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Achmea Campus

Ex IntErIors En ADP ArChItECtEn gEvEn vorm AAn hEt nIEuwE wErkEn

Op de uitlopers van Nederlands grootste natuurgebied de Veluwe te Apeldoorn is een 
innovatieve kantoorcampus verrezen voor verzekeraar Achmea. ADP architecten heeft de 
campus ontworpen en voor de verschillende functies gebouwvormen ontwikkeld, zoals een 
centraal ontmoetingsgebouw en omliggende kantoorgebouwen. Het interieurontwerp is in 
opdracht van ADP gerealiseerd door Ex Interiors, die voor 4000 medewerkers een origineel 
kantoorconcept vorm gaf. Uitgangspunt voor het ontwerp is Het Nieuwe Werken (HNW) 

waar alle medewerkers op over zijn gegaan. Beeldbepalende drager van het project is de 

Veluwe, met haar rijke kleurschakeringen.



Achmea Campus; ontmoetingsgebouw en omliggende kantoorgebouwen

Plattegronden ontmoetingsgebouw

Het middelpunt van de campus 

is het ontmoetingsgebouw. Dit 

ronde gebouw is dé openbare 

entree- en ontmoetingsplek voor 

medewerkers en externen, met 

een vergadercentrum en een 

restaurant. 



ontmoetingsgebouw



In de entreehal van het 

ontmoetingsgebouw loopt 

het Veluws groen letterlijk het 

gebouw binnen in de vorm van 

binnentuinen met glooiende 

zandhellingen. Daartussen ligt 

de sculpturale entreebalie van 

beton waar bezoekers door een 

gastvrouw vriendelijk worden 

ontvangen. 



Werken in het Groen



Het restaurant biedt volop gele-

genheid om er behalve te lun-

chen ook te werken. Met name 

de werkplekken aan het raam en 

aan de vide, voorzien van aan-

sluitingen voor laptops, zijn zeer 

populair. Ook voor overleg zijn 

er ruimschoots zitmogelijkheden 

voorhanden.



In het restaurant kunnen 750 mensen tegelijker-

tijd aanschuiven. Het is één grote ontmoetings-

ruimte met een uitgifte, een eigentijdse espres-

sobar en een diversiteit aan werk-, overleg-, 

en ontmoetingsplekken. Hier kan geluncht en 

gewerkt worden en is het mogelijk een infor-

meel overleg te organiseren. Maar er is ook 

ruimte voor ontspanning, bijpraten onder het 

genot van een goede kop koffie. 

De grote ruimte met subtiele niveauverschillen 

is voorzien van een sobere basis, waarbij vloer 

en wanden exact dezelfde kleur- en materiaal-

beleving krijgen. Het vormt een harmonieus 

‘binnenlandschap’.  Diverse nuances rood kleu-

ren een gevarieerd aanbod van zitopstellingen, 

zodat het beeld nergens eentonig wordt. 

Trap als verbindend element naar Brasserie en espressobar



Een grote diversiteit aan werk-, overleg- en ontmoetingsplekken





De espressobar, afgewerkt 

met betonciré en ambachtelijk 

gevlochten wilgentenen, vormt 

een kenmerkend element in 

het binnenlandschap.



Speciaal ontworpen lampion-

achtige rode lampen. Deze zijn 

ontworpen om de hoge ruimte 

optisch te breken. 



Brasserie waar men voor de (formele) lunch à la carte kan bestellen en recepties kunnen worden georganiseerdUitgebreide uitgifte voor de 4000 medewerkers en bezoekenrs van de Achmea Campus



Kijkje in de keuken van de Brasserie, waar men voor de formele lunch a la carte kan bestellen



Voor formele lunchafspraken is er de bar-

brasserie, bereikbaar via een trap middenin 

het restaurant. Deze brasserie, uitgevoerd in 

bruine- en aardetinten, doet qua uitstraling 

nog het meest denken aan een uitnodigende 

lobby van een hotel. 



Speciaal door Ex Interiors ontworpen karpetten om een ontmoetingeiland in de foyer te creëren

Op het bovenste niveau is het ver-
gadercentrum gesitueerd. Hier zijn 
400 vergaderplaatsen verdeeld over 
zalen van verschillend formaat, voor 
overleg, presentaties en conference 
calls. De vergaderruimtes liggen 
gegroepeerd rondom een foyer, 
waar ook gewerkt kan worden. De 
werkplekken aan de vide zorgen 
voor visueel contact met de rest van 
het gebouw. 



In het midden van de foyer staat 

loungemeubilair in diverse roodtin-

ten. Verbindend element tussen de 

ziteilanden is een groot rond karpet 

met een verrassende combinatie 

van moderne en Perzische patronen 

in een warm kleurenpalet, dat Ex 

Interiors speciaal voor dit project 

ontworpen heeft. 



De kleuren en materialen van 

het interieur zijn, in lijn met het 

door ADP ontwikkelde concept, 

gezocht in de Veluwe zelf, met 

grijsgroen als basis en bruine en 

rode kleuraccenten die verwijzen 

naar het bos, de lucht, de heide 

en de zandgrond. Het geheel 

voelt warm en uitnodigend aan.

