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Een groeiend jong marketing bedrijf, Greenberry, heeft haar intrek genomen in een 
statig pand aan de Maliebaan in Utrecht. Het interieur ontwerp heeft twee hoofddoelen; 
om bezoekers te verrassen door een contrast vormen met de klassieke buitenzijde en 
om de creativiteit van het bedrijf te weerspiegelen. Het moet faciliteren in verschillende 
vormen van werken, vergaderen en ontspannen. 

Onder het motto ‘you never get a second chance to make a first impression’ is de 
entreehal getransformeerd tot een donkere doorgang met verlichte nissen voor de 
tentoonstelling van objecten. Vanuit deze geborgen binnenkomst heeft men door 
middel van een nieuwe doorbraak zicht op de lichte tuinkamer en daarachter de 
binnentuin. Het meubel is gemaakt van zwart gebeitst underlayment. Hierdoor blijven 
de vlammen in het hout zichtbaar en ontstaat een warm en chique beeld. De nissen 
zijn in contrast blank gelakt en voorzien van led verlichting. Achterin de nissen zorgt 
een zwarte hoogglans hpl afwerking voor een reflectie van de verlichting en geeft 
hiermee extra diepte aan de wand.

Op de eerste verdieping vormt eenzelfde kastenwand het decor van de management 
werkplekken. Door een wand geheel te verwijderen tussen de management kamer en 
de hal ontstaat een transparant hart in het gebouw. Zo ontstaat een extra plek voor 
ontmoeting. Een deel van de kast is beweegbaar en geeft toegang tot de ‘geheime 
kamer’ grenzend aan de werkplekken voor het management. 

Het donkere trappenhuis vormt samen met de kastenwanden een bindend element 
tussen de verdiepingen. De overige werk – en vergaderruimten bieden een 
verscheidenheid sferen. Zo is er onder andere een bibliotheek voor informeel overleg, 
een stilte werkkamer en een brainstormruimte met beschrijfbare white-board wanden. 
Middels nieuwe doorbraken zijn grote werkruimten ontstaan op de eerste en tweede 
verdieping. Met hun prachtige uitzicht, grote hoeveelheid daglicht en energieke 
kleurstellingen zijn deze ruimtes representatief voor de creatieve energie van het 
bedrijf.
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stilte kamer



entree met doorzicht naar tuinbegane grond



entree (links) detail foto (rechts)



1e verdieping ‘verborgen’ kamer 



‘hart’ gebouw op de 1e verdieping



werkruimte, 1e verdieping



2e verdieping trappenhuis (links), lunchruimte (rechtsboven), werkruimte (rechtsonder)



projectruimten met diverse thema


