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Netbeheerder Enexis stapt met drie nieuwe regiokantoren 
het tijdperk in van een intelligent elektriciteitsnet dat 
samengaat met duurzame huisvesting. De energieneu-
trale nieuwbouw met een EPC van 0 is gecertificeerd met 
een BREEAM Excellent label. De zelfbeschaduwende gevel, 
de groene long en het nieuwe werken: drie kenmerken van 
het ontwerp van atelier PRO.

Opgave
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en 
Zuid-Nederland. Deze netbeheerder wil met haar nieuwe 
regiokantoren in praktijk brengen en laten zien waar het 
bedrijf voor staat: energieneutraal werken. De ontwikkeling 
van een intelligent elektriciteitsnet moet samengaan met de 
bouw van duurzame huisvesting. Min of meer tegelijkertijd 
zijn drie nieuwe regiokantoren ontwikkeld naar ontwerp van 
atelier PRO. Gestreefd is naar energieneutrale nieuwbouw 
met een EPC van 0, gecertificeerd met een BREEAM Excel-
lent  score. Regiokantoor Zwolle heeft het BREEAM Excellent 
ontwerpcertificaat gescoord.

Programma
Nieuwbouw van kantoor- en bedrijfsruimte Totaal 5.055 m².
Het energieneutrale regiokantoor van Enexis in Zwolle staat 
te midden van andere Enexis-gebouwen op een terrein van 
de netbeheerder. De hoofdontsluiting van het gebied ver-
loopt via een centrale weg. Daar waar deze weg kruist met 
een dwarsweg, toont het regiokantoor zich duidelijk als een 
stedenbouwkundig volume; op deze plek maakt het gebouw 
een hoogteaccent in het kantoorgedeelte als reactie op het 
tegenoverliggende bovenregionale kantoor. Door een hoek-
verdraaiing in de gevel sluit het volume vervolgens aan op 
de dwarsweg. Aan deze kant van het gebouw ligt een tuin 
met grote op de locatie behouden bomen. In het verlengde 
hiervan ligt een groene long die het kantoorgebouw voorziet 
van licht, lucht en ruimte. Aan de achterzijde gebaart het 
gebouw naar het achterliggende water aan de hand van een 
overstek. De bedrijfsruimte is onder het kantoorgebouw 
geschoven en is door zijn materialisering in een stalen pro-
fielplaat, door de gekozen materialen subtiel vervlochten 
met het kantoorgedeelte. 

Aanpak
Bijzonderheden in de aanpak van dit project zijn:
-  Het regiokantoor is ruimtelijk zo opgezet dat de verdiepin-
gen flexibel indeelbaar zijn en geheel volgens de principes 
van ‘Het Nieuwe Werken’ ingericht kunnen worden. Door een 
centrale entree zijn bedrijfshal en werkplaatsen verbonden 
met het kantorendeel, waardoor de ‘witte boorden’ en de 
‘blauwe boorden’ elkaar sneller ontmoeten. 
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-  Vanuit de gevels prijkt een nieuwe technologie. De vor-
mentaal van de sculpturale gevels zijn geïnspireerd op een 
kunstwerk van de Delftse kunstenaar Jan Schoonhoven. 
De vorm maakt de gevels zonwerend, maar garanderen wel 
voldoende daglicht en uitzicht. De gevel gaat het opwarming 
door directe zoninstraling tegen. 
-  Het gebouw heeft een groene long: een getemperd buiten-
klimaat waaruit verse ventilatie lucht wordt aangezogen. 
Als gevolg van zoninstraling verwarmd deze in de winter de 
ventilatielucht voor. In de zomer wordt de opgewarmde lucht 
gebruikt voor het duurzaam regenereren van het toege-
paste warmte- en koudeopslag systeem in de bodem.
-  Het installatietechnisch concept is gebaseerd op het effici-
ent toepassen van bewezen technieken, zoals WKO en  ener-
gieopslag in de bodem in combinatie met  klimaatplafonds. 
Het gebouw heeft tevens energiezuinige verlichting, dag-
lichtregeling en aanwezigheidsdetectie. PV-cellen op het dak 
vangen het gewenste energieniveau op en wisselen energie 
uit met het openbare energienetwerk van Enexis.

Samenwerking met adviseurs
Enexis: De drie regiokantoren zijn ontworpen en gebouwd 
met het gebruik van de BREEAM-methodiek om de een hoge 
mate van duurzaamheid te realiseren. Dit vraagt vanaf het 
aller vroegste begin een nog intensievere afstemming met 
alle projectpartners dan gebruikelijk. Door de hoge ambitie 
van de opdrachtgever en de inzet van zowel adviseurs als 
bouwers hebben alle drie de gebouwen het label ‘excellent’ 
gekregen.

Al vroeg in het ontwerptraject heeft atelier PRO gesprekken 
gevoerd met diverse bedrijven die ervaring hadden met het 
maken van composiet elementen. In Holland Composites 
Industrials (Enexis Maastricht en Venlo) en NPSP (Enexis 
Zwolle) zijn uiteindelijk partners gevonden die, net als ate-
lier PRO, in dit project een mogelijkheid zagen om de grenzen 
van duurzaam produceren op te zoeken. Mede dankzij de 
geometrie van de gevel was het mogelijk om zelfdragende 
gevelelementen te maken zonder aanvullende verstijvingen. 
Naast een besparing op materiaal en arbeid, leverde het ook 
meer stabiele, vormvaste elementen. Dit maakt het scheiden 
van de diverse fracties bij uiteindelijke sloop eenvoudig, 
hetgeen recycling bevordert. Productiemethode: de gevel-
elementen zijn geproduceerd met de zogenoemde vacuü-
minjectiemethode (RTM). 

Het projectteam bestond uit:
-  landschapsontwerper Royal Haskoning;
-  interieurarchitect Studio Groen+Schild;
-  directievoerder Stevensvandijck;
-  bouwkundig aannemer BAM Utiliteitsbouw;
-  adviseur bouwfysica Deerns Raadgevende Ingenieurs;
-  constructeur IMd Raadgevende Ingenieurs;
-  adviseur duurzaamheid Builddesk bv;
-  installatieadviseur Deerns Raadgevende Ingenieurs;
-  projectmanager Stevensvandijck;
-  opdrachtgever Enexis;
-  architect atelier PRO.
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De vorm van de gevel-

modules is geïnspireerd op 

de abstracte kunst van de 

Delftse kunstenaar Jan 

Schoonhoven
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In Zwolle is de openheid of geslotenheid 

van de gevel bij verschillende stand-

punten goed zichtbaar

Bestaande bomen



Groene long interieur





Zwarte hoofdtrap wringt zich door het 

gebouw



De sculpturale gevel geeft ook betekenis 

in het interieur 

Vergadercentrum op de begane grond

www.atelierpro.nl


