau is dan 400 lux. Dit fungeert als 
basisverlichting maar is te weinig om bij te werken. De aanvulling is naar keuze van de 
gebruiker door het toepassen van individuele verlichting in de vorm van bureaulampen of 
hanglampen vanuit het plafond. De lichtkoven zijn zo gedimensioneerd dat het mogelijk is de 
verlichtingssterkte in het plafond te verdubbelen. [A] 

Akoestiek 
Boven het frengerplafond is een akoestische deken aangebracht die het geluidsniveau dempt. 
Verder zijn een aantal losse maatregelen toegepast om hinder van installaties te verminderen, 
zoals geluiddempers achter aanzuigventilatoren, ge'lsoleerde luchtkanalen en het ge·isoleerd 
opstellen van zware apparatuur met draaiende onderdelen. [A] 

Leidingverloop 
Gezien de genoemde aspecten zijn er sparingen nodig in de diverse balken om o.a. leidingen 
met Iucht naar een kantooreiland te voeren. Tijdens de prefabricage zijn een aantal sparingen 
automatisch in de elementen aangebracht, ongeacht of ze uiteindelijk wei of niet in iedere balk 
nodig zijn. [A] 

Technische analyse Spacep/an 

Kwadranten 
Er zijn drie kantoorkwadranten en een vierde kwadrant voor algemene en openbare 
voorzieningen, allen verbonden door 'het centrum', verkeersruimten, technische ruimten, 
sanitair en pauzeruimten. In eerste instantie is het Zuidkwadrant verhuurbare reserve, maar is al 
snel opgenomen als kantoor van Centraal Beheer. Het openbare oostelijke kwadrant bevat 
voorzieningen als recreatieve ruimten, het personeelsrestaurant en de kinderopvang. [A] 
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Pauzeruimte 
In het centrale gedeelte van het gebouw bevindt zich een verscheidenheid van plekken waar 
men iets kan drinken, even kan uitrusten of op welke manier dan ook zich voor korte tijd kan 
losmaken uit de werksfeer. Er zijn verschillende soorten pauzeruimten die zich lenen voor een 
vluchtig of Ianger bezoek of als wachtruimte voor besprekingen. [A] 

);> Type koffiebar/cafe: 
o Nadruk op openheid, ligging op drukke punten, geschikt voor vluchtig bezoek, 

open sociale contacten (arbitrair/incidenteel). 
);> Type zit/wachtkamer 

o Nadruk op rustlbeslotenheid, ligging uit de loop, geschikt voor ontspanning 
(lezen) en als wachtgelegenheid/besprekingsruimte. 

);> Type les/spreekkamer 
o Nadruk op betrekkelijke afzondering; ligging op meer afgelegen pekken. Vooral 

voor gericht gebruik, hetzij als ontspanning of om ergens even rustig te kunnen 
werken. 

Dakterrassen 
De daken waar door hoger gelegen verdiepingen wordt neergekeken zijn begaanbaar en 
toegankelijk als dakterras of daktuin. [A] 

Kantooreiland 
Een eiland van 9 bij 9 meter werd in het begin gedeeld door maximaal 16 personen en kon naar 
wens op verschillende wijzen worden ingevuld. Ook bestond de mogelijkheid om de vide dicht 
te Iaten en zo een grater eiland te vormen. Om de openheid van het kantoorveld te behouden 
mochten de kasten niet hoger zijn dan 1 ,50 m. 

Kantoorwerkplek 
Momenteel zijn er vanuit de Arbo-wetgeving eisen aan het aantal vierkante meter per 
medewerker gesteld en zijn er ongeveer 10 werkplekken per eiland. 

Technische analyse Stuff 

Meubilair 
Het oorspronkelijke meubilair is met zorg ontwikkeld, met inspraak van de toentertijd 
toekomstige gebruikers, maar tegenwoordig geheel vervangen door o.a. in hoogte verstelbare 
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Afbeelding 3. 27 Pauzeruimte 

Afbeelding 3.28 Dakterras 
Afbeelding 3.29 Kantooreiland 

Afbeelding 3.30 Werkp/ek 



tafels en stoelen. Mede vanwege het toegenomen computerwerk was het oude meubilair niet 
meer geschikt. 

Bureau opstellingen 
In de kantoorplek zijn op 4 plaatsen aansluitmogelijkheden voor electriciteit e.d. Deze 
voorzieningen zijn zo geplaatst dat de bureaus op vrijwel elke manier kunnen worden 
neergezet. De wijze van opstellen van bureaus op een plek kan in zekere mate de plaatsing op 
de omringende plekken be'lnvloeden. 

Stiltecel 
Om medewerkers de mogelijkheid te geven zich terug te trekken voor een belangrijk telefoontje 
o.i.d . zijn in een aantal hoeken stiltecellen gemaakt door transparante scheidingswanden te 
plaatsen. 

Afbouw 
In het gehele gebouw is een bepaalde orde gehanteerd in de afbouw en invulling van de 
structuur. Zo is er de eerste orde invulling door middel van vaste elementen (borstweringen, 
toiletgroepen en garderobes). De tweede orde houdt in dat op aile mogelijke plaatsen in het 
gebouw kastvormige frames zijn aangebracht die weer als moederelement fungeren voor vele 
toevoegingen. Deze laatste toevoegingen vormen de derde orde en zijn afhankelijk van de 
persoon, plaats en programma zoals: open en dichte panelen, deurtjes, tafel, banken, balies, 
railingen e.d. [A] 

Technische analyse Duurzaamheid 

Stromen 
Materiaal 
Afval 
Groen 
Energie 
Water 

Maatregelen 

Cijfers 
Energie 
lsolatie 

EPC 
Rc 
Wan den 

Onbekend 
Onbekend 
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Mobiliteit 
Gebouwlocatie 

Afstand tot station 

Afstand tot 
bushalte 
Parkeren 

Greencalc 

Rc-begane Onbekend 
grondvloer 
Rc-dak Onbekend 

U-glas Onbekend 

Centrumlocatie 

2,0 kilometer 

0,2 kilometer 

Onbekend 

Van Centraal Beheer is geen index beschikbaar vanuit GreenCalc, dit gebouw dateert uit een 
periode voordat duurzaam bouwen van belang werd. 

Duurzaam? 

De 'Union lnternationale d'Architecture heeft Centraal Beheer opgenomen als een van de 
duizend belangrijkste gebouwen van de twintigste eeuw ter wereld. Omdat het gebouw vanuit 
architectonisch opzicht een belangrijke plaats inneemt in de architectuurgeschiedenis, als 
toonbeeld van het structuralisme, zal het gebouw niet zomaar gesloopt worden. In dat opzicht is 
het gebouw duurzaam in de levensduurbestendige zin van het woord. 

Herman Hertzberger is het overigens niet eens met het plaatsen van gebouwen in 'een hokje' 
zoals het structuralisme. Hij is wei bezig met een studie naar het gebruik van het gebouw indien 
het niet meer geschikt zou zijn als kantoorgebouw. Een school is een optie waarbij ieder eiland 
een klaslokaal kan zijn, of als tentoonstellingsruimte. De functionele gebruiksduur zal dus niet 
de uiteindelijke levensduur bepalen. 

De gevel van het gebouw bestaat uit enkel glas in de raampartijen, indien dit vervangen zou 
worden voor dubbel glas, of de gevel anderszins energietechnisch te verbeteren, zou dit al een 
stap vooruit zijn. 
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3.6 Persoonlijke beleving 

Herman Hertzberger heeft ervan afgezien om een gebouw te maken als direct gevolg van een 
programma van eisen. Hij is van mening dat een gebouw niet een direct gevolg moet zijn omdat 
het gebruik verandert en daarmee het programma van eisen, maar het gebouw kan dan niet 
mee veranderen. Een gebouw moet juist een oplossing zijn dat een verandering van eisen kan 
opnemen. 

Het richten op het programma van eisen is een kerngedachte van het functionalisme, waar 
Herman Hertzberger zich tegen afzet. De gebruiker, de mens als maat, moet juist centraal staan 
in het ontwerp van een gebouw. Omdat een gebouw voor grotere groepen mensen bestemd is 
gaat er aan het ontwerp een analyse van deze groep gebruikers vooraf. In het geval van 
Centraal Beheer neemt Herman Hertzberger dit uitgangspunt nog zeer letterlijk. Hij bouwt een 
gebouw op uit kleinere eenheden, gericht op de individuele gebruiker. 

Uit mogelijke bureau opstellingen leidde Hertzberger precies gedefinieerde en identieke 
'werk'eilanden af die in ruimtelijk opzicht met elkaar in contact staan. Het gebouw is zo 
opgebouwd uit 56 kubusvormige elementen. Deze zijn gegroepeerd rond een kern van liften, 
trappen en sanitair. Het gebouw als geheel is door deze focus op de bouwsteen een 'enorm 
platte koek' geworden aldus Herman Hertzberger zelf. 

Naast de mens als inspirerende bouwsteen voor het ontwerp wil hij ook het contact tussen de 
mensen ontwerpen en stimuleren. Hij laat zich hierbij teveel leiden door de bouwsteen en 
daardoor hebben de ontmoetingsplekken een gedwongen sfeer. 

Ruimtelijke beleving 

Het gebouwkader is dus ontworpen vanuit de menselijke maat, en de structure heeft hierbij 
duidelijk de overhand. Vooral in een doorzicht in de kantoorruimte is de structure nadrukkelijk 
aanwezig in de vorm van uitstekende eilanden op hoger gelegen verdiepingen. Aan de 
buitenzijde is ook de veelheid aan kubusvormige elementen te zien die samen het gebouw 
vormen. 
De helderheid van het gebouwkader dat vanuit de geometrische achtergrond te verwachten is, 
valt in de praktijk tegen. De orientatie in het gebouw is voor een eerste bezoeker, maar ook 
voor medewerkers die al Ianger gebruik maken van het gebouw, lastig. Juist in het midden van 
het gebouw waar de verticale routing voornamelijk plaats heeft, is het contact met buiten het 
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minste en ben je afhankelijk van interne aanknopingspunten. Deze punten ontbreken door de 
strenge structuur en herhaling van de kubusvormige elementen. 

ldentiteit 
De identiteit van de organisatie haalt Centraal Beheer in het brede publiek voornamelijk uit de 
spotjes 'even Apeldoorn bell en' . Een aantal vergaderruimten in het gebouw is ook vernoemd 
naar de welbekende spotjes. Maar als het gebouw van Centraal Beheer daar niet gestaan 
had ... de site is dus wei degelijk van invloed op de identiteit. In de architectuurwereld is het 
gebouw van Hertzberger letterlijk wereldberoemd, dat gaat uiteraard verder dan het belang van 
de locatie in de Nederlandse spotjes. De structure, en de gedachte erachter, van het gebouw 
zijn een vroeg voorbeeld van het structuralisme en een toepassing ervan in de kantorenbouw. 
Centraal Beheer is dus een goed voorbeeld van een organisatie waarvan het gebouw mede de 
identiteit bepaalt. 

Sociale be/eving 

Binnen dit kader van kubusvormige elementen kunnen de verschillende functies in theorie een 
willekeurige plek kiezen. Maar de afmetingen beperken de daadwerkelijke invulling. De kleinere 
kantoor-werkplekken staan (zowel horizontaal als verticaal) in meer of minder open verbinding 
met elkaar, het interieur ademt een informele en levendige sfeer en het gebouw was een 
verademing t.o.v. de cellenkantoortjes die op dat moment gebruikelijk waren. Het is ook een 
meer ruimtelijke invulling van de in de jaren '70 populaire kantoortuin. 

'Houd er rekening mee dat werknemers gemiddeld Ianger op de werkplek zijn dan thuis', luidde 
de opdracht aan architect Herman Herzberger. En dat is het geworden, een thuis, medewerkers 
spreken met genegenheid over hun gebouw, dat goed beschouwd ook een aantal nadelen 
heeft. 

Natuur/ijke beleving 

In het gebouw is gebrek aan uitzicht en daglicht in de dieper gelegen kantoorruimten, of juist de 
overmaat aan zonnewarmte in de zomer in de 'aquaria-eilanden' waarvan drie gevels van enkel 
glas zijn. Ooit heeft een medewerker met succes sinaasappels gekweekt naast zijn bureau. 
Maar in de winter is het er weer erg koud. 
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3. 7 Veranderend gebruik 

Ruimtelijk 

In de loop de jaren is Centraal Beheer stapsgewijs gegroeid en heeft toen laag voor laag het 
aangrenzende Pakhoed gebouw, naar ontwerp van Kaman en Davidse, overgenomen. Het 
gebouw is niet, zoals Herman Hertzberger bedoeld had, uitgebreid in de bestaande structuur. 
Simpelweg omdat er geen plek voor was en omdat ook het parkeerterrein al ontoereikend was. 
Maar ook omdat de animo voor een soortgelijke kubusvormige uitbreiding was weggeebd. 

Het kantoorgebouw van Centraal Beheer werd begin jaren negentig uitgebreid met een 
gezamenlijke entree met het Pakhoed gebouw. De uitbreiding is gerealiseerd op een strook 
grond die oorspronkelijk was bestemd voor een wandelboulevard naar het nieuwe geplande 
station Apeldoorn. De uitbreiding bestaat behalve de nieuwe entree uit een verdiepte 
parkeergarage van twee lagen en een transparante kantoorschijf. In deze schijf is onder meer 
een conferentiecentrum ondergebracht. Deze uitbreiding is eveneens door Herman Hertzberger 
ontworpen. [8] 

Dit gebouw van Centraal Beheer is al lang niet meer de enige vestiging van 
Centraal Beheer Achmea: de voortdurende groei maakte uitbreiding noodzakelijk. De afdeling 
Particuliere Relaties heeft sinds 1994 een eigen onderkomen. Ook dat kenmerkt zich door een 
bijzondere opbouw, waarbij de 'bewoners' het uitgangspunt zijn.[G] 

Sociaal 

Het kantoor van 1970 is heel anders dan het kantoor van nu, qua invulling. In de hippietijd van 
de jaren '70 werden er ook gewoon kippen gehouden op kantoor, hadden medewerkers muizen 
en stonden er aquaria op hun bureaus. Oat is iets wat je nu niet meer kan voorstellen in het 
strakke interieur van de kantoorruimten. Aileen een leegstaande vijver in een 'pauzeruimte' 
herinnert nog aan die tijd. De mentaliteit verandert in de tijd en ook de normen en waarden en 
daardoor dus ook de invulling van de werkplek. 

Het meubilair dat zorgvuldig is uitgezocht voor de ingebruikname van het gebouw is al 
meerdere malen vervangen en mede door de invoering van de Arbo-wet volledig achterhaald. 
Ook de introductie van de computer en nieuwe communicatiemiddelen hebben hun weerslag 
gehad op de invulling van de werkplek. 
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[Hoofdstuk 4] Ministerie van VROM 

4.1 Algemeen 

Bedrijf 
Naam 
Plaats 
Ad res 
Bezoek 
Contactpersoon 
Datum 
Keuze 
As pecten 

Levensloop 

Moment 
Ltvensloo 
Jur 

4.2 Voorfase 

Voorgeschiedenis 
Ontstaan VROM 

----

Ministerie van VROM 
Den Haag 
Rijnstraat 8, 2515 XP 

Tineke Straathof 
23 februari 2006 

Atria, gebruiker, voorbeeldfunctie 

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) ontstond in 1982. Toen werd het beleidsterrein 
Milieubeheer toegevoegd aan volkshuisvesting en ruimtelijke ordening . 
De prille milieutak groeide snel, onder meer door toedoen van 
toenmalig minister P. Winsemius en de milieubeweging. [B) 
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Toenmalige 
huisvesting 

Locatie 

Den Haag 
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Jarenlang moesten de verschillende diensten zich tevreden stellen 
met de houten barakken a an de Van Alkemadelaan die in 194 7 waren 
bedoeld als tijdelijke noodhuisvesting in de periode van de 
Wederopbouw, en met allerlei dependances in de Haagse regio die er 
in de loop der jaren bijkwamen. [A] 
AI ruim voor de komst van Milieubeheer was overigens het besluit 
gevallen aile onderdelen in een nieuw gebouw te huisvesten. De 
verspreide huisvesting had nadelen van organisatorische, logistieke en 
bedrijfseconomische aard. De keuze voor Zoetermeer had onder meer 
te maken met het planologisch beleid onder minister Gruijters (1973-
1977) waarbij de groeikern Zoetermeer aan voldoende 
werkgelegenheid geholpen moest worden. Daarbij kwam dat Den 
Haag in die periode geen interessante locatie kon aanbieden. Het 
toenmalige gemeentelijke beleid verzette zich tegen nog meer 
ministeries in het Spuikwartier en andere aantrekkelijke locaties 
kwamen niet over tafel. De voorbereidingen voor nieuwbouw in 
Zoetermeer met architect Quist waren begin jaren '80 net van start en 
een programma van eisen opgesteld, toen met de komst van 
Milieubeheer zich de optie Leidschendam aandiende. 
Hier lag als vanouds een rijksterrein met enkele kantoren waarvoor 
architect Pennink een groot uitbreidingsplan had ontworpen voor het 
toenmalige minsiterie van Vomil (Volksgezondheid en Milieuhygiene). 
Dit plan bood voldoende ruimte voor heel VROM. Een optie die met 
name uit het oogpunt van kostenbesparing interessant was. Architect 
Pennink ging op basis van een aangepast programma van eisen met 
de voorbereidingen voor de verbouwing aan de slag. [A] 
De locatie Leidschendam strookte onvoldoende met het nieuwe, 
ruimtelijke beleid waarbij het compacte-stadsconcept werd omhelsd en 
de versterking van de stedelijke centra werd voorgestaan omwille van 
werkgelegenheid en vermindering van de mobiliteit. Belangrijker 
wellicht was dat er door de 'vondst'van gebouwenlease budgettaire 
ruimte voor nieuwbouw ontstond. Waarbij zich ook nog een geschikte 
locatie aandiende; een plek naast het Centraal Station in Den Haag 
waar projectontwikkelaar Van Bohemen even daarvoor een ontwerp 
voor een kantoortoren had gepresenteerd. [A] 
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4.3 Ontwerpfase 

Concept 

Gebruiker 
Verder had de Centrale lnspraakgroep, de stem van de toekomstige gebruikers van het nieuwe 
VROM-gebouw, te kennen gegeven dat iedere medewerker een plek aan een raam zou kunnen 
hebben en dat hij of zij dit raam oak naar wens zou kunnen openen. De kwaliteit van de 
werkplek stand halverwege de jaren '80 ter discussie vanwege het 'Sick building syndrome'. 
Dus dat hield in; veel daglicht in de vertrekken, individuele regeling van klimaat en zonwering, 
ramen die open kunnen, en geen overlast van omgevingslawaai. [A, C] 

Geluidsoverlast 
Geen geluidsoverlast in een binnenstedelijke omgeving, met een locatie direct naast het spoor, 
deze eis staat haaks op de eis van te openen ramen ten bate van frisse buitenlucht in de 
kantoren. Zo'n gebied heeft een geluidsniveau van 72 decibel als gevolg van het 
gemotoriseerde verkeer. Praktisch betekende dit, dat bij een werkplek met een geopend raam 
geen telefoongesprek kon worden gevoerd. Bovendien zouden door de windbelasting op de 
gevel de papieren van het bureau afwaaien. [A] 

Duurzaamheid 
De opdrachtgever stelde, dat het een ministerie moest worden en geen losse verzameling 
diensten. Daarnaast waren de eisen dat het gebouw milieuvriendelijk moest zijn, vanuit het 
Milieubeheer, dat het een in architectonisch en technisch opzicht vernieuwend gebouw zou 
worden, het betreft hier tenslotte het bouwministerie, en dat het niet monumentaal en kostbaar 
werd, voor het ministerie van Volkshuisvesting. [A] 

