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UITZICHT        CENTRALE ONTMOETINGSRUIMTE                     COMPACT EN ENERGIEZUINIG GEBOUW                                                                     

GEHANDHAAFD VOLUME                NIEUWE HOOFDENTREE                                   DAGLICHT                                                            

VEEL GEVELOPPERVLAK  EN LANGE LOOPLIJNEN                                                      

OPGAVE

De wens van Enexis was haar bovenregionaal kantoor te 
transformeren tot een duurzaam en energiezuinig gebouw dat 
uitnodigend en representatief is en voorziet in een plezierige 
flexibele werkomgeving, die onderlinge communicatie en 
kennisuitwisseling faciliteert en stimuleert.

ONTWERP

Het bestaande gebouw kenmerkte zich door lange looplijnen en 
veel buitengeveloppervlak. Na de transformatie is een compact 
gebouw ontstaan, zowel energetisch als ruimtelijk.
Om voldoende m2 bvo ter realiseren is het bestaande gebouw 
uitgebreid met een nieuwe vleugel die naast het bestaande 
gebouw geplaatst is. Tussen de bestaande en de nieuwe 
vleugel is een transparante  tussenzone gecreëerd. Deze zone 
scheidt en verbindt de nieuwe gebouwdelen van elkaar en zorgt 
voor een compacte gebouwvorm, waarbij toch veel daglicht 
diep in het gebouw kan doordringen. De transparante zone legt 
een visuele verbinding met de omgeving van het gebouw, aan 
de ene zijde het 110 KV station, de ‘corebusiness’ van Enexis 
en aan de andere zijde zicht op de groene natuurlijke omgeving 
rond het gebouw. De gevels hebben grote daglichtopeningen 
en relatief lage borstwering. Op deze wijze worden alle 
werkplekken voorzien van daglicht en uitzicht. 
De hoofdentree van het gebouw is verplaatst van de Marsweg 
naar het nieuwe gebouwdeel  aan de Enexis-Campuszijde. 
Hierdoor wordt het gebouw op stedenbouwkundig schaalniveau 
ruimtelijk verbonden met de Enexis-Campus (Regionaal 
Kantoor, Econexishuis en kantoor Fudura) en de centraal 
gelegen parkeerruimte op het terrein.



Vanuit de nieuwe hoofdentree komen zowel de gebruikers 
als de bezoekers binnen in de centrale ontmoetingsruime. 
Deze ruimte vormt het hart van het gebouw, van waaruit 
de werkplekken, vergader- en overlegruimten te bereiken 
zijn. Ontmoeten en samenwerken staan in de entreezone 
centraal. Het restaurant is daarom direct gekoppeld aan 
de entreezone. De inrichting is zodanig dat het buiten 
lunchtijd ook gebruikt kan worden als coffeecorner,  tijdelijke 
(secundaire) werkplek, vergaderbreak-out of informele 
overlegplek. De voor bezoekers toegankelijke vergader- en 
overlegrruimtes zijn direct gekoppeld aan het restaurant. 

Naarmate men vanuit het hart het gebouw verder in gaat, 
komt men in de rustigere werkgebieden. Hier bevinden zich 
de primaire werkplekken, aangevuld met overlegruimtes, 
multifunctionele ruimtes, stiltewerkplekken en belcellen.  
Een uitnodigende trap vanuit de entreezone naar de 
verdieping stimuleert gebruik ervan. Rondom de trap 
bevinden zich op de entresol ook secundaire werkplekken 
en een coffeecorner. Deze ruimten zijn bewust gekoppeld 
aan de verkeersruimten in het gebouw, zodat werknemers 
elkaar op een vanzelfsprekende, informele wijze kunnen 
ontmoeten. 

