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Algemene beschrijving van het project Fugro 
TechCenter 
 
Bijzonder functioneel, maar met gevoel voor de 
menselijke maat en met oog voor aangename 
werkomstandigheden, dat is de kern van het nieuwe 
TechCenter van Fugro. Minstens zo belangrijk: een 

project dat binnen de tijd en het afgesproken budget 
blijft. Een klein en deskundig PlanTeam (vier personen) 
staat aan de wieg van dit nieuwe bedrijfscomplex, dat 
bruto 15.400 m2 beslaat. In een slagvaardig proces met 
korte lijnen, een intense en informele communicatie 
tussen architect en de beide Fugro projectmanagers, 
ontstond een volledig bouwplan binnen een tijdsbestek 

van slechts 12 maanden. De beheersing van het budget 

bleef gewaarborgd door rechtstreeks aan de RvB en de 
RvC te rapporteren. 
 
Wat ging er aan vooraf? Omdat de Fugro Campus in 
Leidschendam met ruimtegebrek plus verouderde, 
inefficiënte faciliteiten kampte, wilde de onderneming 
uitwijken naar een andere locatie. Bovendien voelde de 

NV behoefte aan expansie voor twee van haar 
belangrijkste bedrijfsonderdelen, Fugro Engineers en 
Fugro GeoServices. Het streven was een 
multifunctioneel complex te ontwikkelen met 
warehouse, werkplaatsen, laboratoria en kantoren.  
 
Werknaam: TechCenter. Steekwoorden: functioneel, 

robuust en duurzaam.  
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Het bureau Hidde & Peeperkorn kreeg de opdracht 
voor een integraal project dat programmering omvat 
maar ook concept, masterplan en ontwerp, inclusief 
adviseurselectie en de ingebruikname. Een totale scope 
dus. Cruciaal bij de opdracht was de ambitie van Fugro 
om een uitgesproken duurzaam complex te realiseren 

dat zou moeten leiden tot een mogelijke certificering. 
Aan die wens is ruim voldaan. 
Er werden diverse locaties onderzocht waarbij 
hergebruik van bestaande complexen werd overwogen. 
De keuze viel uiteindelijk op het bedrijvenpark Heron in 
Nootdorp, pal aan de A12. Deze locatie is dicht bij de 
bestaande Fugro Campus in Leidschendam, en is goed 

aangesloten op diverse voorzieningen van 
(hoogwaardig) openbaar vervoer. 
 
Functionaliteit en gebruikswaarde 
 
“Een verhuizing is het beste moment op je huis op te 
ruimen.”  

Onderdeel van het project was het evalueren en 
herinrichten van bedrijfsprocessen. Denk aan 
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papierloos werken, meer transparantie en open 
werkplekken. Deze functionele en ruimtelijke eisen 
betekenden (in combinatie met de hoge 
duurzaamheidsambitie) een volledige ommezwaai. 
Interne werkgroepen leverden de specifieke eisen, die 
via het Fugro projectmanagement werden afgestemd 
met de ontwerpers. 

 
Dit hand-in-hand proces heeft uiteindelijk geleid tot 
een gebouwencomplex om de bedrijfsorganisatie heen. 
Het kreeg al gauw de bijnaam van een “Zwitsers 
horloge”, vanwege het in elkaar grijpen van processen 
en de logistiek. Alles draait om elkaar heen. Voor zover 
metingen achteraf iets kunnen aantonen, lijkt de 

geconstateerde efficiencyverbetering een goede 
indicatie. In ieder geval is de tevredenheid onder 

gebruikers en bezoekers zeer hoog, en is het complex 
een voorbeeld voor Fugro vestigingen wereldwijd. 
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Stedenbouwkundige uitgangspunten 
 
Het meest geschikte perceel had een driehoekige vorm, 
een complicerende factor om het programma te 
realiseren. De oplossing is gevonden in de opzet van 
“De Drie Hoven”.  Op het kavel zijn aan drie zijden open 
gebieden gecreëerd, die qua functie bij een bouwdeel 

aansluiten. Het gebouw is als contravorm, zo compact 
mogelijk, tussen de hoven in gepositioneerd. Het 
grootste volume, warehouse WE, sluit qua maat aan bij 
het naburige distributiecentrum van Riverdale. 
 
De werkmaatschappijen gebruiken elk één hof (T1, T2) 
voor operationele doeleinden. Het voorterrein (T3) 

heeft een representatief karakter. Hier is het gebouw 
het meest open en bevinden zich de hoofdingang en 

bijeenkomstruimten. Door het bouwvolume terug te 
plaatsen wordt de openbare ruimte visueel verbreed. 
 
Er is veel aandacht besteed aan natuurlijk groen. 
Groengevels begrenzen de singel en de Prismastraat. 
Sedumdaken, coulissen van leibomen en gebiedseigen 
terreinbeplanting zorgen voor beschutting en comfort. 