On twerp 

Dubbe/e kamstructuur 
De vijf afdelingen van het ministerie hebben in het antwerp ieder hun eigen vleugel gekregen en 
samen verbonden door een centrale as, het totaal wordt oak wei de dubbele kamstructuur 
genoemd. Door deze vorm zijn korte looproutes mogelijk tot de stijgpunten (in de kruisingen) en 
is de massa van 3100 gebruikers teruggebracht naar een aantal overzichtelijke eenheden van 
15 tot 20 personen. [A] 
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Serres 
Resteerde de problematiek van de te openen ramen. De oplossing werd gevonden tijdens de 
analyse van wat een gevel van zo'n gebouw zou moeten zijn. Zo'n gevel bestaat tegenwoordig 
uit twee lagen, voor het VROM-gebouw is als het ware een van die lagen afgepeld en als een 
soort geluids- en windscherm gebruikt. Hierdoor ontstaat een ruimte met een buitenklimaat, 
maar waar de nadelen van dat buitenklimaat worden geminimaliseerd. De winddruk viel van de 
kantoorgevels af en de geluidsbelasting op de gevel werd verminderd van 72 naar 51 decibel. 
Het gebouw krijgt zo acht serres, met een breedte van 22 meter en een hoogte van 60 meter, 
die aan de bovenzijde overkapt zijn. Hierdoor is er ineens een overmaat aan ruimte zonder 
kantoorfunctie ontstaan waarvoor een aantal alternatieve gebruiksfuncties zijn bedacht, zoals 
tuinaanleg en ontvangstruimte . [A] 

4.4 Bouwfase 

Betrokken partljen 
Opdrachtgever 

Opdrachtgever bouw 
Architect 

Pro j ecta rch itecte n 
lnterieur 
Adviseur glazen 
constructie 
Adviseur bouwfysica 
Adviseur 
electrotechniek 
Ontwerp 
werktuigbouwkundige 
installaties 
Adviezen liften en 
transport 
Aannemer 
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Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, Den Haag 
Rijksgebouwendienst, Centrale Directie Bouw 
Jan Hoogstad i.s.m. Bureau Bouwkunde facilitair bedrijf, Rotterdam 

Harrie Hupperts en Anne de Jong 
Jan Hoogstad i.s.m. Tao Architecten , Elli van Schelf, Rotterdam 
ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek, Velp 

Peutz & Associes, Zoetermeer/Nijmegen 
Nagtglas Versteeg, Rotterdam 

Ketel raadgevende lngenieurs, Delft 

Rijksgebouwendienst, afdeling Lift- en Transporttechniek, Den Haag 

Wilma Bouw, Weert/Den Haag 
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Bouwkosten 
I nvesteringskosten 

Waarvan grondkosten 
Waarvan bouwkosten 
Waarvan advieskosten 
Waarvan bijkomende kosten 
Waarvan BTW 
Financiering 

Grootte 
Geometrie (grondoppervlak) 
Vloeroppervlak (m2) 
Functioneel nuttig oppervlak 
Waarvan kantoorruimten (m2) 
lnhoud (m3) 
lnhoud serres (m3) 
Aantal bouwlagen 
Hoogte (m) 
Constructiehoogte bouwlaag 
Werkplekken 
Aantal werkplekken 
Afmetingen werkplek 
Werknemers 
Aantal oorspronkelijk 
Aantal huidig 

Fl. 345.558.000,00 inclusief btw, prijspeil 1 juni 1987/ 
euro 156.807.384 
Fl. 009.850.000,00 
Fl. 207.603.000,00 
Fl. 035.912.000,00 
Fl. 043.204.000,00 
Fl. 048.989.000,00 
De nieuwbouw werd gefinancierd met geld van het 
ABP door middel van een lease-constructie. VROM 
gebruikt het pand in een soort huurkoop
overeenkomst. 

Rechthoek van 75 bij 140 meter 
99.000 m2 (Bruto) incl. parkeerkelder 
44.000 m2 
30.000 m2 
535.000 m3 incl. serres 
225.000 m3 
16 
60 
3,30 m 

2857 
1 kamer is 5,5 m bij 3,5 m voor 2p 

3100 
3553 
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4.5 Gebruiksfase 

Technische analyse Site 

Spuikwartier 
Het ministerie van VROM staat in het Spuikwartier van Den Haag, pal naast het Centraal 
Station. Het Spuikwartier ligt tussen het Spui, de Kalvermarkt, de Herengracht, de Zwarte weg 
en het Prins Bernhardviaduct. In het Spuikwartier zijn oak andere ministeries gehuisvest 
evenals het stadhuis van Den Haag met bibliotheek. 

lnfrastructuur 
Ondanks het feit dat het VROM-gebouw naast het station ligt, is de routing vanaf het spoor 
onduidelijk en onaangenaam. Oak wanneer men te voet het centrum wil bereiken kan men de 
onderdoorgang bij VROM gebruiken, maar de weg erheen is niet vrij van wind vanwege de vele 
hoogbouw op een klein oppervlak. Oak het tramverkeer heeft een 'plekje' binnen het gebouw 
gekregen, op de eerste verdieping aan de noordzijde rijden de trams door het gebouw, een 
hoop extra decibels die de gevel mag opvangen. Verder is er openbare parkeergelegenheid 
gerealiseerd in de parkeerkelder, ideaal zo naast het station. 

Kavel 
Het kavel is van beperkte omvang, namelijk 75 bij 140 meter, bovendien is een deel van het 
begane grand oppervlak bestemd voor langzaam- en tramverkeer. Daarnaast biedt het gebouw 
werkplekken voor zo'n 3000 medewerkers, met deze randvoorwaarden is het niet vreemd dat 
het gebouw 60 meter hoog is met 16 verdiepingen. Vanwege het binnenstedelijke karakter van 
de locatie past het gebouw qua omvang en geleding in zijn omgeving. 

Technische analyse Structure 

Draagconstructie 
De draagconstructie is geheel uitgevoerd in beton waarbij in de ter plaatse gestorte 
betonfundering en in de geprefabriceerde betonelementen van de dertiende en veertiende 
verdieping 20% van het grind vervangen door betonpuin-granulaat. Dit recyclingmateriaal is niet 
gebruikt in de betonelementen van de lagere verdiepingen, omdat hier hogere spanningen 
optreden waarvoor de noodzakelijke betonsterkte nag niet was gecertificeerd. 
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Stabiliteit 
De kernen geven de constructie stabiliteit, terwijl de verbindingsgangen tussen de beuken 
gedragen worden door stalen kolommen en liggers. Deze zijn zichtbaar als een soort 
donkerblauwe spinnen die vanaf de zestiende etage hun poten omlaag Iaten gaan. [E] 

Serreconstructie 
In de serregevels zijn 12 mm dikke ongetinte harde glazen platen bevestigd aan ronde stalen 
stijlen met een diameter van 152 mm. Deze zijn opgehangen aan ruimtelijke liggers, die ter 
plaatse van het dak zijn opgelegd op de uiteinden van de kantoorschijven. De glaspanelen zijn 
bevestigd met roestvaststalen standaardklemmen, die met speciaal ontworpen verlengstukken 
verbonden werden met de hangstijlen. De hangstijlen worden om de drie verdiepingen in 
horizontale richting met pendels tegen windbelasting gesteund door hangbruggen en ruimtelijke 
liggers. Er is gekozen voor hangstijlen om, met het oog op uitzicht en de daglichttoetreding, de 
doorsnede zo gering mogelijk te houden. [D] 

Technische analyse Skin 

Daglicht 
De slankheid van de constructie van de serregevel houdt ook verband met de toetreding van 
het daglicht, uitgedrukt in de daglichtfactor. Deze geeft de verhouding weer tussen de 
daglichtsterkte binnen het gebouw en die in het vrije veld. Volgens berekeningen van het 
Adviesbureau Peutz & Associes komt op slechts een enkele plaats in de kantoren, gemeten op 
1 ,20 m afstand van de ramen, de daglicht-factor onder de 3%. Een dergelijke daglichtfactor 
wordt over het algemeen als ruim voldoende aangemerkt. Volgens de arbeids-inspectie is 3% 
een minimum en 5% aanbevolen. Wederom vanwege het uitzicht en de daglichttoetreding zijn 
de voegen tussen de glas-panelen van de serres gedicht met de flexibele siliconenkit 797 van 
Dow Corning, dat ook in structurele beglazingen wordt gebruikt. [D] 

Kantoorgevel 
De kantoorgevels hebben allen hetzelfde uiterlijk, achter iedere raampartij zit een kantoor voor 
2 personen. De kleine zwartomrande ramen zijn door de gebruiker naar wens te openen. Het 
stramien zet zich voort van de 4e tot en met de 16e verdieping. De gevels ogen hierdoor tegelijk 
massaal en eentonig, er is geen verschil in gevelbeeld per serre. 

Afbeelding 4. 15 Aansluiting serregevel- kantoorgevel 

Afbeelding 4. 16 Kantoorgevel 
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Zonwering 
Dankzij het ontbreken van wind in de serres kan er zonwering, in de vorm van verticale 
rolschermen, aan de kantoorgevels worden opgehangen, die ook nog individueel regelbaar is. 
Bij de vertrekken die grenzen aan de onderdoorgang voor het langzame verkeer is een 
stormvaste lamellenzonwering worden aangebracht. Oat is wei nodig, want het kan in die 
passage behoorlijk waaien, vooral in de buurt van het glazen windscherm aan de zuidwest
zijde, bedoeld om de verderop gelegen centrale ingang een zekere luwte te geven. [D] 

Technische analyse Services 

Verticaal transport 
In de kruispunten van de dubbele kamstructuur zijn 5 stijgpunten opgenomen zodat de 
loopafstanden kort blijven. In iedere kern bevinden zicht naast 4 persoonsliften en een trap ook 
toiletten en een pantry. In de verschillende Iitten hebben een aantal kunstenaars een kunstwerk 
vervaardigd. 

Brandveiligheid 
Naast de trappen in de kernen zijn aan het uiteindes van iedere vleugel ook (vlucht)trappen 
opgenomen om zo een korte route naar buiten te bewerkstelligen. 

Klimaatconcept 
De acht serres vormen evenzoveel glazen kunstlongen, die een essentiele rol spelen in de 
klimatisering. In koude periodes wordt aile Iucht voor de mechanische ventilatie van de kantoren 
uit de serres betrokken. De serrelucht wordt dan, voor zover niet opgewarmd door de zon, op 
een minimale temperatuur gebracht door warmteterugwinning uit de afgevoerde kantoorlucht, 
eventueel aangevuld door op de stadverwarming aangesloten naverwarmers. 

De benodigde buitenlucht hiervoor wordt aangezogen op de hoogste verdieping, nabij de 
eindgevels van de kantoorschijven. Daar vindt ook de opwarming plaats met twin coil units, die 
de warmte onttrekken aan de elders in het middenrif afgevoerde kantoorlucht. Het rendement 
van deze warmteterugwinning is lager dan dat van een warmtewiel, ongeveer 50% tegenover 
70%, maar er vindt bij het gebruik van een twin coil geen overdracht plaats van geurstoffen en 
bacterien, bijvoorbeeld uit tabaksrook. Ook is er geen overdracht van vocht, hetgeen een 
belangrijk pluspunt is in verband met het zoveel mogelijk tegengaan van condens op de glazen 
serregevels. Daardoor zouden immers uitzicht en daglichtfactor worden verrninderd. Bovendien 
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vergen de watercircuits van de twin coils tussen de inlaten van de buitenlucht en de afvoeren 
van de kantoorlucht veel minder ruimte dan luchtkanalensystemen voor warmtewielen . 

De voorverwarmde buitenlucht wordt zijdelings in de serre ingeblazen, onderaan en langs de 
glazen buitengevel. · Zo wordt de koudeval langs de gevel beperkt, evenals de opwaartse 
stroming langs de kantoorgevels. Langs de serrevloer ontstaat 's winters een luchtstroming van 
maximaal 0,5 m/s. Oat is hoger dan de tochtgrens van 0,15 m/s die voor een verblijfsruimte 
geldt, maar het gaat hier om een verkeersruimte die veel lagere eisen stelt. 

Buiten het stookseizoen fungeren de serres ook als longen voor het ventileren van de kantoren. 
Men kan de erin opgenomen warmte echter beter missen en stuurt de serrelucht dus linea recta 
naar buiten . Dit gebeurt op natuurlijke wijze, de serrelucht stijgt als gevolg van de opwarming 
door de zon vanzelf naar boven. De snelheid waarmee de Iucht stroomt kan worden be"lnvloed 
met kleppen in de luchtroosters. Deze zijn onderaan de serregevels ondergebracht. De warme 
Iucht kan bovenaan uit de serres ontsnappen via roosters in de serredaken en bovendien door 
deze daken in meer of mindere mate open te schuiven . Bij regen of nadering van een 
onweersbui sluit het dak automatisch, binnen een minuut. [D) 

Klimatisering kantoren 
Tijdens de stookperiodes wordt de serrelucht gebruikt als toevoerlucht voor de kantoren. 
Daarbuiten wordt de toevoerlucht rechtstreeks bovendaks aangezogen. Om verschijnselen van 
het 'Sick building syndroom' te voorkomen, vindt er slechts bij extreme koude of warmte en 
bovendien in zeer geringe mate recirculatie plaats. De toevoerlucht wordt ingeblazen via 
wervelroosters in plafondeilanden, die onder de betonvloeren zijn opgehangen en een veel 
kleiner oppervlakte hebben dan de plafonds, daardoor kan het beton als warmtebuffer 
dienstdoen. Bovendien maakt dit de vertrekhoogte visueel groter. Dit is aantrekkelijk omdat de 
hoogte van vloer tot vloer beperkt moest blijven tot 3,30 m in verband met de toegestane 
gebouwhoogte. In de plafondeilanden zijn ook de verlichtingsarmaturen opgenomen . 

Daarnaast zijn convectoren opgenomen achter de glazen borstweringen, die het gevelbeeld wei 
enigszins verstoren. De convectoren doen hoofdzakelijk dienst voor het opwarmen van de 
kantoren aan het begin van de werkdag , meestal aileen na een weekend of bij extreme koude. 
Normaliter is het voldoende om de temperatuur van de vertreklucht te regelen door het volume 
van de gekoelde ventilatielucht te varieren. De gebruiker heeft hiervoor een knop tot zijn 
beschikking . Hij kan hiermee het luchtvolume regelen en dus de hoeveelheid keeling. Als het bij 
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Afbeelding 4.19 Situatie zomer 

Afbeelding 4.20 Situatie winter 
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de m1n1mum luchthoeveelheid te koud wordt, worden automatisch de convectoren 
ingeschakeld. 

In de kantoren aan het einde van de vleugels waarvan de ruimte begrensd wordt door een 
buitengevel, kan het tach te koud worden en zijn er later extra verwarmingen aangebracht om 
de warmte aan te vullen. 

Technische analyse Spaceplan 

Verandering 
De keuze voor de gekruiste lineaire vorm leverde afdelingen op met een grootte van 15 tot 20 
personen, volgens de architect een optimale organisatorische eenheid. De praktische verdeling 
van de vijf afdelingen over vijf vleugels gaat niet zomaar omdat de afdelingen danig van grootte 
verschillen. Daarnaast is het uiteindelijke gebouw vanaf de vierde verdieping voor 2857 
kantoorwerkplekken bedoeld en zijn er dependances gerealiseerd voor de overige 250 
medewerkers. Oak zijn later de lagere verdiepingen omgebouwd tot kantoorwerkplekken om 
aan de groei van de organisatie van 3100 tot 3500 werknemers tegemoet te komen. 

Binnenstraat 
Oorspronkelijk zouden bijkomende voorzieningen als kinderopvang, magazijnen en postkamer 
dus ondergebracht worden in laag 0 tim 3, op de vierde verdieping is nag steeds een centrale 
binnenstraat en vanaf de vierde verdiepingen zijn in de vleugels en de middenbeuk kantoren 
gevestigd . De binnenstraat in het VROM gebouw is een opmerkelijke straat in de 
stedebouwkundige zin van het woord: "Door de hoge Jigging en de /ichthoven wordt de 
wandelaar getrakteerd op panoramische bee/den van de grootsteedse chaos die bijeen is 
gesprokkeld rand het Centraal station. Hier is het restaurant ondergebracht en er is een bar, 
dus de mogelijkheden tot aangenaam verpozen, zo niet flaneren, zijn voorhanden. " [C) 

Technische analyse Stuff 

Sober 
De inrichting en aankleding van het VROM-gebouw is sober en efficient. Dit komt voort uit de 
kostenbewaking waarin de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en gebruiker duidelijk 
gescheiden waren. Dit was van belang omdat opdrachtgever en gebruiker in dit geval in wezen 
dezelfde zijn. Er is vrij weinig kleur gebruikt in het gebouw, wit overheerst met hier en daar een 
schakering naar grijs. 
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Kantoren 
In de kantoren in de vleugels werken telkens twee personen, de kantoren in de middenbeuk zijn 
iets groter en huisvesten vaak ongeveer 4 medewerkers. ledere medewerker geeft zijn werkplek 
een eigen sfeer mee, zo heb je vanaf de balustrades zicht op allemaal kleine 
'thuiswerkkamertjes' met plantjes, bureaulampjes, posters en dergelijke. 

Tuinen 
In eerste instantie waren de serres een puur functionele oplossing om gebouwomhulling te 
creeren om zo het geluid van buiten te weren. Over gebruik en inrichting werd niet of nauwelijks 
gedacht. Pas met de discussies over het uitzicht vanuit de kantoorkamers, begonnen ideeen op 
te borrelen voor een creatieve inrichting. De serres van VROM vormen nu een grote 
plantentuin. De planten en bomen bestaan vanwege de temperatuur en luchtvochtigheid 
voornamelijk uit subtropische of mediterrane soorten die speciaal zijn gekweekt en 
ge'lmporteerd uit Florida. Per serre is gekozen voor een speciaal thema. [A] 

Technische analyse Duunaamheid 

Stromen 
Materiaal 

Afval 
Natuur 

Energie 

Water 

Het bouwbestek voorzag in de toepassing van hergebruikt beton, terwijl asbest en 
tropisch hardhout nergens voorkomen. Geen onverpakte minerale isolatiewol; 
ozonvriendelijke koelvloeistoffen; synthetisch rubberen dakbedekking. De 
vloerbedekking is met milieuvriendelijke lijm bevestigd. In de slotfase van de 
afbouw zijn op de vijfde etage, bij wijze van experiment, binnenwanden van 
gipsvezelplaat toegepast van gips afkomstig van rookgas-ontzwaveling gemengd 
met kranten. 

Schadelijke insecten die de planten in de serres bedreigen worden met natuurlijke 
vijanden bestreden. 
Hoogfrequente verlichtingsarmaturen, er is afgezien van automatisch uitschakelen 
van de verlichting bij voldoende daglicht en/of afwezigheid van de gebruiker, het 
argument was dat men kon rekenen op de milieubewustheid van de betrokken 
ambtenaren. 
Serres 
Waterbesparende toiletspoeling 

Afbeelding 4.23 Tweepersoons kamer 

Afbee/ding 4.24 Serretuin 
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Vanuit de M van Milieubeheer was de eis dat het gebouw milieuvriendelijk moest zijn. Helaas 
heeft deze eis geen innovatieve maatregelen tot gevolg. Uiteindelijk is het gebouw iets meer 
milieubewust vanwege de mobiliteit en de waterbesparende toiletspoeling. Het aspect mobiliteit 
weegt mee omdat het VROM gebouw pal naast het centraal station in Den Haag gesitueerd is. 
Dus de locatie heeft meer invloed op de duurzaamheid dan de materialisatie. Eigenlijk worden 
in de maatregelen meer dingen genoemd die niet gebruikt zijn vanwege het milieu, dan 
maatregelen die wei toegepast zijn omwille van verbetering voor het milieu. 

4.6 Persoonlijke beleving 

Ruimtelijke beleving 

ldentiteit 
Het gebouw van VROM is een groots, imponerend gebouw van buiten, en ook de serres en het 
uitzicht vanaf de verschillende verdiepingen is indrukwekkend. Sowieso is het een hele opgave 
om een gebouw te realiseren voor 3100 personen. 'Evenveel als de bevolking van Ameland , 
maar dan op 1 ,5 ha.' De structure en skin zijn bepalend voor de uitstraling, en daarmee de 
identiteit van het Ministerie. De site speelt ook een belangrijke rol , duizenden reizigers via het 
Centraal Station zien dagelijks het gebouw van VROM. [A] 

Ruimtelijke elementen 
De serres zijn de constanten in het gebouw en lopen over de hele hoogte van het gebouw. In 
de serres zijn de binnen- en de buitengevel duidelijk zichtbaar evenals de structure ervan. Via 
de binnengevel is de duidelijke verdeling van de identieke werkplekken zichtbaar. 

