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Het creëren van synergie en 
het bevorderen van onderlinge 
samenwerking zijn belangrijke 
kernwaarden van dit nieuwe R&D 
gebouw van DSM. 

Kantoren, hoogwaardige laboratoria en 
een testhal zijn ondergebracht in één 
onderzoekscentrum, dat is ontworpen 
met het oog op de toekomst. Met het 
ontwerpniveau ‘BREAAM Very Good’ 
voldoet het gebouw aan de hoge 
duurzaamheidsambitie van DSM. 
De verschillende afdelingen worden 
in één transparant gebouw rondom 
een centraal, carrévormig atrium 
samengebracht. 

Broekbakema was verantwoordelijk 
voor het integrale ontwerp en speelde 
daarnaast een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van het programma van 
eisen, de introductie van het nieuwe 
werken en de co-creatie met BIM.
Broekbakema heeft een eigentijds en 

atrium



generiek interieurconcept ontwikkeld, 
gebaseerd op activiteit-georiënteerd 
werken. De hoofdopzet met een 
groot centraal atrium biedt royale 
daglichttoetreding, veel overzicht 
en transparantie. Het atrium is het 
dynamische hart waar ontmoetingen 
tussen in- en externen centraal 
staan. Op de verdiepingen bevindt 
zich ‘de workspace’, met 420 niet-
persoonsgebonden werkplekken. 

De interieurelementen in het gebouw 
hebben een eigen karakter in kleur, 
vorm en uitstraling. Samen vormen 
ze één geheel dat het motto van DSM 
belichaamt: ‘Bright Science. Brighter 
living.’
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ACTIVITEITGERICHT 
KANTOORCONCEPT 

Om de gewenste synergie en 
samenwerking te bereiken, heeft 
Broekbakema samen met DSM een 
kantoorconcept met activiteitgerichte 
werkplekken ontwikkeld. 

Het werkplekkengedeelte op 
de verdiepingen biedt in de 
buitenste ring neutraal ingerichte, 
aangename, open werkplekken met 
concentratieruimtes in de middenring.  
In de binnenste ring bevinden zich 
de kleurrijke ontmoetingsplekken 
voorzien van copy-, pantry- en 
overlegfaciliteiten. Het atrium is het 
sociale hart van gebouw. Daar zijn de 
ontmoetingsplekken, conferentiezalen 
en galerijen vormgegeven. Vanwege 
zijn representatieve functie is in het 
atrium de corporate branding van DSM 
toegepast.

De onderzoek- en testfaciliteiten zijn 
specifiek van aard, maar de ruimten 
zijn eenvoudig aanpasbaar. Hierdoor is 
ingespeeld op mogelijke veranderingen 
in de toekomst. De hoge en diepe 
ruimtes zijn flexibel in te richten, 
als laboratorium of als kantoor. De 
openbare rondgang die toegang biedt 
tot verschillende afdelingen maakt het 
mogelijk om afdelingen te laten groeien 
en krimpen zonder concessies te doen 
aan de functionaliteit.
 



NEUTRALE ZONE

In de ‘workspace’ zijn de 420 niet-
persoonsgebonden werkplekken 
gesitueerd. Synergie tussen de 
medewerkers is hier van groot belang.

Het werkplekkengedeelte op de 
verdiepingen biedt in de buitenste 
ring neutraal ingerichte aangename 
open werkplekken, afgesloten 1- en 2- 
persoonskamers en bibliotheken.

Om eenheid te krijgen in het gebouw, 
wordt overal in het gebouw uitgegaan 
van een rustige basis met heldere, 
neutrale materialen en kleuren. Die 
basis staat voor de kernwaarden voor 
het nieuwe DSM; efficiency, openheid 
en synergie. 

De neutrale basis is strak en 
functioneel en biedt daarmee rust; een 
goede omgeving om geconcentreerd 
te kunnen werken, zowel in open als 
gesloten werklandschappen. 

 

bibliotheek





UITGESPROKEN MIDDENGEBIED

In de binnenste ring bevinden zich de 
kleurrijke ontvangstruimte, diverse 
copy-, pantry- en vergaderruimtes; de 
ruimtes voor ontmoeting. 

Als contrast met de neutrale basis, is 
het middengebied van de kantoorlagen 
uitgesproken en verrassend 
vormgegeven, zowel in kleur als in 
materiaal.

Kernwoorden zijn hier interactie, 
communiceren en inspireren. In 
tegenstelling tot de meer neutrale 
kantoorgebieden in de buitenste 
ring, is hier het uitgangspunt juist 
veelvormigheid en variatie.

Het geheel van de neutrale basis met 
daarin het uitgesproken gevarieerde 
middengebied levert een mooie 
spanning op, en benadrukt de 
verschillende manieren van werken:
concentreren tegenover communiceren; 
regelmaat tegenover variatie; neutraal 
tegenover uitgesproken.

kleurrijke informele overlegruimte





ATRIUM

Het atrium met zijn royale 
daglichttoetreding fungeert als 
dynamisch hart, waar ontmoetingen 
tussen in- en externen centraal staan. 

In het atrium zijn de elementen 
’meet and greet’, conferentiezalen 
en galerijen vormgegeven. Vanwege 
zijn representatieve functie is in het 
atrium de corporate branding van DSM 
toegepast. 

De vloer van het atrium is een gietvloer 
gebaseerd op de kleuren van de ‘visual 
device orange’, deel van de nieuwe 
branding van DSM. 

Om te benadrukken dat de 
vergaderruimtes onderdeel zijn van het 
atrium, loopt de vloerafwerking van het 
atrium door.

Als contrast zijn de overige invullingen 
van het atrium gematerialiseerd in 
dezelfde terughoudende, warme en 
op elkaar afgestemde materialen en 
kleuren als op de kantoorvloeren.

atrium