Speciaal door Ex Interiors ontworpen karpetten met enorme afmetingen



Bos- en deckgebouw

Vanuit het ontmoetingsgebouw loop je via loopbrug-
gen en buitenom door het groen naar de verschillende 
kantoorgebouwen (o.a. Bosgebouw, Logistiek gebouw, 
Deckgebouw, Bospaviljoens; totaal 4000 werkplekken) 



Plattegrond met kleurgradering in vloerbedekking en kernen

In het interieur van de kantoor-

gebouwen zijn de materialen en 

kleuren dusdanig gekozen dat de 

‘look and feel’ van de Veluwe ook 

hier voelbaar is. Er zijn rustige, 

aangename tinten toegepast, zoals 

oker, groen en bruin. De basis 

wordt gevormd door de vloer-

bedekking, die speciaal voor dit 

project is ontworpen. Het gradeert 

in kleur van licht naar donker over 

de verdiepingen. Deze kleurtinten 

zijn doorgezet in de wanden van 

de kernen. Deze basis is aangevuld 

met accenten, zoals behang met 

decoratieve boommotieven, grote 

karpetten die speciaal voor dit 

project zijn ontwikkeld, een uniek 

verlichtingsplan met opvallende 

houten armaturen en een variëteit 

aan los meubilair. 



Een diversiteit aan werkplekken o.a. individueel werken, concentreren, samenwerken, ontmoeten en inspireren

Achmea heeft voor haar 

organisatie op gebied van ‘Het 

Nieuwe Werken’ het ‘Achmea 

Werkplek Concept’ (AWC) 

ontwikkeld. Dit houdt in: een 

eigentijdse, innovatieve invulling 

van het werkgeverschap, 

waarmee Achmea talentvolle 

en ambitieuze medewerkers wil 

blijven aantrekken, behouden en 

ontwikkelen. Kernbegrippen van 

het AWC zijn: duurzaamheid, 

vertrouwen, respect en state 

of the art. Achmea wil een 

werkklimaat creëren, waarin je 

als medewerker met succes, 

plezier en in goede gezondheid 

kunt blijven werken en jezelf 

ontwikkelen. 



Het Nieuwe Werken in het Bosgebouw

De AWC-visie vraagt om een vernieu-

wend en inspirerend interieur van 

de kantoorgebouwen. Geen werk-

plekken meer in kamers, maar open 

en ruimtelijke plattegronden met 

bureauwerkplekken aan de raamzij-

des gesitueerd en open zones voor 

informeel overleg en ontmoeting in 

de buurt van pantry’s. Overlegruimten 

en concentratiecellen completeren 

het geheel. Per afdeling zijn verschil-

lende AWC-onderdelen verwerkt, o.a. 

individueel werken, concentreren, 

samenwerken, ontmoeten en inspi-

reren, maar ook bellen en opslag/

archivering. De werkplekken op 

de verdiepingen en afdelingen zijn 

zodanig gepositioneerd, dat iedereen 

via de horizontale panorama-ramen 

uitzicht heeft op het landschap, waar-

mee ‘werken in het groen’ weer vorm 

krijgt.



‘Werken in het groen’ met uitzicht op de Veluwe door de panorama ramen

Ex Interiors heeft een duurzaam 

beeld neergezet, in de vorm van een 

inspirerend interieur met een thuisge-

voel. Het geheel straalt menselijkheid 

en warmte uit; een maatwerkpak 

voor de Achmea medewerker.



Behang met boommotieven



ProjECtgEgEvEns

naam project:
Locatie project:
oplevering:
Aard (nieuwbouw, renovatie, bestaand e.d.)
soort project: 
Functie (kantoor e.d.):

Landschap:
oppervlakte fase 1 (Bvo):
oppervlakte fase 2 (Bvo):
Aantal medewerkers:
Doorlopen fasen:

naam opdrachtgever:

Architect:

Interieurarchitect

Landschapsarchitect: 

Interieurbouw:
vloerafwerking:
maatwerk karpetten:
verlichting: 
Decoratief behang kantoren:
meubilair: 

 

Achmea Campus
Apeldoorn
01 december 2012
Nieuwbouw
Utilitair
Kantoor, ontmoeten, vergaderen, restaurant, HNW

10,2 ha
45.430 m²
48.016 m²
4000 medewerkers
Prijsvraag/voorstudie - VO - DO - Bestek - 
Werkvoorbereiding - Uitvoeringsbegeleiding - Nazorg

Centraal Beheer Achmea
Laan van Malkenschoten 20
7333 WP Apeldoorn

ADP architecten Amsterdam
Marc a Campo, Erik Wiersema, Wim Woensdregt
Ex Interiors
Odette Ex, Hetty Keiren
B+B stedenbouw en landschaps architectuur
Frans Boots en Get-Jan Wisse

IBP Interieurbouw
Forbo Flooring; Interface FLOR
Desso
o.a. Arpalight Projectverlichting
Melissa Peen
o.a. Lensvelt, Vitra, Hay, Triumph, via !PET Hoogeveen
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