Het gebouwgevoel wordt voornamelijk bepaald door de glazen serres die meer dan tweederde 
van de ruimte innemen. De loopbruggen, tuinen en terrassen vergroten het gevoel van ruimte 
en openheid voor de medewerkers van het ministerie. De serres maken deel uit van de skin en 
in de serres bevindt zich ook een deel van de constructie. Contact met de omgeving verloopt 
ook via deze immense serres. 

De serres verdelen het gebouw in vijf parallelle kantoorgedeeltes ('beuken') die verbonden zijn 
door een lange verbindingsgang op de vierde etage. Waar de verbindingsgang een 
kantoorgedeelte raakt ('kern') bevinden zich aile voorzieningen en gemeenschappelijke ruimtes. 
De vier glazen serres domineren het gebouw en vergemakkelijken de orientatie zowel intern als 
naar buiten toe. 

Afbeelding 4.27 Ruimtelijkheid serre 
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Socia/e be/eving 

Ruimtegebrek 
Misschien is de tweedeling in het gebouw een goede metafoor voor de organisatie, het 
ministerie. Aan de ene kant vormt het gebouwkader een interessante ruimtelijke visie over een 
huisvestingsprobleem, zoals ook het ministerie van VROM ideeen heeft over de gehele 
ruimtelijke omgeving in Nederland. Aan de andere kant is de invulling niet meer dan het 
standaard in hokjes plaatsen van de gebruikers, zoals ook de toepassing van ideeen gedaan 
wordt aan de hand van veel regels en richtlijnen. Onderstaand voorbeeld bevestigd 
bovenstaande metafoor: 

Een langlopend twistpunt tussen dienstleiding en inspraak in de uitvoeringsfase betrof 
de ruimtenormen in de nieuwbouw. De discussie ging met name om 'de basisruimte' van 
8 m2 volgens de RGD-norm versus 9 m2 volgens de NEN 1824-norm plus de discussie 
over de aantal m2 bijkomende ruimten per medewerker. Uiteindelijk is bepaald dat er in 
het gebouw (dat oorspronkelijk vanaf de 4e verdieping voor kantoren bedoeld was) 
ruimte was voor 2857 medewerkers i.p. v. 3100. Uiteindelijk is ervoor gekozen om 
verschillende afdelingen van verschil/ende directoraten-generaal elders te huisvesten 
om zo het basisconcept van de integratie van de verschi/lende onderdelen niet teniet te 
doen. [A] 

In de loop van het gebruik zijn ook de onderste verdiepingen als kantoorwerkplekken in gebruik 
genomen, daartoe zijn de open ruimten door transparante scheidingswanden ingedeeld. 
Oorspronkelijk waren deze ruimten niet bedoeld voor kantoren vanwege te weinig daglichtinval 
en deels de onmogelijkheid om de ramen te openen omdat een aantal serres pas begint vanaf 
de vierde verdieping. Vanwege ruimtetekort zijn het nu toch, ondanks aile nadelen, 
kantoorwerkplekken. [A] 

De wat sobere, donkere sfeer van het interieur wordt wei als negatief ervaren, overal dat grijs 
en beton, dat zou wei afgewisseld mogen worden met heldere kleuren en houten elementen. 
ledere medewerker maakt van zijn kantoor een eigen plek door een eigen bureaulampje mee te 
nemen, wat foto's neer te zetten en een poster op te hangen, eigenlijk zoals in menig ander 
kantoor. 
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Natuur/ijke beleving 

De kantoormedewerkers kunnen zelf de temperatuur van de vertreklucht regelen door het 
volume van de gekoelde ventilatielucht te varieren. Hij heeft hiervoor een knop tot zijn 
beschikking. Hij kan hiermee het luchtvolume regelen en dus de hoeveelheid koeling. 
Als het bij de minimum luchthoeveelheid te koud wordt, worden automatisch de convectoren 
ingeschakeld. Daarnaast heeft hij bij de mogelijkheid om ramen te openen naar de 
geconditioneerde binnenruimte die de serre is. 

Praktisch gezien is de mensvriendelijkheid van het gebouw voor de gebruiker aileen tastbaar in 
de serres. Deze kunnen worden gebruikt als een soort onthaastingsruimte in de drukte van de 
stad, maar deze functie hebben ze pas in een laat stadium gekregen. In het begin van de 
ontwerpfase zijn de serres ontstaan als een geluidwerende buffer, daarna zijn ze 
klimaattechnisch betrokken bij het gebouw. Gedurende de realisatie bedacht men dat deze 
feitelijke binnenruimten ook een vorm van ontspannend gebruik zouden kunnen hebben en 
hebben verschillende landschapsarchitecten en kunstenaars zich over de inrichting gebogen. 

De palmen en andere tropische planten zijn er gekomen omdat er een gunstig klimaat zou 
heersen en niet ter ondersteuning van het binnenklimaat. In dat opzicht is de duurzame waarde 
van de serres minimaal. 

Eigen verantwoordelijkheid 
In het ontwerp is er vanuit gegaan dat de gebruiker milieubewust genoeg zou zijn om zelf de 
verlichting uit te doen bij voldoende daglicht of afwezigheid. Eigenlijk is dit een eigenschap die 
je van iedereen mag verwachten. In de praktijk weet ik helaas niet hoe de medewerkers hun 
best doen. Ter stimulering hangen er in de binnenstraat op de vierde verdieping een aantal 
displays waar onder meer het energie- en waterverbruik gedurende de dag en maand te zien 
zijn. 

4. 7 Veranderend gebruik 

In de 16 jaar dat het gebouw nu in gebruik is hebben er geen grootschalige veranderingen 
plaatsgevonden. Op installatietechnisch gebied zijn de koelinstallaties in onbruik geraakt omdat 
het gebouw in 2005 aangesloten is op warmtepompen, maar in het dagelijkse gebruik merk je 
daar niets van. Verder zijn er enkele kleine experimenten gaande om andere manieren van 

erken te introduceren. 
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In 2006 bestond het rijksbouwmeesterschap 200 jaar, ter ere daarvan zijn een aantal 
rijksgebouwen opgevrolijkt waaronder het ministerie van VROM. Een kunstenaar heeft, mogelijk 
ge'lnspireerd door dalmatiers, zwarte ingevulde cirkels van verschillende formaten op de 
gesloten geveldelen aangebracht. 

Dit voorbeeldproject zal binnenkort wei op een vernieuwende manier gebruikt gaan worden 
omdat er een duurzame structuur ge·lntegreerd zal worden in dit ministerie van VROM met het 
doel tevreden gebruikers en duurzaam gebruik. 

4.8 Referenties 

[A] Rijksgebouwendienst 010 Rijksgebouwen Ministerie van VROM 
[B] VROM Het huis van VROM en zijn geschiedenis 
[C] Rossem, van V. Historisch type in modem jasje, Hoogstads Ministerie van VROM De 
Architect 1992, nr. 11 
[D] Niesten, J., G/azen /ongen maken VROM-gebouw /eefbaar De Architect 1992, nr. 11 

[E] Rijksgebouwendienst www.rijksgebouwendienst.nl 

[F] VROM www.vrom.nl 

[G] Novem Grote g/asoverkapte ruimten, atria, serres, passages 
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[Hoofdstuk 5] Van Nelle Ontwerpfabriek 
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Van Nelle fabriek 
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5.2 Voorfase 

Voorgeschiedenis 
Ontstaan bedrijf 

Nieuwbouwplannen 

Brinkman & Van 
der Vlugt 

Bouwen in fases 
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Van Nelle fabriek 
In 1782 vestigde Johannes Van Nelle zich in Rotterdam en startte een 
winkel in koffie, tabak en thee op. De winkel groeit uit tot een bedrijf dat 
zich bezig houdt vanaf de aanplant van koffie tot en met de verkoop. In 
1915 is er geen enkele mogelijkheid meer om de fabriek aan de 
Leuvehaven in het centrum van Rotterdam verder uit te breiden. [B] 
Vanaf 1916 koopt de Firma Van Nelle goedkope stukken weiland aan 
de Schie. Het is een welgekozen plek, waar water, het spoor, het 
toekomstige wegennet en de aan te leggen arbeiderswijk Spangen 
mooi samenvallen. De nieuwe fabriek was nodig voor de verwerking 
van koffie, thee en tabak. Daarvoor moesten behalve productieruimten, 
kantoren en expeditieafdelingen worden gebouwd. De economische 
opbloei na de vrede van Versailles in 1918 bood vervolgens het 
perspectief om deze idealen te realiseren. [B, D] 
Michiel Brinkman schetste eind 1923 de opzet voor de nieuwbouw van 
Van Nelle. Voordat hij echter tot uitwerking van de fabrieksplannen kon 
overgaan overleed hij in april 1925. Kees van der Leeuw was zijn 
architect kwijt en moest zich orienteren op een geschikte opvolger, 
waarbij hij zocht in de kringen van de opkomende nieuwe architectuur. 
Uiteindelijk wees grafisch ontwerper Jacques Jongert op de 31-jarige 
Leen van der Vlugt, een Rotterdamse architect betrokken bij de 
nieuwzakelijke architectuur. Zo werd in mei 1925 het architectenbureau 
J.A. Brinkman (de zoon van) & L.C. van der Vlugt opgericht. Tezamen 
konden zij de ideeen voor Van Nelle in een nieuwe architectuur 
verwezenlijken. [D] 
Het fabriekscomplex is in fases uitgewerkt waarbij slechts een gedeelte 
van het totaalplan werd gerealiseerd. De staat van het gebouw anno 
1931 is dus niet de bewust gewenste totaalcompositie maar een 
moment waarop de groei van de fabriek tot stilstand kwam ten gevolge 
van de economische malaise. De consoles onder en boven aan het 
tweede of mannentraphuis waren bedoeld om de luchtbruggen tussen 
fabriek en torenpakhuis te dragen. Maar het pakhuis is nooit een toren 
geworden waardoor de 'tijdelijk' scheve luchtbruggen voor altijd zo 
bleven. [D] 

Van Nelle Ontwerpfabriek 

Afbee/ding 5.4 Toegang terrein 
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Bezoek Le Corbusier (1932): "De heer van der Leeuw heeft samen met architect 
Le Corbusier van der Vlugt een grote fabriek gebouwd dat het mooiste schouwspel van 

de moderne tijd is dat ik ken. Een sprankelend bewijs van het Ieven dat 
komt, van de schone, onvoorwaardelijke puurheid." [D] 

Rijksmonument Terrein en gebouwen van de Van Nelle Fabriek hebben sinds 1984 de 
status van Rijksmonument als icoon van het zogenoemde Nieuwe 
Bouwen. Bovendien is het complex naar aile waarschijnlijkheid door de 
regering voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. [C, I] 

Afname productie De opdracht dat de fabriek ook na 25 jaar nog modern moest zijn, is 
ruimschoots gehaald. Pas halverwege de negentiger jaren van de 20e 
eeuw verliest de fabriek geleidelijk haar functie. Nadat eerst de productie 
van koffie naar elders verplaatst wordt en daarna ook thee en tabak. De 
toenmalige eigenaar Sara Lee/DE maakte toen haar 
reorganisatieplannen kenbaar aan de gemeente Rotterdan en die hielden 
in dat de bedrijfsactiviteiten uiteindelijk ik 1998 ten einde kwamen. [B, H] 

Herbestemming 
Concept voor 
conversie 

Verkoop 

Van Nelle fabriek 
In 1996 werd Eric Gude, directeur Property Conversion BV, door het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam gevraagd om een concept voor de 
conversie (een tweede Ieven) van dit Rijksmonument te ontwikkelen. Dit 
concept werd de 'Ontwerpfabriek' en het complex zou plaats bieden aan 
50 tot 75 kleine en middelgrote bedrijven op het gebied van design & 
communicatie, zoals architectuur, grafisch en industrieel ontwerp, grafi
media, film, foto, ICT, kunst & cultuur. Eric Gude vond in 1997 twee 
partners, te weten John van Lit , directeur van POB en Nick de Boer, 
directeur van Kondor Wessels Projecten. Beide bedrijven zijn 
dochterondernemingen van Volker Wessels. Zij richtten gedrieen de 
Maatschap Van Nelle Ontwerpfabriek op. [B] 
In 1998 werd het complex uiteindelijk voor ruim € 9 miljoen verkocht aan 
Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS). De directievoering en de 
gehele herontwikkeling lagen in handen van de Maatschap. Sinds medio 
2001 is het eigendom van het complex overgedragen aan een speciaal 
hiervoor opgerichte Commanditaire Vennootschap Van Nelle 
Ontwerpfabriek, waarin 780 participaties van ruim € 22.500, = elk zijn 
uitgegeven aan particuliere beleggers. [B] 

Afbeelding 5.6 Goederen-bruggen 

Afbeelding 5. 7 lnstallaties 
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Aanpassingen 

Ontvangstruime 

5.3 Ontwerpfase 

Concept 

Theosofie 

Verbouwingen, aanpassingen op gebied van klimaatbeheersing, 
beveiliging en 'state of the art' voorzieningen voor telefoon en 
dataverkeer vereisten een fikse investering.[B] 
De centrale ontvangsruimte in de koffiebranderij met receptie, koffiebar 
en vergader- en spreekkamers was begin 2002 gereed. [G] 

Van Nelle fabriek 

Opdrachtgever Kees van der Leeuw had een uitgesproken visie over arbeidsverhoudingen, 
techniek, kunst, volksopvoeding en hygiene. Vanuit de theosofie heeft hij aandacht voor het 
welzijn en de geestelijke ontwikkeling van de (werkende) mens. Vander Leeuw was er zich van 
bewust dat zijn werknemers een groot deel van hun Ieven in zijn fabrieksruimten zouden 
doorbrengen. Hij heeft een aantal theosofische aspecten meegenomen in zijn programma van 
eisen voor de Van Nelle fabriek. [G, H] 

Doelmatigheid 
Daarnaast was Kees van der Leeuw van mening dat de fabriek er ook over 25 jaar nog modern 
moet uitzien, dus ook het toekomstige gebruik was van belang. Efficientie was een van de 
sleutelwoorden. Van de ligging, temidden van aan- en afvoerwegen, zowel over water als over 
land, tot aan de routing in het gebouw. Bijvoorbeeld flexibele oplossingen die tegemoet kwamen 
aan meer algemene inzichten, zodat ingespeeld zou kunnen worden op nog onvoorziene 
veranderingen van functionele aard in de toekomst. [G, H] 

Uitgangspunten 
Samenvattend wilde hij een door en door functionele, op de mens afgestemde fabriek. 
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- 'Het uiterlijk eener fabriek dient voort te komen uit de eischen aan het inwendige 
gesteld.' 
- 'Bij het ontwerpen dient aan het menschelijk element minstens dezelfde aandacht te 
worden geschonken als aan het mechanische.' 
- 'Extra kosten aan de afwerking besteedt, kunnen zonder onmiddellijk aanwijsbaar 
voordeel aan te tonen, toch verantwoord zijn.' [G] 

Van Nelle Ontwerpfabriek 

Afbee/ding 5. 8 Bruggen in verval 

Afbeelding 5. 9 Aan weg, water en spoor 



lnspiratie 
Het antwerp is ge·inspireerd op het voorbeeld van de moderne Amerikaanse daglichtfabriek in 
een parkachtig landschap. Van der Leeuw maakte een uitvoerige reis van de Amerikaanse 
westkust naar de oostkust. Onderweg bezocht hij tal van fabrieken en kantoren en deed 
daarover uitvoerige verslag aan de architecten van zijn fabriek. De nieuwe fabriek moest een 
toonbeeld van een Iichte, hygienische plaats om te werken worden. [B, C] 

Welzijn 
In aansluiting bij enkele van hun tijdgenoten waren oak de architecten van mening dat Iicht, 
Iucht, ruimte en groen voorwaarden waren voor de gezonde mens. Deze opvatting (Iicht, ruimte) 
sloot aan bij zowel de zakelijke overwegingen van de opdrachtgever (efficientie) als bij diens 
spirituele inspiratie, de theosofie, (Iicht, Iucht, groen) waarin het daglicht een bijzondere 
betekenis heeft. [B] 

On twerp Van Nelle fabriek 

Rationaliteit 
De rationele invalshoek had allerlei implicaties voor het antwerp van het gebouw. Ook de keuze 
voor betonbouw met dragende kolommen en glazen vliesgevels, in Nederland nag niet eerder 
op die schaal toegepast, stoelde op rationele overwegingen. Strakke rechte lijnen, het openlijk 
tonen van installaties en het overvloedig gebruik van glas, chroom, staal en aluminiumverf zijn 
allen voorbeelden van de rationaliteit van het fabrieksgebouw. [H] 

Routing 
Van der Leeuw hechtte veel belang aan de routing binnen en buiten de fabriek. De positionering 
van de diverse gebouwen op het terrein geven de functionele opbouw weer van het proces van 
grondstof tot eindproduct. De aanvoer van de grondstoffen geschiedde in het begin nag per 
boot. [H] 

Techniek 
Bij de Van Nellefabrieken zijn op grate schaal industriele bouwmethodes uitgeprobeerd . Er was 
sprake van prototypische montagebouw met gebruikmaking van standaardisatie en seriematig 
geproduceerde, uitwisselbare onderdelen. Vanzelfsprekend zijn bij de Van Nellefabrieken 
technische oplossingen zoals het betonskelet met paddestoelvloeren, de stalen gevelpanelen 
en de ingestorte montagevoorzieningen en kabelgoten bepalend voor het innovatieve karakter 
van het gebouw. [C] 

Afbeelding 5. 11 Overzichtsfoto 

Afbeelding 5.12 Techniek draagstructuur 
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Menselijkheid 
Royaal daglicht om bij te werken; het was slechts een van de menselijke elementen die het 
gebouw kenmerkte. Andere voorbeelden waren een goede ventilatie en sanitaire voorzieningen, 
belangrijk in een tijd dat arbeiders slechts zelden een douche tot hun beschikking hadden. 
Daarnaast hingen er op iedere verdieping grote varens in bakken aan kolommen om zo bij te 
dragen aan de sfeer en het binnenklimaat. [D, H) 

Voorzieningen 
De gemeenschappelijke bibliotheek, kantine, fabriekstuinen, sportvoorzieningen en een rijk 
verenigingsleven boden verschillende faciliteiten die voor de werknemers anders onbereikbaar 
waren en die een hoge mate van sociale coherentie met zich meebracht. De arbeiders krijgen 
de mogelijkheid om zich ook op andere vlakken te ontwikkelen. [C, H) 

Concept Van Nelle Ontwerpfabriek 

Transparantie 
De ruimtelijke kwaliteiten van het complex worden primair gekenmerkt door een hoge mate van 
helderheid en transparantie. Dit geldt niet aileen letterlijk ten aanzien van de vrijwel geheel 
beglaasde gebouwen maar ook voor de planorganisatie, de verkaveling en de ruimtelijke opzet. 
Het streven is om de helderheid van de hoofdopzet weer zoveel mogelijk leesbaar te maken op 
stedenbouwkundig niveau door een grondige opschoning van de verwaarloosde 
groenvoorzieningen en herstel van de zichtlijnen over het terrein. Daarnaast is ook het 
behouden van de transparantie in het interieur erg belangrijk. [C) 

lnventiviteit 
Andere opvallende kenmerken van de Van Nellefabriek waren het door en door rationele 
concept, de enorme inventiviteit en het gebruik van toentertijd splinternieuwe technieken. Om 
dit vast te houden moet er gezocht worden naar integratie van techniek en esthetiek, waarbij er 
steeds een afweging gemaakt zal worden tussen restaureren, kopieren, interpreteren en een 
nieuwe dimensie toevoegen. [H] 

Restauratie 
Het is vooral de immense schaal van de Van Nellefabrieken die de indruk doet ontstaan van 
ogenschijnlijke ongenaakbaarheid en robuustheid. De glazen gebouwen zijn echter in feite 
fragiel als een zeepbel, die uit elkaar spat als de balans tussen inhoud en oppervlaktespanning 
wordt verstoord. De huid van de gebouwen wordt eerder gekenmerkt door het weglaten van 
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materiaal dan door de aanwezigheid daarvan - en waar (bijna) niets is, zijn veranderingen of 
toevoegingen (bijna) niet mogelijk zonder de bestaande materialisatie aan te tasten. [C] 

