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WE SPACE:
Een eigenzinnige ruimtelijke 
interventie als katalysator voor 
ontmoeting, uitwisseling, 
verbinding en activiteiten tussen 
mensen.
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Nieuw

TRANSFORMATIE GEEFT LUCENTTERREIN NIEUW LEVEN

Naar ontwerp van Studioninedots is een jarenzeventig-gebouw op het 
Lucentterrein in Hilversum getransformeerd tot het nieuwe 
hoofdkantoor van woningcorporatie de Alliantie. 
De meest in het oog springende ingreep betrof het verwijderen van een 
groot aantal vloeren en wanden uit de robuuste betonconstructie. Zo 
ontstond een spectaculaire vide van vier verdiepingen, een levendig hart 
met veel daglicht dat de verschillende afdelingen verbindt.

Verbinden was dan ook het leidend principe bij het ruimtelijk ontwerp. 
De Alliantie concentreert in het nieuwe hoofdkantoor namelijk haar 
vestigingen en om de nieuwe collegiale relaties en die met bezoekers te 
faciliteren, hebben alle collectieve functies een plek aan het atrium 
gekregen; de ontvangsthal, het restaurant, de bibliotheek en de pantry’s 
op de verdiepingen. 
Het dynamisch karakter van het atrium wordt ruimtelijk versterkt door 
doorstekende stalen trappen, overhangende balkons, passages en 
doorzichten maar bovenal doordat de vide binnen het beton-grid per 
verdieping verspringt. Dit is aan de buitenzijde ook goed te zien: grote 
glasvlakken binnen de kaders van de betonnen draagconstructie sparen 
een Tetris-achtige vorm uit in de antraciet geschilderde gevel waardoor 
het gebouw ook een nieuwe identiteit kreeg.
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De Alliantie wilde een 
nieuwe hoofdkantoor om 
de regiovestigingen bijeen 
te brengen, om zowel 
efficiënter als klant-
vriendelijker te werken.

Bovendien wilde de 
Alliantie dat het ontwerp 
van het nieuwe gebouw 
de nieuwe identiteit zou 
onderstrepen waarin 
het ontmoeten en delen 
centraal staan.

Om direct contact te 
stimuleren is bij het 
ontwerp uitgegaan van de 
ruimtes met een sociale 
functie. 

Alle collectieve functies 
zijn geconcentreerd in 
het hart van het gebouw.

Het kantoorgebouw ligt 
op een prominente plek 
op het Lucent-terrein wat 
een herkenbare façade aan 
de zijde van de woonwijk 
en het winkelcentrum 
rechtvaardigt. 

Door het verwijderen van 
een groot aantal vloeren 
en wanden uit de 
robuuste betonconstructie 
ontstond een spectaculaire 
vide van vier verdiepingen 
waaromheen alle 
collectieve functies zijn 
georganiseerd.
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Van de receptie tot aan het plafond verspringt het atrium per verdieping 
van positie en zigzagt zo door de betonstructuur. Het dynamisch 
karakter van het atrium wordt ruimtelijk versterkt door doorstekende 
stalen trappen, overhangende balkons, passages en doorzichten. Door 
het atrium te programmeren wint het sociaal gezien aan betekenis en is 
de functie ervan vele malen groter dan alleen een visueel aantrekkelijke 
ruimte. 
Het constructieve raamwerk van het atrium is gevuld met geperforeerde 
houten panelen en stalen puien. Naast de akoestische kwaliteit zijn de 
wanden ook gebruikt voor het opnemen van de pantry’s, bibliotheek, 
kastruimte en display-plekken.
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Opdrachtgever:  de Alliantie 

Type:         kantoor, transformatie
Locatie:    Jan van der Heijdenstraat 36, Hilversum, NL
Plot:         1.439 m2
BVO:         7.940 m2
FSI:                 3,4 
Locatie:    Jan van der Heijdenstraat 36, Hilversum, NL
Designteam:      Albert Herder, Vincent van der Klei, 
             Arie van der Neut, Metin van Zijl 
Projectteam:        Stijn de Jongh, Jurjen van der Horst
Aannemer:      Van Wijnen Utrecht BV
Constructie:          Adams Adviesbureau
Installatie:       Landstra Bureau
Meubelwerk:     Logge, Dylan & van Laatum, Fiction Factory
Lichtadvies:             Clemens Lichtadvies
Grafisch ontwerp:             Lesley Moore
Oplevering:                  2016
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