
the bakery
Het bestuurscentrum van de Rabobank Ne-
derland, aan de Croeselaan in Utrecht, be-
staat uit een tweetal met elkaar verbonden 
transparante torens die toegankelijk zijn via 
een ruim opgezet entreegebied. Voor de 
invulling van het interieur trok supervisor 
Sander architecten vijf ontwerpbureaus aan. 
NEXT architects werkte samen met Samira 
Boon aan het ontwerp voor de Bakery, gele-
gen in het entreegedeelte van het bestuurs-
gebouw, en vier verdiepingen in de toren. 

NEXT ontwikkelde een concept van grote 
elementen in de ruimte. De elementen func-
tioneren niet als traditioneel kantoormeu-
bilair, maar stimuleren plaats- en tijdson-
afhankelijk werken, activiteit gerelateerd 
werken, flexibiliteit en transparantie. 

Doordat de objecten vrij in de ruimte staan, 
en vanwege hun grote omvang, krijgt het in-
terieur een andere ervaring van schaal dan 
wanneer de gebruikelijke losse tafels en 
stoelen zouden zijn toegepast. 

Om de werknemers en verschillende ruim-
tes met elkaar samen te laten werken is 
gekozen om een drietal hoofdfuncties in 
het interieur op te nemen: Open werkland-
schappen die de interactie tussen gebrui-
kers vergroten en ontmoetingen stimuleren, 
besloten vergaderruimtes en semi-trans-
parante werkplekken waarvan het privacy 
niveau naar eigen inzicht kan worden aan-
gepast. 
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De objecten die een stimulans geven aan het Nieuwe 
Werken, zijn allen geinspireerd door de Japanse zentuin. 
De zentuin is een representatie van de natuur in een per-
fect evenwicht en bestaat uit drie elementen: maru (Cir-
kel), Sei (Field),  Nagare (Flow). 

VERgaDERRUimTES
matu wordt vertegenwoordigd door drie ronde vergader-
paviljoens, die zijn gepositioneerd onder de ronde dak-
ramen van de Bakery. De ruimtes kunnen worden afge-
sloten als vergaderruimte, of onderdeel worden van het 
restaurant. Samira Boon ontwikkelde het 3D textiel dat de 
paviljoens bekleed en het strijklicht van de dakramen ver-
sterkt.

ONTmOETiNgSPlEkkEN 
Sei is vertegenwoordigd door grote vierkante werkeilan-
den. De zitplekken zijn in verschillende richtingen georien-
teerd en stimuleren interactie tussen de gebruikers. Het 
werkeiland wordt hierdoor een ontmoetingsplek, waar col-
lega's kunnen samenwerken, socializen en elkaar kunnen 
inspireren. 

Er zijn drie typen ontmoetingsplekken ontworpen: Type 1 
functioneert als een verzameling van zitkuilen in de vloer. 

Bij type 2 bestaat de tafel uit een doorlopend oppervlakte,  
bij type 3 is het de zitting die doorloopt.

WERkPlEkkEN
in de Bakery is ook een afgezonderd werkgedeelte ge-
creëerd, waar door middel van bewegende panelen bin-
nen een framewerk de mate van privacy aan de wensen 
van de gebruiker kan worden aangepast. De schuivende 
panelen zijn aan de ene kant bekleed met een stof en de 
andere kant met white board. Door ze omhoog en omlaag 
te bewegen worden ruimtes van elkaar afgesloten, of sa-
mengevoegd tot één geheel.

Nagare, de Flow, wordt gevormd door de mensen die zich 
op natuurlijke wijze door het restaurant bewegen. 

Op de verdiepingsvloeren worden met dezelfde uitgangs-
punten eilanden gecreëerd, waaraan medewerkers van 
het bestuursgebouw plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen 
werken.