Menselijkheid 
Tenslotte hechtte Claessens Erdmann veel waarde aan Van der Leeuws 'menselijke element' . 
De missie van het bureau (vertaald in de kernwoorden transformeren, ontmoeten en 
identificeren) sloot goed aan op de idealistische ideeen van de nieuwe opdrachtgever, 
Maatschap Van Nelle Ontwerpfabriek. Net als de Van Nelle fabriek destijds moet de Van Nelle 
Ontwerpfabriek meer zijn dan een plek om te werken, meer dan een gebouw waar bedrijven zijn 
'verzameld' . Het moet een inspirerende ontmoetingsplek worden, een broedplaats van 
creativiteit. [H] 

On twerp Van Nelle Ontwerpfabriek 

Autonomie 
Bij de herontwikkeling van het complex is het opnieuw ge·lnterpreteerd als een soort 
zelfvoorzienende enclave met collectieve voorzieningen. Hiermee wordt niet aileen 
teruggegrepen op de oorspronkelijke, autonome planopzet van de fabrieken in de jaren '30 
maar is ook een praktische oplossing gevonden voor het gebrek aan faciliteiten in de nabije 
omgeving. Zo zijn de meest markante ruimten in het fabriekscomplex bestemd voor algemene 
voorzieningen, zoals het lunchrestaurant, koffiebar, vergaderen ontvangstruimten in de 
Branderij en de historische Tearoom. Er wordt aan gewerkt om de oorspronkelijk recreatieve 
functie van het terrein met fabriekstuin en sportfaciliteiten nieuw Ieven in te blazen. [C] 

Monument 
Binnen de authentieke enveloppe is een invulling gerealiseerd die de vereiste binnencondities 
voor het nieuwe gebruik garandeert, maar vrijwel geheel losstaat van de zorgvuldig 
geconserveerde gevels. De uitdaging was om in de Fabrieken ondanks de opdeling ten 
behoeve van de verschillende huurders, de oorspronkelijk ongedeelde ruimte, de transparantie 
en het daglicht zoveel mogelijk voelbaar te houden - met name in gedeelten voor algemeen 
gebruik. [C] 

Transparantie 
Transparantie is een van de karakteristieke kenmerken van de fabrieken en is zoals genoemd 
in het concept ook in de conversie behouden. Transparantie is ooit verkregen door de 
toegepaste kolommen en kolomkoppen, de vrij in te delen vloeren en het uitzicht, aanzicht en 
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doorzicht door het vele glas. Uitgangspunt was nu dan ook om de nieuw te plaatsen wanden, 
zover mogelijk, vrij te houden van de kolom(koppen) om het zicht hierop te blijven behouden. 
De wanden evenwijdig aan de lange gevels zijn uitgevoerd in glas, de kantoorscheidende 
wanden haaks op de gevels mochten als gesloten element uitgevoerd worden tot een hoogte 
van 1 meter onder het plafond. Daarboven is glas toegepast. Dit alles om het zicht op de 
kolomkoppen zoveel mogelijk te garanderen. [H] 

Doos in doos constructie 
Om het gebouw aan de eisen van de tijd aan te passen en absoluut geen afbreuk te doen aan 
het originele transparante karakter werd een zogenaamde 'doos in doos' constructie ontwikkeld. 
Deze constructie was noodzakelijk omdat de originele glasgevels niet in voldoende mate 
isolerend zijn. Aan beide zijden van het gebouw is nu een klimaatzone gecreeerd, die aan de 
oostzijde de functie van gang heeft. Aan de westzijde is een glasgevel gemonteerd met 
daartussen een ruimte voor de aan- en afvoer van energievoorzieningen en dataleidingen. In de 
originele gevel kunnen de ramen elektrisch geopend worden en is een automatisch 
zonweringsysteem aangebracht. De kantoorruimten zijn onder meer voorzien van bekabeling, 
geavanceerde toegang- en beveiligingssystemen en een moderne klimaatregeling. [B] 

3.4 Bouwfase 

Betrokken partijen 

Opdrachtgever 

Ontwikkelaar 

Management 

Architect 
Projectarchitecten 

Coordinerend architect 
Landschapsarchitect 
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lnterieur 
Adviseur constructies 

Adviseur bouwfysica 

Adviseur installaties 
Aannemer 
Vastgoedmanagement 
Bouwkosten 
Bouwkosten 

Grootte 

Geometrie 
(grondoppervlak) 

Vloeroppervlak (m2) 
lnhoud (m3) 

Aantal bouwlagen 
Hoogte (m) 

Constructiehoogte 
Werkplekken 
Aantal werkplekken 
Afmetingen werkplek 
Werknemers 
Aantal oorspronkelijk 
Aantal huidig 

Brinkman & Van der Vlugt 

Van Nelle fabriek 

Van Nelle fabriek 
Gebogen directiegedeelte 
+ driedelige rechthoekige 
fabriek, met een lengte 
van 300m 
Totale complex: 60 .000 
m2 

8 (tabak), 5 (koffie ), 3 
(thee) 
Ongeveer 32 meter 
Onderste laag 6,0 m 
daarboven 3,5 

Amsterdam 

lngenieursburo Bartels, Utrecht 
Climatic Design Consult, Nijmegen 

Homij Technische lnstallaties bv, 
Nieuwegein 
IBB-Kondor bv, Sassenheim 
Kats & Waalwijk groep, Rotterdam 
Van Nelle Ontwerpfabriek 
Fl. 34.700.000,00 
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30.000 m2 
100.000 m3 

Maximaal 8 bouwlagen 
Idem 

Idem 
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3.5 Gebruiksfase 

Technische analyse 'S'-Iagen Van Nelle fabriek -----------------------------

Technische analyse Site Van Nelle fabriek 

Toen- Terrein 
Vanaf 1916 kocht Van Nelle goedkope stukken weiland aan de Schie. Het is een welgekozen 
plek, waar water, het spoor, het toekomstige wegennet en de aan te leggen arbeiderswijk 
Spangen mooi samenvallen. [B] 

Toen- Masterplan 
Het terrein is in een Masterplan verdeeld in strakke zones, parallel aan het water. De eerste 
zone omvat werk- en opslagplaatsen, de tweede zone is de fabrieksstraat waar aile gebouwen 
aan zijn gelegen. De derde zone bevat de drie fabrieken, een voor de tabak, een voor de koffie 
en een voor de thee. Een vierde zone achter de derde was ooit bestemd voor mogelijke 
uitbreiding, maar is vanwege economische redenen en het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog tien jaar later, nooit gerealiseerd. [A, B] 

Toen- Enclave 
Het oorspronkelijke ontwerp is ge·lnspireerd op het voorbeeld van de moderne Amerikaanse 
daglichtfabriek in een parkachtig landschap. Het oorspronkelijk afgelegen complex kent een 
autonome planopzet, waarbij watervoorziening, warmte- en energieopwekking voor aile 
gebouwen centraal op het terrein was ondergebracht in het Ketelhuis. Het transport van 
personen en goederen in en tussen de gebouwen was opgelost door gebruik te maken van 
centrale trappenhuizen en luchtbruggen. Daarnaast boden gemeenschappelijke bibliotheek, 
kantine, fabriekstuinen, sportvoorzieningen en een rijk veren igingsleven faciliteiten die voor de 
werknemers overigens vrijwel onbereikbaar waren en die een hoge mate van sociale coherentie 
met zich meebracht. [C] 

Toen- Hoofdkantoor 
Aan het begin van de fabrieksstraat ligt het hoofdkantoor dat Iicht gebogen is en zo de 
bezoeker/werknemer ontvangt in een omarming. Bovendien had de directie zo een goed 
overzicht op de gehele fabrieksstraat. 
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Technische analyse Structure Van Nelle fabriek 

Toen Paddestoe/vloeren 
Het gebouw heeft een relatief Iichte betonconstructie met een groot glasoppervlak. De vloeren 
worden gedragen door een 'paddestoel constructie' die ter plaatse zijn gevormd. Daar kwam 
geen balk aan te pas, aileen kolommen die aan de bovenzijde uitkragen. De keuze van Van der 
Leeuw, die dit principe tijdens zijn reis in Amerika had gezien, had niet aileen een esthetische 
maar ook een economische aanleiding: een minder dik vloerpakket maakte een extra bouwlaag 
mogelijk. De paddestoelconstructie maakte vrije lichttoetreding beter mogelijk dan een 
constructie met balken. Zeker wanneer zij werd gecombineerd met het eveneens nieuwe idee 
van niet-dragende vliesgevels van glas, dit concept leidde tot een ongekend Iichte 
werkomgeving . [B, H] 

Toen- Stramien e.d. 
De kolommen in de thee en koffie fabriek staan op een vierkant raster van 5750 mm bij 5750 
mm. De tabaksfabriek heeft een raster van 5000 bij 5750 mm en is nog geent op een eerdere 
constructie met balken i.p.v. dragende paddestoelkolommen. Naar boven toe neemt de 
diameter van de kolommen geleidelijk af omdat deze dan minder lagen hoeven te dragen. De 
vrije hoogte tussen de vloeren is 3500 mm en de vloeren zijn 200 mm dun. De fabrieken zijn 
allen 3 stramienen diep en 13 stramienen breed . [G] 

Toen - Masterplan 
Uiteindelijke zouden aile drie de fabrieken even hoog moeten worden, de berekeningen van de 
benodigde hoeveelheid vloeroppervlakte op het moment van bouwen gaf echter aan dat koffie 
en thee minder lagen nodig zouden hebben. Wei !open de vloeren van het koffiegedeelte ter 
plaatse van het trappenhuis door zodat uitbreiding van het theegedeelte mogelijk is. 

Technische analyse Skin Van Nelle fabriek 

Toen- Vliesgevel 
De stalen vliesgevel is zowel architectonisch als bouwtechnisch een zeer vooruitstrevend 
onderdeel van de Van l\lelle fabriek en vertoont overeenkomsten met de vliesgevels van het 
Bauhaus Dessau (1926) en de Fagus schoenfabriek uit 1911. De puiconstructie is in de Van 
Nelle fabriek in functionaliteit en eenvoud van montage verder doorontwikkeld . De elementen 
zijn allen uit stalen stoeltjesprofielen samengesteld , de gangbare profielen voor stalen ramen in 
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die tijd. De gevel is verticaal opgedeeld en gevuld met enkel glas, of een staalplaat met 
isolatievulling ter plaatse van de borstwering. De verticaliteit is een gevolg van de eis van Van 
der Leeuw dat medewerkers zowel zittend als staand naar buiten moesten kunnen kijken, 
ongehinderd door een horizontale raamroede. De ramen zijn 50 em breed en 120 em hoog. [G] 

Toen- Daglicht 
De enorme hoeveelheid Iicht die overdag binnenstroomde rekende voorgoed af met donkere 
fabriekshallen waar het slecht en onaangenaam werken was. De dunne vloerconstructie in 
combinatie met de grote glasvlakken en de egale balkenloze witte plafonds zorgden er voor dat 
de werkplekken goed verlicht werden. [B] 

Technische analyse Services Van Nelle fabriek 

Toen- Klimaatregeling 
De glazen vliesgevel was met vele taatsramen goed te ventileren, ook als het waaide. Een 
overmaat aan zon werd geweerd met houten zilverkleurige rolschermen die binnen achter de 
gevel tussen de kolommen hingen. De hitte van de zon bleef zo aan de buitenzijde en werd 
door de openstaande ramen afgevoerd. In de winter zorgden de dikke stoomleidingen 
onderlangs de stalen borstweringen van de gevel voor opwarming en bestrijding van de 
koudeval onder het vele glas. [D] 

Toen- Leidingen 
Verwarmingsbuizen liepen langs de gevel en de elektriciteitsleidingen liepen, ook in de 
lengterichting, in de topvloer. De contactdozen zaten in zuiltjes die naast de kolommen stonden. 
Verder is in iedere aansluiting van vloer aan achtergevel een grote horizontale schacht 
opgenomen waar halffabrikaten vervoerd kunnen worden door middel van transportbanden 
naar de verticale schacht voor goederenvervoer. [H] 

Toen- Verlichting 
Vijftig lux was voldoende voor op de werkbanken van vroeger, maar de oorspronkelijke 
armaturen verlichting met opaalblazen ballons zijn in de loop der tijd vervangen door tl-buizen. 
Deze eerste lampen hadden een warme lichtkleur van 2800-3000 K. Daarnaast zijn de oude 
bollampen die in de trappenhuizen van de fabrieken zijn aangetroffen ook niet meer van de 
oorspronkelijke inventaris maar verlenen het gebouw wei een bepaald tijdsbeeld . [C, H] 
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Toen- Verticaal transport 
'Trap nummer 3', gelegen tussen de Koffie- en Theefabriek, was bedoeld voor zowel mannelijke 
als vrouwelijke werknemers. Omdat de naar sekse gescheiden wasruimten onmiddellijk aan de 
trap grensden, ontwierpen Brinkman en Van der Vlugt een 'dubbele schaartrap', waarbij 
mannen en vrouwen ieder een eigen opgang hadden. De overige trappen waren 
hoogstwaarschijnlijk bedoeld voor een der seksen. Aan de kade werden de grondstoffen gelost 
en overgebracht naar de verschillende fabrieken. Daar werden de grondstoffen verwerkt en als 
halffabrikaten via rails door de fabriek getransporteerd. Uiteindelijk werden de producten via de 
beeldbepalende luchtbruggen naar het expeditiegebouw aan de overzijde getransporteerd, 
waar ze werden verpakt en verstuurd. [H] 

Technische analyse Spaceplan Van Nelle fabriek 

Toen - lndelingsvrijheid 
De fabriek beschikte over een grate vrijheid van indeling door het ru ime raster van de 
kolommen. Grote machines konden zo een plaats krijgen , hoewel later op een enkele plek 
gaten in een vloer heeft gemaakt omdat de vrije hoogte niet voldoende bleek te zijn . 

Toen- Ontmoeting 
Voor de arbeiders waren verschillende voorzieningen gerealiseerd, kantines voorzien van 
moderne keukeninrichting, een filmzaal, sportterreinen (inclusief tennisbanen), meditatieruimtes 
en een leesruimte met een eigen bibliotheek lieten er geen misverstand over bestaan dat de 
directie vee! aandacht had voor het welzijn van het personeel. [G] 

Technische analyse Stuff Van Nelle fabriek 

Toen- Kleur 
Het kleurgebruik in de interieurs van de gebouwen heeft een natuurlijke en terughoudende 
kleurstelling. De fabrieksruimten waren helder wit en de vloeren hadden een okergele 
magnesietlaag. In de trappenhuizen lagen magnesietvloeren in de kleur Engels rood . Het ruwe 
spatpleisterwerk van de dichte gevels was oorspronkelijk op basis van nature! wit cement, met 
wat zwarte en gele pigmenten. De fabrieken waren dus niet zuiver wit maar hadden een 
lichtgrijs gemeleerde afwerking. Verder waren aile deuren voorzien van letter- en cijfercodes in 
rood en diep donkerblauw. [C, H] 

Afbeelding 5.27 Routing 
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Toen- Meubilair 
De meubelen in de fabriek waren natuurlijk de machines, die in deze analyse onbelicht blijven. 
De sanitaire ruimten echter zijn speciaal ontworpen omdat hygiene erg belangrijk was. De 
werknemers passeerden altijd eerst een kleedruimte met toiletten en een wasgelegenheid 
voordat ze de werkruimte binnenkwamen of verlieten. Ieder trappenhuis had een eigen kleur, en 
de bijbehorende sanitaire ruimten waren ook in deze kleur betegeld. [H] 

Toen- Planten 
Planten in bakken aan de kolommen droegen bij aan de sfeer en binnenklimaat terwijl de keuze 
voor een hoog en egaal verdeeld kunstlichtniveau in de avond en de aandacht voor de 
hygienische en comfortabele afwerkingen aangeven hoezeer de nadruk lag op het scheppen 
van goede en gezonde arbeidscondities. [D] 

Technische analyse 'S'-Iagen Van Nelle Ontwerpfabriek 

Technische analyse Site Van Nelle Ontwerpfabriek 

Nu- Terrein 
Deze elementen, de Schie, het spoor en het wegennet, vormen ook nu nog de grenzen van het 
Van Nelle terrein. 

Nu - Masterplan 
De fabrieksstraat die in het oorspronkelijke Masterplan van Brinkman en Van der Vlugt de 
ruggengraat van het complex vormde blijft de ruimtelijke drager van het gehele complex. De 
oorspronkelijke entree van het terrein en de fabrieksstraat is de hoofdtoegang van het complex 
gebleven. De monumentale fabrieksstraat wordt gezien als een verkeersluw 'industrie-erf voor 
voetgangers en fietsers waar leveranciers, taxi's en externe koeriersdiensten kunnen laden en 
lossen. [C] 

Nu- Enclave 
Bij de herontwikkeling van het complex is in dit opzicht van de nood een deugd gemaakt door 
de Ontwerpfabriek opnieuw te interpreteren als een soort zelfvoorzienende enclave met 
collectieve voorzieningen. Hiermee wordt niet aileen teruggegrepen op de oorspronkelijke, 
autonome planopzet van de fabrieken in de jaren '30 maar is ook een praktische oplossing 
gevonden voor het gebrek aan faciliteiten in de nabije omgeving. Zo zijn de meest markante 
ruimten in het fabriekscomplex bestemd voor algemene voorzieningen, zoals het 
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lunchrestaurant, koffiebar, vergaderen ontvangstruimten in de Branderij en de historische 
Tearoom. Er wordt aan gewerkt om de oorspronkelijk recreatieve functie van het terrein met 
fabriekstuin en sportfaciliteiten nieuw Ieven in te blazen. Op het technische vlak komt de 
autonomie tot uiting in het nog functionerende systeem voor gefilterd kanaalwater, dat wordt 
benut voor de sprinklerinstallatie en het spoelen van toiletten. [C] 

Nu - Hoofdkantoor 
De entree tot het Van Nelle terrein is nog steeds op dezelfde plek, in de punt waar water, weg 
en spoor elkaar kruisen. Het hoofdkantoor leidt je als het ware de fabrieksstraat in en vanaf het 
begin van de straat krijg je een goed beeld van het gehele complex. 

Technische analyse Structure Van Nelle Ontwerpfabriek 

Nu - Paddestoelvloeren 
De constructie is nog steeds in goede conditie en is aileen op enkele plaatsen hersteld. Een 
aantal scheuren en grotere gaten zijn gedicht om de vloeren weer egaal te maken. Verder is de 
constructie ook sterk genoeg om de kantoorfunctie te dragen, de constructie is namelijk ooit 
berekend op de machines ten bate van de productie. Verder zijn de oude bovenlagen van de 
vloer vervangen. [E, H] 

Nu - Stramien 
De stramienmaten zijn uiteraard gelijk gebleven. De vrije hoogte is ook gebleven ondanks de 
moderne voorzieningen met betrekking tot de klimaatbeheersing . In de vloeren waren 
oorspronkelijk al kanalen en leidingen opgenomen, die nu gebruikt worden voor het afvoeren 
van de Iucht richting de grote horizontale schacht aan de achterzijde in de klimaatgevel en 
vandaar verder naar de voormalige schacht voor goederenvervoer. [H] 

Nu - Masterplan 
Het masterplan is niet verder uitgevoerd , de staat in 1931, met onder de meer de schuine 
luchtbruggen omdat er geen hoge torenpakhuisconstructies gerealiseerd zijn, is de definitieve 
staat gebleken. Omdat de Van Nelle fabriek vanaf 1984 een monument is mag er nu ook niet 
zomaar een aanpassing of uitbreiding gebeuren. 