 
Architectuur 
 
De vormgeving stoelt op functionalisme en is uit de 
aard daarvan minimalistisch. Materialen tonen zich in 
de eigen, natuurlijke kleur en textuur.  
 

De onderbouw (laboratoria, werkplaatsen) heeft uit 
functioneel oogpunt een hoogte van 5 meter. In het 
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kantoorgebouw en restaurant is deze hoogte doorgezet 
voor een representatief karakter. 
 

 
 
De hoofdentree en algemene ruimten zijn transparant 
en uitnodigend. Andere bouwdelen hebben een lichte 
metalen gevelbekleding, met lichtopeningen en 

toegangen waar dat functioneel is. Op de verdiepingen 
bepalen de kantoren en technische laboratoria het 
beeld. Hier zijn de gevels bekleed met keramische 
tegels in een terracotta kleur.  
 
De bouwdelen worden in de plattegrond onderling 
verbonden door een verbinding vanaf de hoofdentree 

tot aan de werkplaatsen. Deze “aorta” wordt visueel 
benadrukt door een binnen groengevel, een glasgevel 
aan de binnentuin, bamboe wandafwerkingen en 
specifieke verlichting. 
 
Bamboe komt regelmatig terug in het interieur. 
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Bijdrage aan duurzaamheid 
 
In de ontwerpfase is hoog ingezet op energiebesparing 
en duurzaamheid, vertaald naar een LEED ambitie. 
LEED staat voor Leadership in Energy and 
Environmental Design. De aanvraag voor Platinum (de 
hoogst mogelijke score) is momenteel in behandeling 

bij de US Green Building Council. 
 
Wat al bereikt is: 
ü Besparing op gasverbruik: ca. 89% door warmte/ 

koudeopslag;  
ü Een besparing op electra van ca. 47% door (licht-) 

regeltechniek;  

ü Een jaarlijkse opbrengst van 650.000 kWh door 
277 PV panelen;  

ü Een kelder tbv. 130 m3 regenwater, 
waterbesparing ca. 81%. 

 
Bijzondere prestaties zijn: 
ü Een hoog percentage recycled materiaal 

(constructiestaal zelfs 100%);  
ü Van de gebruikte materialen is 95% “regionaal” 

gewonnen;  
ü Alle houtproducten heeft FSC of is hergebruikt 

afvalhout;  
ü De EPC ligt ruim 100% boven de norm. 
 
Verder zijn geen vluchtige stoffen toegepast. Groene 
gevels en reflecterende daken zorgen voor natuurlijke 

koeling. Ook tijdens de uitvoering is extra aandacht 
besteed aan duurzaamheid. 
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Dialoog 
 
Bedrijventerreinen, op de kaart vaak paarse vlekken, 
worden wel bestempeld als gemeenten zonder 
burgemeester. Bij Heron stond de gemeente duidelijk 
iets anders voor  ogen. De visie van Fugro sloot daar 
naadloos op aan. Dit positieve uitgangpunt zorgde voor 

een vruchtbare samenwerking tussen alle partijen. 
 
Het ontwerpproces is een proces voor experts geweest, 
op een wijze zoals Fugro zelf ook werkt. Inspraak en 
medezeggenschap passen daar niet altijd in. Een 
kritische benadering van het voorgestelde wel.  
 

Het TechCenter geeft invulling aan eigentijdse 
begrippen zoals duurzaamheid en het nieuwe werken, 

maar neemt ze niet klakkeloos over. Voortdurend is 
getoetst aan gebruikswaarde en 
toekomstbestendigheid.  
 
Het werk van Fugro wordt gekarakteriseerd als een 
collectie “no-nonsense” ingenieursdiensten, wat de 
uitstraling van het complex onderstreept, zonder 

afbreuk te doen aan een communicatieve en 
stimulerende werkomgeving.  
 
Er staat wat er staat. En, er staat wat er moet staan. 
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Bijlage 
 
Bouwgegevens 
 
Terrein (kavel) 16.450 m2 
Kantoren   3.000 m2 BVO 
Werkplaatsen e.d.   2.500 m2 BVO 

Laboratoria   2.500 m2 BVO 
Warehouse   2.500 m2 BVO 
Overige opslag   1.500 m2 BVO 
Bedrijfsrestaurant      300 m2 BVO 
Parkeergarage   3.100 m2 BVO 
 ____________  + 
Totaal gebouwen ca. 15.400 m2 BVO 

 
 

Tijdspad 
 
Start Masterplan oktober 2011 
Start ontwerpfasen mei 2012 
Ontwerp tot aanbesteding 12 maanden 
Aanbesteding juni 2013  
Oplevering september 2014 
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