In de gevels is de transparante middenzone duidelijk  
afleesbaar. Aan de Campuszijde heeft het gebouw een 
transparante en toegankelijke plint, uitnodigend voor 
bezoekers en werknemers.  De  grote raamopeningen 
zorgen voor daglicht en uitzicht op de werkplekken. 
Vanwege de autonome, vrije ligging van het gebouw in 
de groene omgeving van de Enexis-Campus heeft de 
gevel een herkenbaar ritme dat is doorgezet rondom het 
gebouw. Door diepe negge´s toe passen ontstaat een heel 
expressieve gevel, die tegelijkertijd zelf-beschaduwend is. De 
materialisering van de gevel versterkt de variatie in lichtinval, 
die hierdoor ontstaat. De gevel verandert van kleur door 
de stand van de zon en wanneer men langs het gebouw 
beweegt.

foto Sacon

foto Peter de Ruig foto Sacon
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BEGANE GROND VERDIEPING

LEGENDA

1. entree
2. receptie/ontvangst
3. werklunchcafé
4. vergaderruimte
5. kantoor (primaire werkplekken)
6. keuken
7. berging/expeditie
8. kantoor (secundaire werkplekken)
9. reproruimte
10. bedrijfsvoeringscentrum
11. technische ruimte
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NOORDOOSTGEVEL                                                  NOORDWESTGEVEL                                                  
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DUURZAAMHEID

De vraag vanuit de opdrachtgever was 
om een duurzaam, toekomstbestendig en 
energiezuinig gebouw te realiseren met een 
comfortabele en gezonde werkomgeving 
voor de medewerkers. Daarbij is gekozen 
voor hergebruik van het bestaande 
gebouwcasco. Het gebouw behaalt 
een Breeam Excellent score voor de 
ontwerpfase, een bijzondere prestatie voor 
een renovatieproject. 

FOTOGRAFIE

Peter Ruigrok
Sacon, Mat Baltussen
Bouwcombinatie Trebbe/Van Wijnen

foto Sacon



populier fineer

geisoleerde binnengevel
aluminium gevelelementen 

hergebruik constructie 
bestaand gebouw

uitzicht, te openen ramen, 
lichtwering ( zelf regelbaar)

schil Rc= 6,0
zeer goed geisoleerde beglazing

Flexibel en toekomstbestendig
Om het gebouw toekomstbestendig te maken is gekozen 
voor een robuust en flexibel gebouwcasco, waarbij eventuele 
indelingswijzigingen eenvoudig in te passen zijn. Ook de lay-
out van de installaties is hier op voorbereid.

Energie
Het gebouw heeft een compacte bouwvorm gekregen, 
die is voorzien van een nieuwe warme jas met een hoge 
isolatiewaarde (Rc>6,0) en HR++ glas en een hoge 
luchtdichtheid. Om koeling te voorkomen in de zomer heeft 
het gebouw een zelf beschaduwende gevel, diepe negge’s 
en schuine gevels houden de zon buiten. Klimaatplafonds 
zorgen voor de benodigde verwarming en koeling van 
de werkplekken. Deze installatie is aangesloten op een 
installatie voor warmte en koude-opslag op het terrein. 
Het gebouw is tevens voorzien van balansventilatie met 
warmteterugwinning. Een goede daglichttoetreding voorkomt 
het gebruik van elektriciteit. Daarnaast is LED-verlichting 
toegepast met een daglichtafhankelijke regeling. PV panelen 
op het dak leveren de benodigde elektriciteit op jaarbasis 
voor het gebouw, waardoor het gebouw (nagenoeg) 
energieneutraal is.

Materialen
Hergebruik van het bestaande casco bespaart materiaal. 
Voor de buitengevels en kozijnen is onderhoudsarm en 
recyclebaar aluminium of staal toegepast. Voor het interieur 
zijn materialen toegepast, die een positief effect hebben op 
een gezond binnenklimaat. Extra aandacht is ook besteed 
aan de akoestiek en geluidisolatie tussen ruimten. 

Groen en ecologie
De groene kwaliteit van het terrein is ‘tastbaar’ gemaakt in 
het gebouw, d.m.v. zichtrelaties met de omgeving. Bestaand 
groen (heesters) en waardevolle bomen op het terrein 
zijn behouden. De inrichting van het terrein versterkt de 
ecologische waarde van het gebied. Planten in het interieur 
verbeteren de luchtkwaliteit en luchtvochtigheid en creëren 
een prettige werkomgeving.

daglicht

gebalanceerde ventilatie met wtw

centrale positie trapklimaatplafonds, LEDBreeam Excellent