Afbeelding 5.33 Paddestoel kolomkoppen 

Afbeelding 5. 34 Belijning vloeren 
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Technische analyse Skin Van Nelle Ontwerpfabriek 

Nu - Vliesgevel 
Het gebouw verkeerde in een slechte staat van onderhoud, de gevels waren niet meer 
voldoende regen- en waterdicht. De buitenzijde van het gebouw is daarom zorgvuldig 
gerestaureerd en waar nodig teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Gebroken glas en 
gevelroosters zijn vervangen door nieuwe enkele beglazing met dezelfde karakteristieken als 
het oorspronkelijk gebruikte tuindersglas. Zulk getrokken en volledig blank glas wordt in West 
Europa voor grootschalige toepassing niet meer gemaakt en is daarom voor dit project uit 
Tsjechie gehaald. De taatsramen zijn weer gangbaar gemaakt en weer met aluminiumverf 
geschilderd. Op de begane grand zijn enkele oorspronkelijke toegangspuien die waren 
vervangen door automatische laaddeuren weer teruggebracht. [C, E] 

Nu - Dag/icht 
De genoemde voordelen gelden nog steeds, omdat de constructie en de gevel in stand zijn 
gehouden. Ondanks dat de fabriekssfeer voor de interieurs het uitgangspunt vormde in het 
herontwerp zijn leidingkanalen aan de plafonds vermeden om de gladde plafonds - die 
essentieel zijn voor de daglichtkwaliteit, niet te verstoren. Om de plafonds vrij te houden van 
omvangrijke installaties en kana len zijn deze verder verdeeld in de 100 mm dikke toplaag op de 
betonvloeren. [C] 

Technische analyse Services Van Nelle Ontwerpfabriek 

Nu - Klimaatregeling 
Om aan bouwfysische randvoorwaarden te voldoen is gebruik gemaakt van een dubbele 
gevelconstructie, waarbij een tweede glaspui achter de oorspronkelijke gevel is geplaatst. De zo 
ontstane tussenzones vormen een buffer voor klimatologische invloeden van buiten en het 
lawaai van de nabijgelegen spoorweg. Aan de zuidwest zijde, waar de zonbelasting groat is, 
werkt de tussenruimte als een soort klimaatgevel. Door toepassing van zonwering en 
automatisch openende ramen blijft de temperatuur in zomer en winter binnen bepaalde 
grenzen. Aan de noordoost zijde is de tweede gevel op ruime afstand geplaatst, waarbij de 
tussenruimte als gang dient. [C] 
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Nu - Leidingen 
Door de klimaatbeheersing met bouwkundige middelen zoveel mogelijk op te lassen konden 
zichtbare installatietoevoegingen bovendien tot een minimum beperkt blijven. Ondanks dat de 
fabriekssfeer voor de interieurs het uitgangspunt vormde zijn leidingkanalen aan de plafonds 
vermeden om de gladde plafonds - die essentieel zijn voor de daglichtkwaliteit, niet te 
verstoren. Om de plafonds vrij te houden van omvangrijke installaties en kanalen zijn deze 
verder verdeeld in de 100 mm dikke toplaag op de betonvloeren. De kana len leiden de 
afvoerlucht naar de genoemde grate horizontale schacht. Deze grate schacht wordt naast 
ventilatiekanaal ook gebruikt om electriciteits-, communicatieleidingen en waterleidingen te 
verbergen. Van hieruit vertakken de kanalen en leidingen zich. Net als vroeger zitten de 
contactdozen in zuiltjes langs de kolommen of in vloerpotten en ook de verlichtingsarmaturen 
zijn weer aangebracht op dezelfde positie. [C, H] 

Nu- Verlichting 
Belangrijk was dat het beeld van de oorspronkelijke verlichting behouden blijft. Niet het 
armatuur moest worden gekopieerd, maar de uitstraling. Bij de keuze voor nieuwe armaturen 
speelde een belangrijke rol dat hedendaagse ontwerpers, die het gebouw zouden gaan 
gebruiken, afhankelijk zijn van het gebruik van computers. Met het oog op beeldschermreflectie 
was het oorspronkelijke type daarom uitgesloten. In overleg met de leverancier is een 
standaard Zumthobel armatuur gemodificeerd zodat aan de originele verlichtingscondities recht 
wordt gedaan zonder toe te geven op hedendaagse prestatie-eisen. In combinatie met het 
zachte karakter van het warme, indirecte Iicht bleek een verlichtingsniveau van ongeveer 200 
lux voor beeldschermwerk juist bijzonder gewaardeerd te worden, eventueel in combinatie met 
individueel gekozen werkplekverlichting. In de Branderij en de vergaderruimten is met andere 
armaturen een meer levendig lichtbeeld gerealiseerd, dat bij evenementen eenvoudig kan 
worden omgeschakeld tot een meer sfeervol geheel. De genoemde bollampen zijn daarom 
gehandhaafd in de trappenhuizen en aangevuld met nieuwe exemplaren in de nieuwe gangen 
langs de gevel - zodat ook deze het oorspronkelijke avondbeeld versterken. [C] 

Nu- Verticaal transport 
Een van de luchtbruggen, de minst steile, is nu geschikt gemaakt voor personen. De overige 
trappenhuizen zijn gerestaureerd. In de goederenschachten zijn een aantal extra liften 
aangebracht. 
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Technische analyse Spaceplan Van Nelle Ontwerpfabriek 

Nu- Jndelingsvrijheid 
Deze kolommen delen uiteraard nog steeds de ruimte in, maar daarnaast is iedere verdieping 
ook ingedeeld in een gang en een verblijfsruimte door de extra binnengevel. Haaks op de 
gevels kunnen naar benodigd aantal vierkante meter scheidingswanden worden geplaatst. Dit 
naar aanleiding van de verhuur van het complex aan verschillende bedrijven. De nieuwe 
glaswanden van het inbouwpakket zijn ontworpen om de transparantie van het gebouw te 
benadrukken, maar zijn bewust anders dan de buitenste gevels. In tegenstelling tot de 
oorspronkelijke gevels zijn de nieuwe gevelwanden daarom voorzien van enorme horizontale 
zichtvensters, die telkens de kolommen vrijlaten. Scheidingswanden tussen de individuele 
kantoorruimten zijn uit privacy overwegingen tot deurhoogte uitgevoerd als een gesloten wand 
maar zijn daarboven weer transparant en reiken nooit tot de gevels. Door de plafonds en 
karakteristieke paddestoelkoppen van de kolommen vrij Iaten is de ruimtelijkheid van de 
fabrieksvloeren nog steeds voelbaar. [C] 

Nu - Ontmoeting 
Een belangrijke en vroege stap is geweest om de dienstverlening voor de huurders niet op de 
begane grond te situeren maar in de Branderij op de 2e en 3e verdieping van de Koffiefabriek. 
Deze dubbelhoge ruimte is het zwaartepunt van de fabrieken. De diverse gebouwen zijn door 
de glazen luchtbruggen van hieruit bereikbaar. Hier zijn de centrale service balie met 
postbussen, een cafe met lunchroom, algemene vergaderfaciliteiten en een wintertuin met 
dakterras ondergebracht, ten dienste van aile gebruikers van het complex. De derde etage met 
vergaderfaciliteiten steekt als een entresol in deze hoge ruimte, en is met een nieuwe spiltrap 
hiermee verbonden. Vanaf de galerij er voorlangs is er een levendig uitzicht op de activiteiten in 
het lunchrestaurant, de fabrieksstraat en aan de overzijde in het Expeditiegebouw. [C] 

Technische analyse Stuff Van Nelle Ontwerpfabriek 

Nu- Kleur 
Na 70 jaar tabaksverwerking hadden de kolommen de kleur van de tabak gekregen dat tot diep 
in het beton was doorgedrongen. Ook de verdiepingen in de Koffiefabriek waren uitgeleefd en 
hadden een kleurschakering van geel tot donkerbruin . De kolommen zijn in de oorspronkelijk 
witte staat teruggebracht en in plaats van de oorspronkelijke, okergele magnesietlaag van de 
fabrieksvloeren is nu een kunststof gietvloer in een vergelijkbare kleur gekozen, die met 
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kunststofvlokken getextureerd is. De trappenhuisvloeren waren tussentijds al vervangen door 
gecoate cementvloeren, die bij de restauratie zijn gehandhaafd uit kosten overwegingen, en 
opnieuw gecoat. De buitenzijde van de fabrieken is in de loop der jaren diverse keren 
geschilderd. Het verwijderen van deze verflagen bleek technisch niet mogelijk zonder de 
pleisterlaag zelf te vernielen, en zou bovendien een lappendeken van allerlei reparaties hebben 
blootgelegd. Daarom is de keuze gemaakt om het pleisterwerk opnieuw te schilderen, maar in 
een zachte, bleekgrijze tint. 

Nu - Meubilair 
Een extra subsidie van monumentenzorg heeft het mogelijk gemaakt om een aantal incomplete 
en ontbrekende toiletgroepen opnieuw op te bouwen met gebruikmaking van speciaal 
vervaardigde replica's van geglazuurde wandblokken, wand- en vloertegels. De originele 
toiletpotten en geemailleerde wasbakken zijn hersteld en opnieuw gebruikt. [C] 

Nu- Kantoor 
Ieder bedrijf geeft een eigen invulling aan zijn ruimte, zolang de transparantie van de Van Nelle 
Ontwerpfabriek maar gehandhaafd blijft. Het meubilair van de Branderij, de ontmoetingsplek 
van Van Nelle, is verzorgd door middel van sponsoring van design meubel fabrikanten in de 
vorm van tachtig modern-klassieke stoelen en een lange tafel van dertig meter. Deze bonte 
collectie doet overdag dienst als gezamenlijke lunchruimte en wordt in de avonduren gebruikt 
door externe bedrijven voor het houden van diners. De tafel zelf werd geleverd door Gispen 
International, waarmee een traditie werd voorgezet, want Gispen was de oorspronkelijke 
leverancier van het interieur voor het kantoor van Van Nelle. [I] 

Nu- P/anten 
In een enkele gang of unit staat een plant, maar een algemene visie is niet aanwezig. Het is 
naar keuze van de gebruiker. 

Technische analyse Duurzaamheid 

Stromen 
Materiaal 
Afval 
Groen 
Energie 
Water 
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Cijfers 
Energie 
lsolatie 

Mobiliteit 

EPC 
Rc
Wanden 
Rc-begane 
grondvloer 
Rc-dak 

U-glas 

Gebouwlocatie Randstedelijk 

Afstand tot station 0,3 kilometer 

Afstand tot 0,1 kilometer 
bushalte 
Parkeren Onbekend 

Greencalc 

Van zowel de Van Nelle fabriek als van de Ontwerpfabriek is geen Greencalc berekening 
be ken d. 

Duurzaam? 

Vanwege de monumentstatus van het gebouw mocht het niet gesloopt worden, maar is het 
gerenoveerd en herbestemd tot kantoorfunctie, dat is op zich een duurzame actie omdat slopen 
een materiaalintensief milieubelastend is. Omdat het een monument is mag de gevel niet 
aangetast worden en is aan de binnenzijde een doos in doos constructie aangebracht om een 
comfortabel binnenklimaat te creeren, naar de eisen van deze tijd. 

5.6 Persoonlijke beleving 

Omdat het de relatie Kantoorgebouw & Gebruiker betreft, gaat de verdere analyse aileen over 
het gebruik van de Ontwerpfabriek nu. 
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De Van Nelle Ontwerpfabriek is een goed voorbeeld van verandering van invulling van een 
gebouw gericht op de gebruiker ervan. De transformatie van fabriek naar kantoor is een goed 
praktijkvoorbeeld van het behouden van de beleving van het gebouw door het behouden (en 
restaureren) van het terrein, de constructie en de gevel. Plus het creeren van een aangename 
kantooromgeving in de oorspronkelijke fabrieksruimten. 

ldentiteit: Rijksmonument 
De Van Nelle Ontwerpfabriek is een bedrijfsverzamelgebouw. Ongeveer de helft van de 
huurders zich bezig houdt met architectuur, 14% met interieurinrichting en de rest onder meer 
met ICT, film, fotografie, communicatie, het organiseren van events enzovoorts. 8edrijven 
kunnen units al huren vanaf 85 euro per vierkante meter, vanaf een grootte van 40 m2. De 
gemiddelde grootte van de huidige gevestigde bedrijven ligt rond de 400 m2

. Medio 2004 was 
de bezetting van het complex circa 75% en naar verwachting zou de circa 60.000 m2 bruto 
vloeroppervlak begin 2005 geheel gevuld zijn. [G] 

De keuze om als bedrijf zich in een Rijksmonument te huisvesten is een weloverwogen keuze. 
Ze kiezen daarvoor omdat de architectuur, entourage en de specifieke uitstraling aanspreken 
en bij het bedrijf passen. [8] Het gebouw op zich verleent geen identiteit maar wei prestige. 
8ovendien biedt het een netwerk aan ontwerpgerelateerde bedrijven. 

De Van Nelle Ontwerpfabriek heeft brede en ruime gangen en trappenhuizen, veel groen 
rondom en centrale bewaking. Daar betaalt iedereen een stukje aan mee. En wie een 
kantoorruimte huurt in een Rijksmonument, accepteert daarmee ook een aantal begrijpelijke 
regels en richtlijnen die bij een Monument horen. Je mag de bedrijfsnaam bijvoorbeeld niet in 
neonletters boven de deur zetten. [8] 

Een aardig feit is verder dat veel bedrijven die gehuisvest zijn in de Van Nelle Ontwerpfabriek 
steeds minder reistijd kwijt zijn aan klantenbezoek. Die klanten komen namelijk graag naar de 
Van Nelleweg, waar parkeren bovendien nooit een probleem is. [8] 

Verwijzing 
De balie en andere attributen zijn door de architecten vormgegeven als machineachtige 
volumes van geschuurd staal, glas en plaatmateriaal die op verschillende manieren 
openklappen en -schuiven. Sommige onderdelen zoals de postkasten zijn van wielen voorzien 
en verplaatsbaar door de ruimte. Hiermee worden de vroegere productielijnen met machines, 
transportbanden en lorries in herinnering gebracht. Door de pretentieloze vormgeving is bewust ----77 Van Nelle Ontwerpfabriek 
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een onderscheid gemaakt met de strakke indelingen van de kantoorverdiepingen waardoor de 
imponerende ruimtewerking van de fabriek juist hier optimaal tot zijn recht komt. De 
vergaderruimten zijn opnieuw gerealiseerd in aluminium en diverse soorten glas maar in een 
doosachtige vorm - die bewust afwijkend van de standaard units is gekozen. In elke ruimte is 
een van de dubbele glaswanden gevuld met kleurrijke verpakkingen van Van Nelle's tabak, 
koffie of thee, waaraan de diverse zalen hun naam ontlenen. [C] 

Ruimtelijke beleving 

Vanwege de monumentstatus moesten skin en structure onaangetast blijven en de site blijft 
uiteraard oak gelijk. Verschillende restauratiewerkzaamheden waren er op gericht om de 
oorspronkelijke beleving van het gebouw te bewaren. De ruimtelijkheid, versterkt door het vele 
invallende daglicht, is een bepalende factor in het gebouw, vormgegeven door de constructie en 
de gevel. 

De kolommen en plafonds waren in de loop van de tijd helemaal verkleurd door de industriele 
processen die er plaats vonden en zijn helemaal onder handen genomen om binnen de 
oorspronkelijk witte kleur terug te brengen. De egale plafonds zijn essentieel voor de 
daglichtkwaliteit. De vloeren hebben oak weer de gele kleur van voorheen, hetzij door middel 
van een modern materiaal. Samen versterken deze heldere, Iichte kleuren de algemene 
lichtbeleving van het interieur 

De buitengevel is door weersinvloeden verweerd en is daarbij door verschillend onderhoud door 
de jaren heen oak van kleur veranderd. Pogingen om onder de nieuwere lagen de 
oorspronkelijke gevel te voorschijn te toveren mislukten en daarom is de gevel in zijn geheel 
overgedaan. Kleurexperimenten hebben de oorspronkelijke kleur van de buitengevel bepaald. 
De vliesgevel is oak teruggebracht in de oorspronkelijke staat, compleet met de taatsramen 

Sociale be/eving 

De functie van de fabriek is door de herbestemming veranderd van een industriele toepassing 
waar fysiek werk verricht werd samen met grate machines, naar een werkomgeving waar 
mensen vooral zittend werk doen. Deze verandering van functie vraagt om een andere vorm 
van de werkplek. Belangrijk van deze herbestemming was dat de werkplek vorm moest krijgen 
zonder het gebouwkader aan te tasten. 
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Deze eis resulteerde in een doos in doos constructie omdat de werkplek oak een aangenaam 
binnenklimaat nodig heeft. Deze doos in doos constructie is tegelijkertijd bepalend voor 
spaceplan en voor de benodigde services die eraan gekoppeld zijn . Naar mijn mening maakt de 
doos in doos constructie nadrukkelijk deel uit van de invulling van het gebouw met het doel het 
gebruik van het gebouw comfortabel te Iaten zijn . In tegenstelling tot het benoemen van de 
doos in doos constructie tot een onderdeel van de skin-laag, als een type tweede huidgevel. 

Sociale contacten 
Werken in de Van Nelle Ontwerpfabriek Ievert u letterlijk en figuurlijk ruim zicht en een brede 
visie. Oat laatste mede door de contacten met de mensen van de andere bedrijven. Zijn het 
collega's of concurrenten? Dit onderscheid valt weg in de wandelgangen of aan de 30 meter 
lange lunchtafel die elke middag het centrale trefpunt is voor aile ondernemers in het complex. 
[B] 

De bijzondere mix van bedrijven die actief zijn op het gebied architectuur, design, ICT, 
communicatie en grafische vormgeving zorgt voor synergetische effecten. 'Even binnenlopen bij 
elkaar' is hier aan de orde van de dag. De ene keer om een beroep te doen op een totaal 
andere expertise ('jullie hebben verstand van drukwerk?') de andere keer om een piek in het 
werk bij een collega onder te brengen. 'Ieder voor zich, en synergie voor allen' is het centrale 
motto. [B] 

Natuurlijke beleving 

Het menselijke element van Van der Leeuw in de oorspronkelijke fabriek, met aandacht voor 
Iicht, Iucht en ruimte, is behouden gebleven tijdens de herbestemming. Het gebouw is nag 
steeds een aangename plek om te werken met de hoge Iichte ruimten en het weidse uitzicht 
over de polder. 

De gebruikers kunnen zelf de zonwering regelen en ramen openen. Omdat de 
kantoorvertrekken aan beide zijden uit de gevel geplaatst zijn, door de doos-in-doosconstructie, 
is de directe invloed van zonlicht beperkt. De gang fungeert als een soort buffer en in dat 
opzicht is het duurzamer in gebruik. 

Afbeelding 5.52 Vide 

Afbeelding 5.53 Nog steeds Iicht, Iucht, ruimte en groen 
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5. 7 Veranderend gebruik 

Het veranderend gebruik is hier in de gehele analyse naar voren gekomen, naast elkaar zijn de 
fabrieks- en de kantoorfunctie tegen elkaar afgezet. Uit dit voorbeeld blijkt dat de scheiding 
tussen ruimtelijke en sociale beleving zover doorgezet kan worden dat het herbestemmen van 
een gebouw feitelijk niets anders is dan verandering van de sociale beleving. 

5.8 Referenties 

[A] Futagawa, Y. J.A. Brinkman and L.C. van der Vlugt: Van Nelle Factory, Rotterdam, The 
Netherlands, 1925-31 
[B] Ontwerpfabiek www.vannelleontwerpfabriek 

[C] Jonge, deW. Van product naar proces: Hergebruik van de Van Nellefabrieken te 
Rotterdam 
[D] Oever, van den M. Van Nelle fabriek in stereo 
[E] Havik, K. Van tabaks- naar ontwerpfabriek De Architect juni 2001 

[F] Digitale architectuur gids www.architectuur.org 
[G] Backer, A.M . Van Nelle, monument van de vooruitgang 
[H] Claessens Erdmann architects & designers bv, Van Nelle Ontwerfabriek 
[I] Schenke, M. Biografie van een wereldster AD Magazine, 10 september 2005 
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[Hoofdstuk 6] Villa VPRO 

6.1 Algemeen 

Bedrijf 
Naam 
Plaats 
Ad res 
Bezoek 
Contactpersoon 
Datum 
Keuze 
As pecten 

Levens/oop 

6.2 Voorfase 

Voorgeschiedenis 
Aanleiding 

Omroepvereniging VPRO 
Villa VPRO 
Hilversum, Mediapark 
Sumatralaan 45, 1217 GP 

Mariette Goedhart 
18 februari 2006 

Gebruiker, Organisatie 

Voorheen was de VPRO gehuisvest verdeeld over 13 afzonderlijke 
villa's verspreid door Hilversum, het streven van het toenmalige 
bestuur was om de verschillende afdelingen samen te voegen in een 
'hoofdkwartier'. 

Afbeelding 6. 1 Villa VPRO 

Afbeelding 6.2 Bezoeker Villa VPRO 
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6.3 Ontwerpfase 

Concept 

Twee hoofdpunten van het concept komen voort uit relatie tussen Organisatie en Huisvesting, 
een derde punt heeft ook de organisatie ten grondslag liggen maar heeft een duurzame 
uitwerking, dit punt wordt in de volgende relatie, Kantoorgebouw, Organisatie en Duurzaamheid 
toegelicht. 

OrganisatieNPRO 
Villa VPRO is gebaseerd op de identiteit van de organisatie. 'De villa is een versteend VPRO
programma.' [A] Het temperament en het vrijzinnige waarmee de VPRO zich onderscheidt van 
andere publieke omroepen wordt in het gebouw verbeeld. Voorheen was de omroep gehuisvest 
in een 13tal villa 's verspreid over Hilversum. Deze huisvesting heeft invloed gehad op 
verschillende tv-programma's, zoals 'Villa Achterwerk' . 

Gebruiker 
Deze voorgeschiedenis is een belangrijk aanknopingspunt voor de uiteindelijke 
verschijningsvorm van Villa VPRO. Binnen het nieuwe gebouw moest het namelijk mogelijk zijn 
om de verschillende groepjes, met ieder een eigen cultuur en sfeer, onder te brengen en toch 
een eenheid te creeren. In die zin kan Villa VPRO gezien worden als een heel kleine stad in 
plaats van een tamelijk groot gebouw. De villa is dus geen gewoon kantoorgebouw en is ook 
nooit als zodanig bedoeld . [B] De ruimtes, het gebouw, moeten de mogelijkheid bieden tot eigen 
interpretatie van de gebruikers, gericht op spontaniteit en creativiteit. 

Compacte vorm 
Naar aanleiding van een analyse van kantoorwerk heeft MVRDV geconcludeerd dat 
kantoorgebouwen meer compact kunnen zijn, met een open indeling. Dit vanwege de 
verschuiving van de '9 tot 5 mentaliteit' naar een scala van freelancers, parttimers en 
thuiswerkers. Het kantoorgebouw is steeds meer een plek voor ontmoeting en communicatie, 
waarin ook digitale communicatie een belangrijke rol speelt. Door het meervoudige gebruik van 
werkplekken wordt er ruimte gecreeerd wordt voor communicatie en ontspanning, die op zich 
weer leiden tot meer gebruik van de eigenlijke kantoorruimte omdat daar de opgedane ideeen 
uitgewerkt zullen worden. [D] 
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Afbeelding 6.3 Endless interior 

Afbeelding 6.4 Maquette 



Compact bouwen is een voorbeeld van duurzaam bouwen, hierbij wordt een m1n1mum aan 
gevel nagestreefd bij een bepaalde vloeroppervlakte en inhoud. Naast materiaaltechnische 
voordelen is ook de hoeveelheid benodigde energie om het gebouw te reguleren minder. 

On twerp 

Endless Interior 
Het resultaat is een letterlijk kantoorlandschap waarin de grenzen tussen binnen en buiten 
vervagen. Villa VPRO heeft een continu en open interieur in een compact volume, ook wei 
getypeerd als 'het leeggehouden landschap', waarin de gebruiker als vanzelf allerlei sociale 
contacten opdoet. [D] 

Landschap 
Naast de genoemde zaken, die hun oorsprong vinden in de ontwerpopgave van een 
kantoorgebouw voor VPRO, heeft MVRDV ook het landschappelijke aspect uitgewerkt. De 
relatie van het gebouw met zijn omgeving. Wat is binnen en wat is buiten? Zij wi llen de ervaring 
van de in beslag genomen ruimtes intensiveren. Zij proberen de grenzen op te zoeken van wat 
nog een gebouw is, of zou kunnen zijn. In de eerste ontwerpen had het gebouw geen 'echte' 
gevel. De scheiding tussen binnen en buiten zou tot stand komen door een systeem van 
hetelucht-blazers zoals vaak de overgang van een winkelstraat naar een winkel plaatsvindt. [B] 

Grondvorm 
Vanuit de compactheid, de interpretatie en stapeling van ruimtes en de relatie met de omgeving 
heeft MVRDV uiteindelijk voor een grondvorm van 53,7 bij 53,7 meter is gekozen. De locatie en 
de wetgeving zijn bepalend geweest voor 'het diepste kantoorgebouw van Nederland'. Daarna 
zijn m.b.v. metingen in een schaalmodel de precieze vorm en plaats van de vides en patio's 
bepaald voor voldoende toetreding van Iicht en Iucht. [E] 

6.4 Bouwfase 

Betrokken partijen 
Opdrachtgever 
Terreinontwerp 

Architect ---.. 

Omroepvereniging VPRO 
MVRDV i.s.m. Heidemij Advies, Den Bosch 
MVRDV (Winy Maas, Jacob van Rijn, Nathalie de Vries) m.m.v. 
Stefan Witteman, Alex Brouwer, Arjan Mulder, Joost Glissenaar, 
Eline Strijkers, Fokke Moerel, Joost Kok en Willem Timmer 

Afbeelding 6. 5 Concept 

Afbeelding 6. 6 Gekromde vloer 

Afbeelding 6. 7 Groen dak 
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Facilitair bedrijf 
Bouwkundig advies 
Adviseur constructie 
Adviseur bouwfysica 
Adviseur installaties 
Aannemer 
Uitvoering 
I nterieu ron twerp 
I nterieu rbouw 

Bijzondere 
planonderdelen 
Adviseur duurzaamheid 
Bouwkosten 
Totaal 

Grootte 
Geometrie 
(grondoppervlak) 
Vloeroppervlak (m2) 
lnhoud 
Aantal bouwlagen 
Hoogte (m) 
Werkplekken 
Aantal werkplekken 

Afmetingen werkplek 
Werknemers 
Aantal oorspronkelijk 
Aantal huidig 

Awards 
Gemeente Hilversum 
Betonvereniging 
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Bureau Bouwkunde, Rotterdam 
Heidemij Avies, Arnhem 
Pieters Bouwtechniek, Haarlem, Ove Arup & Partners, Londen 
DGMR, Arnhem m.m.v. TNO-TU/e, Eindhoven m.b.t. Akoestiek 
Ketel R.I., Delft i.s.m. Ove Arup and Partners, Londen 
Voormolen Bouw BV, Rotterdam 
Fa. Hogenbirk, Laren 
MVRDV 
Van Gils, Emmen 
Lamp: Erwin Deibel, MVRDV en Robin Hood Produktie/Wasbak: 
Peter Hopman/Pantry: Peter Hopman en Jan Koot (Koot 
Production) 

10 miljoen euro (gulden?) 

Vierkant met zijden van 53 meter 

10.500 

5 
51 

200 
Verschillend, in principe bureau+stoel, maar door grote open 
ruimte geen beperkt gevoel 

360 
150 per dag aanwezig 

Dudokprijs, 1997 
Betonprijs, 1997 

Villa VPRO 

Afbeelding 6.8 Groats uitzicht 

Afbee/ding 6. 9 Creatieve medewerkers 



6.5 Gebruiksfase 

Technische analyse Site 

Mediapark 
Het mediapark in Hilversum huisvest onder meer verschillende omroepen en is altijd aan 
verandering onderhevig. Oude media als radio en televisie werken steeds meer samen met 
internet- en mobiele telefoniebedrijven, de nieuwe media. Momenteel is het mediapark in 
ontwikkeling tot een thematisch businesspark met allerlei ondersteunende faciliteiten voor de 
bewoners, zodat het mediapark een soort dorp wordt. Deze ontwikkeling heeft invloed op de 
invulling van de infrastructuur en de gebouwen, samenwerking onderling en het aantal 
medewerkers. [F] 

Landschap 
Omdat Villa VPRO als het ware het landschap doorzet in het gebouw is de site erg belangrijk. 
De situatie vroeg volgens de ontwerpers om een laag vierkant gebouw waarin een aantal vides 
voor de toetreding van Iicht en Iucht moesten zorgen. Een aantal vloeren is gepositioneerd in 
een geologische formatie. Het bestaande landschap lijkt te zijn opgetild, maar de huidige 
groendaken bedekt met heide en gras komen niet overeen met de oorspronkelijke natuur op 
deze locatie. [D, E] 

Situering 
De plaats en vorm van de patio's en vides zijn m.b.v. metingen in een schaalmodel bepaald 
voor voldoende toetreding van Iicht en Iucht. De situering van het gebouw op de locatie is 
daarbij in principe van belang, maar omdat het gebouw een vierkante grondvorm heeft met 
zijden van 53,7 meter, en er bij aanvang van het ontwerp nog geen belendende bebouwing 
aanwezig was, is de situering en orientatie van het gebouw t.o.v. de locatie van ondergeschikt 
belang. [E] 

Directe omgeving 
In de directe omgeving zijn in dezelfde periode twee andere kantoorgebouwen gerealiseerd en 
later nog een entree, die ook door MVRDV ontworpen is, die deze drie omroepgebouwen 
verbindt. Deze entree is pal voor Villa VPRO gebouwd en ontneemt daardoor het zicht op de 
positie van het gebouw in zijn omgeving. De overgang van natuurlijk landschap naar artificieel 
landschap is niet meer herkenbaar aanwezig aan de voorzijde. Verder is de 
parkeergelegenheid (voor het mediapark) in de loop der tijd uitgebreid met een groot 
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Afbee/ding 6. 10 - 6. 11 Locatie 

Afbee/ding 6. 12 Plattegrond Mediapark 

Afbeelding 6. 13 Voorgeve/ 



parkeerterrein aan de noordzijde van Villa VPRO. De twee overige zijden van het gebouw 
hebben het bedoelde contact met de natuurlijke omgeving behouden, hoewel 'natuurlijke 
omgeving' een groot woord is voor een strook groen tegen de grens van het mediapark. 

Technische analyse Structure 

Vloerenstructuur 
De landschapslagen zijn vertaald naar een gelaagde vloerenstructuur, die een continu"iteit 
suggereert in het gebouw. 'The endless interior'. De vloeren van het gebouw hellen op sommige 
plaatsen, vormen trapvormige elementen en op 1 plek buigt een vloer zelfs over een hoek van 
180 graden en vormt zo een wand. 

Transparantie 
De vloeren worden ondersteund door een grid van kolommen, op een raster van 7,2 bij 7,2 
meter, en stabiliteitskruisen. Omdat het verticale transport via de vloerenstructuur verloopt wordt 
op deze manier een zo groot mogelijke transparantie nagestreefd. <Maar services!> 

Materialisering 
De volledige draagconstructie is uitgevoerd in beton. 

Technische analyse Skin 

Materialisering 
De compacte vorm van het gebouw is energetisch zo voordelig dat overal gevelhoog glas 
toegepast kon worden. Om het glas van deze hoogte stijf genoeg te maken zijn behoorlijke 
diktes gebruikt. Een doorvalbeveiliging in de vorm van gespannen netten is hierdoor aileen bij 
de schuifpuien noodzakelijk. [E] 

Semi-transparant 
Voor de gevels is gebruik gemaakt van 35 soorten glas. Daar waar de zonbelasting het hoogst 
is en balkons met de opvallende rubberen zonwering architectonisch gezien niet mogelijk 
waren, is het glas ondoorzichtig. De minst bezonde zijden hebben transparant glas. Tussen 
deze twee uitersten is een huid geweven van gouden, greene, blauwe en rode glasplaten. 
Vooral de ondoorzichtige glassoorten zijn opvallend massief en maken het volume plaatselijk 
meer gesloten. (B] 
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Afbee/ding 6. 14 Vloerenstructuur 

Afbeelding 6. 15 Gekromde vloer 

Afbeelding 6. 16 Verschillende glassoorten 



Binnengevels 
Ook de vele patio's en vides bestaan van top tot teen uit glas. Deze patio's en vides zorgen 
ervoor dat er genoeg daglicht toetreedt in het gebouw. De positie van de vele verschillende 
glassoorten en kleuren van het glas zijn bepaald door de meetresultaten in de 
bezonningskamer. Bovenin de vides is zwaar reflecterend glas toegepast terwijl dieper in het 
gebouw het glas steeds helderder wordt. Het Iicht wordt naar beneden weerkaatst. Tegelijkertijd 
wordt hiermee voorkomen dat op de bovenste etages een teveel aan zonnewarmte 
binnenkomt. [E) 

Technische analyse Services 

Verticaal transport 
Het personenvervoer tussen de verdiepingen is in de vloerenstructuur van het gebouw 
opgenomen, met hier en daar een extra doorsteek in de vorm van een hangbrug of tribune. Wei 
zijn extra schachten aangebracht voor het verticale transport van de leidingen, deze 
leidingschachten hebben door het constructiesysteem geen dragende functie. 

Verwarming 
Horizontaal zijn de installaties m.b.t. elektra, data en verwarming en koeling opgenomen in de 
sandwichvloer, op deze wijze worden aile leidingen keurig weggewerkt en kunnen kleine 
verwarmingselementen (voornamelijk) ter plaatse van de glasgevel voldoen. 

Brandvei/igheid 
ContinuHeit is een belangrijk aspect van Villa VPRO dus compartimentering ten behoeve van de 
brandveiligheid was uit den boze. Daarom is gekozen voor een sprinkler installatie, waarvan de 
meerkosten achteraf erg meevielen. Desondanks zijn er een groot aantal vluchtwegen nodig om 
de maximale afstand tot 'veilig gebied' terug te brengen tot 30 meter. De trappenhuizen hebben 
een brandwerendheid van 60 minuten. Deze zijn vormgegeven als gifgroene 'kokers' die zich 
een weg door het gebouw banen. De beoogde openheid wordt hierdoor verder ingevuld. 

Akoestiek 
Verschillende akoestische voorzieningen zijn in het gebouw aangebracht om het geluid in de 
continue ruimte te temperen. Onder meer kussens op de traptreden van de tribunes, met 
geperforeerd staal omkleedde kolommen en een soort van 'tampons' aan het plafond. Ook zijn 
er geperforeerde scheidingswanden aangebracht en stiltecellen om een belangrijk telefoontje te 
kunnen plegen. ----

Afbeelding 6. 17 Willekeurige trap 

Afbeelding 6.18 Akoestische voorziening (1) 

Afbee/ding 6. 19 Akoestische voorziening (2) 
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Zonwering 
De volledig glazen gevel brengt naast veel daglicht natuurlijk ook veel zonnewarmte binnen. 
Daarom zijn er bij de galerijen zonweringen in geperforeerde rubber doeken toegepast die de 
bewoners zelf kunnen sluiten. Behalve aan de oostgevel, daar sluiten ze automatisch om 
vroege opwarming van het beton te voorkomen. Op andere plekken is het onmogelijk om 
zonwering te plaatsen, omdat daar de glasgevel strak aansluit op het beton. Hier is gekleurd 
glas toegepast. [G] 

Verlichting 
Vanwege de volledige glazen gevel is er veel daglicht in het gebouw, vandaar dat er een 
speciale TL-Iamp is ontworpen i.s.m. Robin Hood Productions. Deze speciale HR-Iampen geven 
50% minder Iicht en zijn daardoor ook energiezuiniger. 

Technische analyse Spacep/an 

'Endless interior' 
Het gebouw bestaat uit een continu landschap dat in aile richtingen uitkijkt op het stedelijke 
landschap. Muren ontbreken, er zijn trappen, glazen wanden, vensters, pilaren en betonnen 
vloeren. Binnen dit stedelijke landschap zijn de verschillende functies gelegen. Op de begane 
grond zitten de studio's en de technische ruimtes, op de eerste verdieping de entree en de drie 
lagen erboven bevatten de kantoorruimtes. De parkeerplaats is ge"lntegreerd in het gebouw en 
loopt door tot een teruggeknikte vloer. [G] 

Kantoorlandschap 
De kantoorlagen zijn een nieuwe creatieve interpretatie van de kantoortuin uit de jaren '70 van 
de 20e eeuw. De programma-afdelingen zitten in een soort gigantische etalage, bloksgewijs op 
verschillende hoogtes naast elkaar gestapeld, verbonden door trappetjes en hangbruggetjes. 
Zoals MVRD het beschrijft: "Het is een letterlijk 'Burolandschaft' waar het verschil tussen buiten 
en binnen vervaagt." [D, G] 

Zonering 
De hoeveelheid invallend daglicht is m.b.v. testopstellingen in een bezonningskamer in 
verschillende zones vastgesteld. Over het algemeen is er voldoende daglicht aanwezig in het 
gebouw, maar ondanks de vides en patio's bleven er zogenaamde 'dark zones' aanwezig. In 
overleg met de opdrachtgever is besloten om de werknemers die vooral met computers werken 
in deze gebieden te plaatsen.[E] 

88 Villa VPRO 

Afbeelding 6. 20 Zonwering 

Afbeelding 6.21 Verlichting 

Afbeelding 6.22 Oplopend kantoorlandschap 



Technische analyse Stuff -----------------------------------------

Plekvorming 
Door de gelaagde vloerenstructuur en de continue ruimte is er in Villa VPRO een serie aan 
plekken te vinden, met ieder een eigen sfeer. De unieke sferen worden gecreeerd door de 
ligging ten opzichte van de (binnen)gevels en elkaar. Daarnaast heeft iedere medewerker zijn of 
haar plek verovert en deze op eigen wijze ingericht. Zo behouden afdelingen een eigen villa 
binnen het gebouw. Een wandeling door het gebouw Ievert een maximale afwisseling in sferen 
op, van een opgeruimde sfeer in stiltecellen tot een rommelige maar gezellige sfeer in de 
creatieve ruimte van de VPRO-gids. 

Vertellingen 
"Villa VPRO" is een bescheiden en tevens actief aanwezig gebouw. Het inspireert vele 
vertellingen. Juist omdat iedere bewoner zijn eigen meubilair, computer en andere ditjes en 
datjes mag meenemen. Er heerst een anarchie van verschi/lende gemeenplaatsen die allemaa/ 
op een of andere wijze zichzelf kunnen zijn en toch ook weer niet. " [G] 

Openheid 
Een kanttekening bij het meebrengen van eigen meubilair zijn de eisen aan de afmetingen om 
de openheid in het gebouw niet te verstoren. Zo mogen kasten niet hoger zijn dan 1 ,20 m. 
Speciaal voor het VPRO gebouw zijn daarom een aantal elementen ontworpen om het aantal 
ruimte indelende kasten te verminderen, o.m. magazijnboxen en kolomkasten. 

Plekjes 
In het ontwerp zijn een aantal plekjes opgenomen die refereren aan de oude villa's. Zoals dit 
zitje bij een 'open haard' . 

Technische analyse Duurzaamheid 

Stromen 
Materia a I 

------89 

Maatregelen 
De compacte vorm wordt vormgegeven door de betonnen constructie en het 
gebouw is energetisch zo voordelig dat overal gevelhoog glas toegepast kon 
worden. Daarbij fungeert de betonconstructie als warmteopslag. Voor de gevels is 
gebruik gemaakt van 35 soorten glas, inspelend op de zonbelasting worden meer 
doorzichtige glassoorten toegepast en afhankelijk van de positie in de vides is 

Villa VPRO 

Afbeelding 6.23 Zithoekje 

Afbeelding 6. 24 Open werkruimten 



Afval 
Groen 

Energie 

Water 

Cijfers 

meer of minder reflecterend glas toegepast. In de buitengevel is daar waar 
mogelijk een zonwering aangebracht om een overmaat aan zonnewarmte tegen 
te houden. Dit om de koellast te verminderen. 

Het vegetatiedak maakt deel uit van de constructie en heeft een verhoogde 
isolatiewaarde vanwege de vegetatielaag van sedum en mos. 
De compacte vorm wordt vormgegeven door de betonnen constructie en het 
gebouw is energetisch zo voordelig dat overal gevelhoog glas toegepast kon 
worden . Daarbij fungeert de betonconstructie als warmteopslag . Voor de gevels is 
gebruik gemaakt van 35 soorten glas, inspelend op de zonbelasting worden meer 
doorzichtige glassoorten toegepast en afhankelijk van de positie in de vides is 
meer of minder reflecterend glas toegepast. In de buitengevel is daar waar 
mogelijk een zonwering aangebracht om een overmaat aan zonnewarmte tegen 
te houden. Dit om de koellast te verminderen. 

Van Villa VPRO heb ik in de literatuur geen EPC en isolatiewaarden kunnen achterhalen 

Mobiliteit 
Gebouwlocatie Randstedelijk 

Afstand tot station 0,5 kilometer 

Afstand tot 0,5 kilometer 
bushalte 
Parkeren Onbekend 

Greencalc 
Van Villa VPRO is geen index beschikbaar vanuit GreenCalc. 

Duurzaam? 
Villa VPRO is niet vanu it een duurzaam standpunt ontworpen, maar heeft wei een aantal 
positieve (materiaal)technische aspecten zoals de compactheid van het gebouw, de toepassing 
van grasdaken en het gebruik van 35 verschillende soorten glas om de lichtinval te temperen . 
De toegepaste materialen hebben allen invloed op het energieverbruik van het gebouw. 
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6.6 Persoonlijke beleving 

OVER EEN DING is iedereen het eens: het nieuwe VPRO-gebouw in het Mediapark van 
Hilversum-Noord, officieel de VPRO-villa geheten, is een statement. Gelegen tussen de 
troosteloze kantoorbunkers van NOB, John de Mol Produkties en wat dies meer zij is het 
een oase van speelsheid, improvisatielust, postmoderne ironie en lichtvoetigheid met 
betrekking tot aile architectonische conventies.[A] 

Zo start Rene Zwaap zijn betoog over 'Villa Hommeles' waarin de verschillende klachten over 
akoestiek, privacy en de daglichttoetreding aan de orde komen. Maar Villa VPRO is door al 
deze controverse rondom het gebruik een toonbeeld van eigengereidheid geworden, dat 
uitstekend past bij de omroepvereniging. In dat opzicht versterkt de huisvesting de identiteit van 
de organisatie. 

Ruimtelijke be/eving 

Villa VPRO is een goed voorbeeld van een gebouw waarbij het kader de ruimtelijke beleving 
bepaalt. De elementen van het kader, site structure en skin, spelen op een ingenieuze wijze 
samen om de beleving van het gebouw te optimaliseren. De structuur is de bepalende factor die 
verschillende ruimten vormgeeft in het gebouw, op bepaalde ingrepen in de structure is de site 
van invloed geweest. De skin maakt het echt af door in te spelen op de daglichtinval in de 
verschillende ruimten en de relatie met de site aan te gaan. 

De structure is grotendeels bepalend voor de indeling (spaceplan) van het gebouw, het 
spaceplan omvat wei meer verfijning van de indeling, zoals tussenwanden. Door structure en 
skin worden al een aantal sfeerplekken gedefinieerd in het gebouw, de invulling biedt extra 
kwaliteiten door differentiatie van de plekken door services, spaceplan en stuff. lndividuele 
plekvorming wordt gestimuleerd door het gebouwkader. 

Dirk van den Heuvel, schrijver van het stuk 'Tussen landschap en labyrint' in de Architect van 
september 1997 verwoordt bovenstaande tweedeling: 

-----91 

Binnen dit homogene volume zijn uiteenlopende ruimtelijke differentiaties aangebracht 
door middel van patio's, vides en reeksen van split-level vloeren. De ruimtelijke 
differentiaties fungeren als ankerpunten waar het programma, dat principieel vormloos 
en plaatsloos is, kan aangrijpen. Het gebouw kan worden begrepen als een 
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leeggehouden landschap dat ruimte biedt aan toe-eigening door de gebruikers, als was 
het een koraalrif waaraan toekomstig gebruik en gewoontes zich kunnen hechten. Om 
deze toe-eigening zo min mogelijk vooraf te structureren is hierarchie in ruimte opbouw 
vermeden. De verschillen in schakeling en dichtheid in het landschap van 
opeenvolgende vloervelden leiden niet tot dominantie. Zo wordt het landschap 
labyrintisch. De doorkoppeling van de ruimtes ondersteunt dit effect. [C] 

Het gebouw op zich is ontworpen vanuit het oogpunt van de beleving van de 
gebruiker/medewerker. MVRDV wil met de mogelijkheden van continue vlakken de ervaring van 
de in beslag genomen ruimtes intensiveren. Zij proberen de grenzen op te zoeken van wat nog 
een gebouw is, of zou kunnen zijn. Gebouwen als steden, steden als gebouwen, gebouwen 
bevatten landschappen, landschappen zijn gebouwd, maar dan wei een leeggehouden 
landschap waarbinnen de gebruiker zich beweegt. 

Socia/e be/eving 

De ruimtes moeten de mogelijkheid bieden tot eigen interpretatie van de gebruikers, 
gericht op spontaniteit en creativiteit. Maximale communicatie staat daarbij voorop. 
MVRDV veronderstelt dat een sterke ruimtelijke karakteristiek deze programmatische 
dynamiek kan provoceren. [C] 

In dit gebouw is de gebruiker niet een paspop die precies in het gebouw moet passen, maar 
kan de gebruiker zicht het gebouw toe eigenen, een eigen sfeer en plek zoeken. Deze 
eigenschap wordt versterkt doordat iedere 8 maanden interne verschuivingen zijn. 

Verder noemt Dirk van den Heuvel ook de tijdelijkheid van de invulling, die karakteristiek is voor 
Villa VPRO. In het gebruik is een voortdurende beweging herkenbaar. Een afdeling kan ervoor 
kiezen om naar een andere plek in het gebouw te trekken, wat een keten van interne 
verhuizingen tot gevolg heeft. Deze cyclus herhaalt zich ongeveer iedere acht maanden. Het 
gebouw heeft een sterke eigen structuur en kan deze interne trek dus hebben. Helaas beperken 
een aantal services, zoals de tappunten van electriciteit en internet, de vrije indeling. Of niet, 
maar dit heeft vaak een wirwar van kabels over de grand tot gevolg. 
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Binnen het continuum van de vloervelden zijn de overige elementen van het gebouw 
allemaal als tijdelijke toevoegingen vormgegeven. Aile tussenwanden en andere 
tussenvoegsels kunnen niet gelezen worden als 'structures' maar als additief en 
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provisorisch, de ene keer door ze een kleur te geven, dan weer door afwijkende 
materia/en toe te passen. De meubilering van het gebouw met de oude inventaris uit de 
vroegere huisvestingen van de VPRO, draagt in sterke mate bij aan dit idee van een 
tijdelijke invulling en toe-eigening. De villa wordt zo een verzameling van kleinere villa's, 
van anekdotes. Een wandeling door het gebouw Ievert een maximale afwisseling in 
sferen op, van de sfeer van een kraakpand tot nette woonkamerinrichtingen technische 
laboratoria of gezellige knutselzolder. [C) 

In het boek 'De wording van een wondere werkplek' [J] zijn een aantal medewerkers 
ge"lnterviewd over het 'villagevoel '. Het villagevoel verwijst hier naar de gevoelens met 
betrekking tot de directe werkplek (Services/Spaceplan/Stuff.) Dit gaat over de beleving van hun 
toenmalige werkplek, een van de 13 villa's in Hilversum. Een aantal citaten: 

Voor Freek Stoopendaal was het villagevoel de twee T's, de trappen en de tuinen. AI zijn aile 
VPRO villa's verschillend, ze hebben toch dezelfde opbouw, met centraal het trappenhuis. 
"Oat zal ik het meeste missen, dat /open van de ene villa naar de andere, met a/ dat groen om 
je heen. lk kan me niet voorstellen dat het de architecten zal lukken om de sfeer van de 
prachtige tuinen naar de nieuwe plek over te hevelen. " [J] 

Peter Limbach: "De ergste plek om te werken was wat hem betreft de zolder van nr. 71 en zijn 
favoriete villa was nr. 67, waar hij in de grate erker beneden zijn werkkamer had. 'Oat was zeker 
geen modaal kantoor met zijn openslaande deuren, waardoor je het gevoel had alsof je buiten 
was, in een fijne rustige omgeving. Het was bijna alsof je thuis was, het was meer een 
woonomgeving dan een werkomgeving. Maar ja als VPRO medewerker ging je waar je werd 
geplaatst, je werd gewoon om de zoveel tijd in een vo/gende ruimte gezet, je had niet te 
kiezen. "[J] 

Annemiek van Hell: "Het villagevoel dat is verhuizen, dat is tach een heel specifiek kenmerk van 
de VPRO, dat we straks kwijtraken, want dan zullen we nooit meer verhuizen. Het heeft me 
nooit echt uitgemaakt waar we heen moesten, als we maar bij elkaar bleven. Wij zijn gewend 
avera/ iets van te maken, ons een plek eigen te maken." [J] 

Toch zijn deze uitspraken ook nu van toepassing op Villa VPRO, het gebouw bestaat uit een 
aaneenschakeling van plekken waar mensen werken. De plekken zijn via verschillende routes 
te bereiken, mogelijk zelfs via een buitenruimte. En dat verhuizen, dat doen afdelingen nog 
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steeds, maar nu ook op eigen initiatief. Zo eens in de acht maanden besluit een groep om een 
ander plekje op te zoeken en zet zo weer een nieuwe verschuivingsgolf in gang. 

Sociale contacten 
De nieuwe huisvesting was het gesprek van de dag, en een gemakkelijk gespreksonderwerp 
voor de gebruikers die door een fusie van aile afdelingen ineens samen kwamen te werken in 
een gebouw. Bovendien kunnen medewerkers elkaar overal tegenkomen vanwege de open 
structuur met de vele routes. Werkplekken zijn verweven met de routing. Deze ongedwongen 
manier om met elkaar in contact te komen kan weer vruchten afwerken in het werk. 

De patio's, balustrades en het groene dak zijn mooie buitenruimten die helaas in de beginjaren 
amper gebruikt werden buiten de zomerse dagen om. Sinds de invoering van de wet over de 
rookvrije werkplek in 2004 worden de buitenruimten nu veelvuldig gebruikt door rokers. 

Natuur/ijke be/eving 

De verschillende sferen die voorkomen in de structure van het gebouw worden mede door de 
skin bepaald. Zo zijn er heel Iichte ruimten, ruimten aan een patio, en ruimten dieper in het 
gebouw, de zogenaamde 'dark zones'. Deze zones zijn initieel bedoeld voor werknemers die 
vooral met computers werken. Gedurende het ontwerp werd gedacht dat er misschien te weinig 
Iicht in het gebouw zou zijn vanwege de diepte van het gebouw van 53 meter. Nu klagen 
medewerkers juist over te veel Iicht, met uitzondering van de dark zones. Tijdens mijn bezoek 
viel het mij ook op dat het echt Iicht is in het gebouw, dit werd nog eens bevestigd omdat ik de 
flitser van de fotocamera niet hoefde te gebruiken. Het effect van de reflecties en de openheid 
van het gebouw op de daglichttoetreding blijkt groter dan de metingen vooraf konden voorzien. 

Vanwege de grote hoeveelheid invallend daglicht is zonwering een noodzaak, en deze waren 
aan het begin van de zomer van 1997 nog niet aangebracht, wat ook een lading klachten tot 
gevolg had. Onder meer ook over de broeikasachtige warmte die zich meester maakte van het 
restaurant tijdens de afgelopen hittegolf.[A] 

Daglicht 
Daglichtafhankelijke verlichting: Vanwege de volledige glazen gevel is er veel daglicht in het 
gebouw, vandaar dat er een speciale TL-Iamp is ontworpen, deze speciale HR-Iampen geven 
50% minder Iicht en zijn daardoor ook energiezuiniger. Maar de vraag blijft of mensen zelf de 
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verlichting aan en uit kunnen doen, en of ze dit ook afhankelijk Iaten zijn van de hoeveelheid 
invallend daglicht. 

De zonwering kan naar wens van de gebruiker bed iend worden, behalve aan de oostgevel, 
daar sluiten ze automatisch om vroege opwarming van het beton te voorkomen. Een 
vervolgvraag hier is of gebruikers 'tijdig' de zonwering weer wegschuiven en de lampen weer uit 
doen. Daarnaast is de reflectie van daglicht op computerschermen een probleem, daar is 
gedurende het ontwerp niet veel aandacht voor geweest. Mogelijk dat sommige medewerkers 
de hele dag -onnodig- de zonwering dichtlaten en de lampen aan hebben. 

Akoestiek 
Kort na ingebruikname bleek de doorlopende open ruimte, voornamelijk uitgevoerd in kaal 
beton, vooral akoestisch niet werkbaar, vandaar dat er verschillende maatregelen genomen zijn 
om de geluidsoverlast te dempen. Onder meer tapijten , kussens, dempers aan het plafond, 
kolommen bekleden met geprofileerde staalplaat en stiltecellen. Architect Nathalie de Vries had 
deze klachten al voorzien: 'Het gebouw is nog niet eens helemaal klaar en nu heeft iedereen er 
al een afgeronde mening over. De akoestische problemen bijvoorbeeld, hadden we al verwacht, 
die gaan we nog een voor een oplossen met gordijnen, wanden en meubels.' 

lnmiddels, nu het gebouw een jaar of negen in gebruik is, zijn de klachten geleidelijk afgenomen 
en vrijwel verdwenen. Enerzijds vanwege de toegepaste maatregelen, anderzijds doordat het 
aantal mensen dat dagelijks gebruik maakt van het gebouw sterk verminderd is, van 360 in de 
beginjaren tot zo'n 150 medewerkers nu verspreid over 200 werkplekken. 

Privacy 
Naast klachten over de akoestiek in de grote ruimte zijn er ook klachten over het gebrek aan 
privacy. 'De programmamakers hebben geen hoekje om ergens weg te kruipen. We zitten er 
met z'n allen boven op elkaar gestapeld in en soort veilinghal. Je durft bijna niet meer te 
roddelen, je hebt altijd het gevoel dat er iemand meeluistert' , aldus een anonieme klaagster. 
Een ander spreekt over een 'gebouw met oud-communistische neigingen': 'Alles moet in het 
collectief.' [A] 

6. 7 Veranderend gebruik 

Villa VPRO is ontworpen voor een gebruik door 360 medewerkers, in de beginjaren waren al 
deze plekken ook bezet. Ontwikkelingen sindsdien hebben ervoor gezorgd dat er momenteel 
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zo'n 200 vaste medewerkers en freelancers werken, waarvan er 150 per dag aanwezig zijn. Op 
een plek waar voorheen 25 mensen konden werken, zitten er nu ongeveer 7. Verschillende 
medewerkers werken parttime, en iedereen heeft ook zo'n twee dagen per week uitzending 
waarvoor ze in een ander gebouw moeten zijn. 

Oorspronkelijk zou ook het naastgelegen VARA gebouw door MVRDV ontworpen worden, maar 
zij hebben daar vanwege aile controverse van afgezien. Het RVU gebouw is wei van de hand 
van MVRDV. Voor de toegang tot de drie gebouwen van deze omroepverenigingen is een 
gezamenlijke entree gerealiseerd, met extra overdekte parkeergelegenheid . De eigenlijke 
entree wordt niet meer als zodanig gebruikt. 

In de toekomst kan het zijn dater meer (niet direct VPRO-gerelateerde) functies in het gebouw 
gehuisvest gaan worden. 

Psychologie van de gebruiker 
Aileen een deel van het personeel kwam in opstand tegen het gebrek aan privacy en de 
beroerde akoestiek. De mensen die het hardste klaagden over Villa VPRO waren veelal de 
mensen die er het meest tegenop zagen te moeten verhuizen naar een gedeeld VPRO-gebouw 
vanuit een eigen herenhuis met bijbehorende 'machtscultuur'. Kritisch schreef bijvoorbeeld 
Herbert Blankensteijn in het NRC: 

'Nu er in het gebouw twee maanden is gewerkt kan worden vastgesteld dat dit het 
zoveelste gebouw is waarbij architecten de vormgeving (en dus de eigen roem) hebben 
Iaten prevaleren boven het comfort van degenen die er moeten werken.' 

Deze klachten vonden ook weerklank bij enkele architectuurcritici, zoals Max van Rooy die Villa 
VPRO een inhumaan gebouw noemt. Tegenover de klachten staan uiteraard ook de meningen 
van enthousiaste medewerkers, architectuurkenners en liefhebbers. Of zoals 
Hans Maarten van den Brink het formuleert: 
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'Dit gebouw is totaal eigenzinnig. Het is door niemand anders te gebruiken dan door de 
VPRO. Anderen hebben er niets aan. Zie je hier at een bank zitten?' en 'lk noem dit een 
"fuck you"-gebouw. Met dit gebouw steekt de VPRO de tong uit naar at die 
vergadertijgers in Hilversum en omstreken die ons maar at te graag zouden opheffen en 
inbedden in de grotere structuren. Dit gebouw versterkt onze autonomie.' 
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Een aantal mensen sprak eigenlijk uit nostalgie, ze wilden graag terug naar de vertrouwde 
villa's. Maar ook deze gebouwen hadden hun mankementen, zoals uit het volgende stukje blijkt: 

" 's Winters kon het er bitter koud zijn, in warme zomers verliezen aangesleepte 
ventilatoren het van de zon die ongenadig op het dak brandt." Nienke Feis spreekt 
niettemin met genegenheid over villa nr. 65. "/k ken aile makken van dit pand. lk weet 
precies welke deuren klemmen. Vooral 's avonds zit ik hier graag, ik voel me dan heel 
erg op mijn gemak. Aile geluiden die het huis dan maakt, ik ken ze allemaal. "[J] 

De klachten over het nieuwe VPRO gebouw werden wei gehoord en erkend en in de loop van 
de beginjaren zijn verschillende maatregelen toegepast op het gebied van akoestiek, zonwering 
en privacy. De organisatie heeft er alles aan gedaan om de gebruikers inspraak te geven. De 
VPRO heeft zelfs 'de periode van ergernis' afgesloten met een symposium over de 
gebruikersvriendelijkheid van bijzondere gebouwen, 'Werken in een Kunstwerk' in het najaar 
van 1999. Hierin kwamen vragen aan de orde als: Waarom zijn de meningen zo verdeeld? Is 
dat vaker het geval met onconventionele gebouwen? Hebben die misschien een 
incubatieperiode nodig, dat wil zeggen: tijd om te wennen aan het ongewone? Zouden 
architecten wellicht nazorg moeten verlenen door gebruiksaanwijzingen voor bijzondere 
gebouwen te schrijven? Moeten gebruikers les krijgen in het gebruik van een nieuw soort 
gebouw? Of moeten opdrachtgevers er anders mee omgaan? [K] 

Helaas werd tijdens dit symposium geen antwoord gevonden op deze vragen en werden 
klachten van gebruikers afgewisseld met een weerwoord van de architecten. AI snel ontstond 
het beeld van de klagers die altijd overal wat over te zeuren hebben en de architecten die koste 
wat kost het concept in stand willen houden. [K] 

Naar aanleiding van gesprekken tijdens mijn bezoek in februari 2006, onder andere met Marriet 
Goedhart, bleek dat de meeste mensen ondertussen wei gewend waren aan Villa VPRO en er 
geleidelijk aan zelfs waardering voor hebben gekregen. Medewerkers zijn nu juist blij wanneer 
ze bijvoorbeeld na een detachering van een half jaar bij een ander bedrijf weer in Villa VPRO 
komen te werken. In feite is het een kwestie van wennen, je kan bijvoorbeeld wei anderen in de 
gaten houden, maar waarom zou je, je moet toch zelf ook gewoon werken? Dit in tegenstelling 
tot een bewering van criticus Herbert Blankensteijn uit 1997 waarmee hij suggereert dat er beter 
geen vormgeving te pas kan komen aan een kantoorgebouw: 
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"De VPRO kan zich maar beter vast verzekeren tegen schadeclaims en gaan 
onderzoeken hoe ze bij de bouw van de volgende huisvesting uit de klauwen van de 
vormgevers blijft." 

Een vroege 'voorvechter' van Villa VPRO, onderstreepte deze gewaarwording in de beginjaren 
al: "ledereen die het een shitgebouw vindt, moet maar bij de NOB of de NMB gaan werken. 
Daar heb je heel overzichtelijke gangen met allemaal kamertjes. En voor de mensen die roepen 
waar de vloerbedekking blijft, is het helemaal over. Die moeten maar eens voor een baantje 
bel/en bij Aegon of een andere leuke verzekeringsmaatschappij." [Karel Glastra van Loon van 
het tv-actualiteitenprogramma Lopende zaken] 
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[Hoofdstuk 7] Conclusie 

7.1 Persoonlijke beleving 

De eerste indruk van een voorbeeldproject geeft veelal de reden van het bezoek weer, wat op 
zich niet verwonderlijk is omdat de keuze van de projecten, op basis van vergelijkende 
literatuurstudies, hierop gebaseerd is. 

Zowel Centraal Beheer als Villa VPRO is in een breed publiek bekend geworden vanwege de 
aandacht voor de werkomgeving in het antwerp. Deze aandacht heeft twee heel verschillende, 
unieke gebouwen opgeleverd. Beide ontwerpers hebben zich gebogen over een analyse van 
het werk dat zich in het gebouw zou voltrekken, en over het feit dat mensen zich er thuis 
zouden moeten voelen. Daar waar Centraal Beheer een stramien volgt van kubusvormige 
elementen in ruimtelijke zin, ontworpen vanuit de maat van de gebruiker, is Villa VPRO juist een 
mix van willekeurige plekken in een doorlopend interieur. In beide gevallen is de constructie de 
bepalende laag van het gebouw, de constructie bepaalt het aanzicht en de indeling. 

Alterra is een goed voorbeeld van het door en door waarmaken van een duurzame intentie, dit 
is ook gebleken uit de voorbeeldstatus die het gebouw al voor realisatie kreeg. Buiten het 
gebouw ervaar je al de groene omgeving en wil je zo snel mogelijk de binnentuinen, die op dat 
moment nog door een enkele glaswand van je gescheiden zijn, betreden. 

'Het huis van VROM' is een groot gebouw dat het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer onderdak biedt, een ministerie dat in principe de gebouwde 
omgeving van Nederland vormgeeft. Als ultiem voorbeeld heb ik dit gebouw dan ook 
opgenomen in de voorbeeldprojecten, helaas is vooral de sociale beleving onder de maat en 
ook de verwachtingen ten aanzien van de ruimtelijke en natuurlijke beleving worden niet 
vervuld. 

De Van Nelle Ontwerpfabriek is het enige gebouw uit deze steekproef dat niet ontworpen is 
vanuit de eisen van een opdrachtgever. De transformatie van fabriek naar kantoor is een goed 
praktijkvoorbeeld van het behouden van de ruimtelijke beleving van het gebouw door het 
behouden (en restaureren) van het terrein, de constructie en de gevel. Aanvullend is er 
aandacht geweest voor de sociale beleving door het creeren van een aangename 
kantooromgeving in de oorspronkelijke fabrieksruimten. 

Fig. 7. 1 A/terra - Wageningen 

Fig. 7.2 Centraal Beheer- Ape/doom 
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7.2 Ruimtelijke beleving 

In aile gebouwen is het mogelijk om de werkplekomgeving los te koppelen van het 
gebouwkader. Maar de wisselwerking tussen gebouwkader en deze invulling is wei degelijk 
verschillend. De Van Nelle Ontwerpfabriek is een praktisch voorbeeld van de ontkoppeling van 
gebouwkader en invulling, waarbij met behoud van het gebouwkader, de invulling een volledige 
ander functie heeft gekregen. In de gebouwen van VPRO en Centraal Beheer is het 
gebouwkader sterk aanwezig en heeft een grote invloed op de directe werkplek. In het geval 
van VROM en Alterra is het gebouwkader minder sterk aanwezig en worden de gebouwen 
gekenmerkt door de grote 'loze' ruimten tussen de binnen en de buiten gevel. De kantoorruimte 
als invulling is in beide gebouwen vrij standaard ingedeeld, met kamerkantoren aan weerszijden 
van een gang. 

Het sterke gebouwkader van Villa VPRO en Centraal Beheer wordt grotendeels bepaald door 
de constructie. Vanuit de bouwopgave is in het concept al nagedacht over het uiteindelijke 
gebruik van het gebouw. Dit heeft zijn weerslag gehad op de verschijningsvorm van beide 
gebouwen. De goedgeslaagde ruimtelijkheid van beide gebouwen en de gedachte erachter 
hebben ervoor gezorgd dat de gebouwen als een voorbeeld bekend zijn geworden. Centraal 
Beheer als reactie op het mensloos bouwen van kantoorgebouwen en Villa VPRO als voorbeeld 
van een creatief kantoorconcept voor een creatieve en open organisatie. 

Uiteindelijk vind ik het eindeloze interieur van Villa VPRO interessanter dan de herhaalde 
binnenstructuur van Centraal Beheer. Centraal Beheer zoekt de onderlinge relatie in ruimtelijke 
zin in een geometrische structuur met voorspelbare zichtlijnen, terwijl deze relatie in Villa VPRO 
onverwacht is en zo een extra dimensie aan het gebouw toevoegt. 

De gebouwkaders van VROM en Alterra worden juist bepaald door de gevel. Of eigenlijk door 
de gevel en de verruimde spouw in de gevel. In beide gebouwen is de constructie 
ondergeschikt. Ook de locatie is van invloed, om die reden zijn de atria ontstaan in het VROM 
gebouw, en de serres van het Alterragebouw maken als het ware deel uit van de locatie. 

In de Van Nelle fabriek heeft geen laag de overhand, constructie en gevel werken samen op de 
locatie om een monument in stand te houden. De Ontwerpfabriek had oorspronkelijk geen 
kantoorfunctie, vandaar dat de complete invulling eruit is gehaald om de nieuwe 
werkplekomgeving te kunnen bepalen. Hieruit volgt dat de functionaliteit mede bepaald wordt 
door de invulling en natuurlijk door de grootte van het gebouw zelf. 
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7.3 Sociale beleving 

De constructies van Centraal Beheer en Villa VPRO zijn in relatie tot de kantoorfunctie 
ontwikkeld , waardoor in de constructie oak al de indeling (Spaceplan) in hoofdlijnen zit verwerkt. 
Op deze manier werkt de ruimtelijke beleving door in de werkplek. Tach is het mogel ijk om van 
invulling te veranderen, zoals de achtmaandelijkse verhuizingen van Villa VPRO al duidelijk 
maken. Oak Centraal Beheer heeft in de afgelopen 35 jaar meerdere interieurwisselingen 
meegemaakt, van de losse hippietijd tot de moderne strakke invulling. 

Gedurende het gebruik kunnen er klachten zijn of ontstaan met betrekking tot het gebouw, een 
goed voorbeeld hiervan is Villa VPRO, kart na ingebruikname bleek dat het gebouwkader 
verschillende nadelige invloeden op de werkplek met zich meebracht. Problemen waren er 
onder meer met betrekking tot de akoestiek, de privacy en de opwarming. Oplossingen zijn 
gezocht en toegepast in het aanbrengen van losse elementen in de invulling. 

Klachten zijn er oak over de werkplekken in het gebouw Centraal Beheer veroorzaakt door het 
gebouwkader, de werkeilanden die aan drie zijden een gevel hebben zijn 's zomers veel te 
warm en 's winters te koud. In al die jaren is daar nag geen geschikte oplossing voor 
doorgevoerd, niet in de invulling en zelfs niet in het gebouwkader door het vervangen van het 
enkele voor bijvoorbeeld dubbel glas. 

Tegenover het kantoortuinconcept (in een verschillende uitwerking) van Centraal Beheer en 
Villa VPRO staat het kamerkantoorconcept van zowel VROM als Alterra. Vanuit de bouwopgave 
was er geen expliciete aandacht voor de invulling van de kantoorwerkplek en mogelijk is 
daarom voor een standaard oplossing gekozen van kamerkantoren aan weerszijden van een 
gang. 

Voor het VROM-gebouw was de centrumlocatie het belangrijkste probleem dat opgelost moest 
worden. De beperkte omvang van de locatie, de maximaal toegestane bouwhoogte en het 
aantal te huisvesten gebruikers hebben geleid tot een te minimale berekening van de 
afmetingen van de kamervertrekken. Het massale interieur van het gebouw is nauwelijks 
gedifferentieerd, het heeft een sober en somber uiterlijk met een scala aan grijstinten en gladde 
oppervlakken. De aanpasbaarheid van de invulling is beperkt, met name de afmetingen van de 
kamervertrekken , omdat de indeling van de kantoren weerspiegeld is in de binnengevels van 
het gebouw. Deze samenhang tussen gebouwkader en invulling komt de loskoppeling niet ten 
goede. 

Afbeelding 7.5 Van Nelle Ontwerpfabriek- Rotterdam 

Afbeelding 7. 6 Van Nelle Ontwerpfabriek: Ontmoeten 
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Alterra is ontworpen vanuit een mens en milieuvriendelijk standpunt. Dit is ook te ervaren in de 
invulling van het gebouw. ledere medewerker heeft een direct contact met een natuurlijke 
omgeving, al dan niet opgenomen in de spouw van het gebouwkader. De gebruiker heeft de 
mogelijkheid om de klimatologische omstandigheden op zijn werkplek naar wens te reguleren 
op een eenvoudige manier. 

Zoals eerder aangestipt is de Van Nelle Fabriek een praktisch voorbeeld van ontkoppeling van 
gebouwkader en invulling. De problemen veroorzaakt door het gebouwkader, zoals de hoge 
warmtebelasting van de gevel, worden in de nieuwe invulling opgelost met het doel een 
aangename werkomgeving te creeren . Deze oplossing heeft tegelijkertijd gevolgen voor de 
indeling van het gebouw. De indeling en de routing van Ontwerpfabriek is gedefinieerd door de 
toegevoegde dubbele gevel en opgedeeld in ruimten die afgeleid zijn van de bestaande 
kolommenstructuur. 

In de genoemde voorbeeldprojecten is het mogelijk om de directe werkplek als invulling uit het 
gebouwkader te halen en er een andere structuur voor terug te plaatsen. Gedurende het 
gebruik hebben zich al verschillende veranderingen voorgedaan binnen de respectievelijke 
organisaties, die zijn weerslag hebben gehad op de sociale beleving van de gebouwen. 
Hieronder wordt per project de invloed van de organisatie op het gebouw beschreven. 

Villa VPRO 
Villa VPRO heeft een sterk gebouwkader, de relatie tussen de gebruiker en het kantoorgebouw 
kan momenteel als vernieuwend worden bestempeld . De klachten zijn verdwenen in de loop der 
jaren en het idee van de doorlopende kantoortuin, doorspekt met interessante plekken, biedt de 
gebruiker een afwisselende omgeving. Ook heeft de gebruiker de mogelijkheid om van tijd tot 
tijd een andere aansprekende plek te kiezen in het gebouw. Villa VPRO is naar mijn mening 
een voorbeeld voor andere gebouwen. 

Deze voorbeeldfunctie wordt bevestigd in de volgende uitspraak van Ciris over hun huisvesting: 

'Het is belangrijk dat de makers en editors zich hier thuis gaan voelen. Wat we willen 
neerzetten is, zeg maar, het 'Villa VPRO-gevoel': Een intieme omgeving waar het prettig 
is Ianger te verblijven. '[Girls News februari 2003] 

Daarom heeft de organisatie ook de gebruikers de gelegenheid gegeven om hun klachten 
kenbaar te maken en heeft er ook daarna veel aan gedaan om deze euvels te verhelpen. VPRO 
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heeft de periode van ongemak afgesloten met een klein symposium over de 
gebruiksvriendelijkheid van architectuur. Een aantal problemen is sowieso naar de achtergrond 
verdwenen omdat het aantal gebruikers sterk is afgenomen, van 360 in de beginjaren naar 150 
medewerkers per dag nu. 

Centraal Beheer 
Centraal Beheer heeft evenals Villa VPRO een sterk gebouwkader, maar de ervaring is vanuit 
de geometrie veel minder speels dan in het VPRO gebouw. Een ander minpunt is het feit dat 
werkplekken dieper in het gebouw weinig contact hebben met de omgeving, dit kan niet 
veranderen door een andere invulling. 

In het concept van het gebouw van Centraal Beheer is de uitbreidbaarheid opgenomen, langs 
een van de assen. In de praktijk bleek ook dat de organisatie steeds verder groeide, maar 
uitbreiding van het oorspronkelijke gebouw heeft nooit plaatsgevonden. Het naastgelegen 
gebouw is laag voor laag geannexeerd en uiteindelijk is in 1995 een entree gerealiseerd die 
beide gebouwen gezamenlijk toegang verleend . Een leuk detail is dat op de zo ontstane 
binnengevel, de oorspronkelijke buitengevel van het aangrenzende gebouw, de lijnen uit de 
geometrie van Centraal Beheer zijn geprojecteerd. 

VROM 
VROM en Alterra zijn al meerdere keren vergeleken, daaruit kwam duidelijk naar voren dat 
ondanks de overeenkomsten, de gebouwen uiteindelijk zeer verschillen. Het VROM-gebouw is 
er niet in geslaagd boven het niveau van reguliere kantorenbouw uit te komen, waarschijnlijk 
vanwege de omvang en complexiteit van de bouwopgave. Anderzijds zou je kunnen stellen dat 
juist vanwege de omvang er meer geexperimenteerd had kunnen worden met verschillende 
kantoorconcepten in een gebouw. VROM worstelde vanaf het begin met gebruikersaantallen en 
het beschikbare vloeroppervlak. De concessies die in de beginfase gedaan zijn en de 
uitbreidingen naar gebouwlagen die oorspronkelijk niet bestemd waren voor een kantoorfunctie, 
zorgen er niet voor dat de sociale beleving verbetert. 

A/terra 
Het dagelijkse gebruik van het Alterragebouw wordt door medewerkers en bezoekers als zeer 
prettig ervaren. Dit wordt mede veroorzaakt door het maximale contact met (de vegetatie in) de 
serres. De organisatie die momenteel in het gebouw gevestigd is, was vanaf het begin al aan 
verschillende ontwikkelingen onderhevig. Alterra is dan ook bekend als IBN DLO gebouw, de 
naam van de organisatie ten tijde van de realisatie. In geval van noodzaak tot uitbreiding is in 
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het concept opgenomen (als reactie op de reorganisaties toen) dat het gebouw in de 
lengterichting met opname van de huidige buitentuinen in serres kan worden uitgebreid. Helaas 
is door nieuwbouw aan de ene zijde en een rijksweg aan de andere zijde deze uitbreidbaarheid 
niet meer mogelijk. Bij verdere groei van de organisatie zal zij mogelijk uitwijken naar een 
andere huisvesting. 

Van Nelle Ontwerpfabriek 
De herbestemming van de Van Nelle Fabriek is er in geslaagd een comfortabele 
kantooromgeving te creeren in een oude fabrieksomgeving. Tijdens de herbestemming zijn er 
geen noemenswaardige problemen opgetreden, aileen de verhuur van de ruimten verliep niet 
meteen naar wens. Om niet met veel leegstand te blijven zitten is formeel de locatie 
gedegradeerd van een A naar een C locatie, zodat de prijzen beter betaalbaar waren. 
Momenteel zijn de grote fabrieken volledig herbestemd en in gebruik en is de eindfase van de 
herontwikkeling van het gehele complex in zicht. Ook in bijvoorbeeld het hoofdkantoor komen 
verhuurbare units, al vanaf 40 vierkante meter. Oat het mogelijk is in te springen op deze vraag 
in de markt bewijst de flexibiliteit van de sociale beleving. 

7.4 Natuurlijke beleving 

Het doel van het vervangen van de invulling van de werkplek voor een duurzame structuur is de 
tevredenheid van de gebruiker ten aanzien van het kantoorgebouw te verbeteren. Het 
secundaire doel is om dit op een duurzame wijze te doen om zo de milieubelasting gedurende 
het verlengde gebruik zo minimaal mogelijk te houden. Het gebruik van het Alterra gebouw in 
Wageningen laat zien dat een duurzame invulling positieve gevolgen heeft voor het welzijn van 
de gebruiker, het is een mensvriendelijk gebouw. Andersom heeft daar de gebruiker invloed op 
de behaalde duurzaamheid van het gebouw omdat het comfort op de werkplek individueel 
geregeld kan worden met eenvoudige maatregelen. Dit project fungeert dus als voorbeeld voor 
de aspecten van de natuurlijke beleving van een duurzame structuur. 

Terzijde wil ik opmerken dat het Alterra gebouw ook technisch duurzaam is, de GreenCalc 
score van 173 geeft dit aan. Scores van 150 en hoger worden overigens als duurzaam 
getypeerd. Het gebouw van VROM scoort volgens GreenCalc met 102 punten niet veel beter 
qua duurzaamheid dan een referentiegebouw uit 1990 (score van 1 00). Dit is waarschijnlijk het 
gevolg van de nog beperkte kennis van duurzaam bouwen op dat moment, het gebouwontwerp 
dateert uit 1987 en het gebouw is gerealiseerd in 1992. Maar ook gezond verstand had de 
milieuvriendelijkheid sterk kunnen verbeteren, onder andere door de serres vanaf het begin op 
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een duurzame manier te benaderen. Qua materiaalkeuze had ook gekeken kunnen worden 
naar materialen die beter zijn voor het milieu , dan de nu toegepaste materialen, niet aileen de 
materialen weglaten die niet goed zijn voor het milieu. 

Het bouwjaar is dus een indicatie of er i.iberhaupt technisch duurzaam is gebouwd. Naar 
aanleiding van de Wereld Commissie voor Milieu en Ontwikkeling in 1983 is het rapport 'Our 
Common Future' (1987) opgesteld waarin het begrip 'duurzame ontwikkeling' gedefinieerd 
wordt. Eind jaren '80 vindt dit zijn weerslag in de gebouwde omgeving . Daarom wordt er vaak 
gesproken (zoals bij GreenCalc) over de mate van duurzaamheid van een gebouw ten opzichte 
van een referentiegebouw uit 1990. Voor meer informatie over duurzame ontwikkeling verwijs ik 
terug naar hoofdstuk 2 van dit afstudeerrapport. 

Vanwege de datering is bij het gebouw van Centraal Beheer en de oorspronkelijke Van Nelle 
Fabriek het gebruik van duurzame materialen niet aan de orde. De conversie van de fabriek 
vergt geen extra materialen voor toepassing in constructie of gevel, in dat opzicht is de 
herbestemming letterlijk duurzaam. Het binnenklimaat van het gebouw van Centraal Beheer 
laat in het gebruik veel te wensen over, deze zijn mede te wijten aan de veranderde, verhoogde 
eisen. Zo is er op verschillende plekken een minimale inval van daglicht, en op werkplekken die 
juist wei aan de gevelliggen is de hitte in de zomer en de koude in de winter een groot nadeel, 
veroorzaakt door het enkele glas. 

Het VROI\II gebouw heeft wei de intentie om duurzaam gebouwd te worden vanuit het 
deelministerie Milieubeheer. Helaas heeft deze intentie niet de overhand in de ontwerpfase. De 
nadruk ligt meer op het oplossen van de problemen die volgen uit de keuze van de locatie, 
namelijk de geluidwerendheid van de gevel en het huisvesten van een grote gemeenschap van 
mensen op een klein oppervlak. Daarnaast was er in reactie op het Sick Build ing Syndroom dat 
in die tijd de kop opstak de roep vanuit de gebruiker dat de ramen geopend moesten kunnen 
worden . Deze eis wordt vaak gebruikt als synoniem voor aandacht voor de gebruiker van een 
gebouw. 

Ook in de opdracht van de VPRO kwam de 'open ramen eis' naar voren vanuit de 
inspraakgroep van de medewerkers. De gebruiker is meer dan dat, wat vanuit de architecten 
wei is opgepikt maar vanuit de gebruikers niet meteen werd erkend, maar tegenwoordig is de 
waardering voor de huisvesting sterk toegenomen. De opdrachtgever had geen duurzame 
intentie en ook de architecten geven geen blijk van interesse voor duurzaam bouwen, hoewel 
de compacte vorm van het gebouw wei een energetisch goede oplossing is. 

Afbee/ding 7. 13 A/terra: Kantine 

Afbeelding 7. 14 A/terra: Plateau 
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