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In opdracht van Mazars Breda 
heeft M+R interior architecture 
een compleet revitalisatieplan 
ontwikkeld en ontworpen voor 
haar huidige kantoorgebouw. 
Het kantoorgebouw uit eind 
jaren tachtig is voorzien van 
nieuwe geveldelen, met meer 
glas inclusief een opwaardering 
van de Rc-waarde van de gevel. 
Ook de installaties zijn verbeterd 
waardoor er een substantiële 
energiebesparing is gerealiseerd. 

Mazars Breda
revitalisatie

Een nieuwe entree met 
representatieve luifel geven 
het gebouw een geheel nieuwe 
verschijningsvorm. 

Samen met Mazars is er 
gekozen voor een innovatieve 
werkomgeving, het interieur 
van het gebouw is volledig 
vernieuwd; in het souterrain 
is een vergadercentrum, de 
begane grond heeft een Plaza 
met werken overlegplekken 
en een eet- werkcafe. De 1e 
en 2e verdieping zijn uitgerust 
als flexibele werkomgeving 
met een diversiteit aan werk- 
en overlegplekken. Door het 
aanbrengen van sparingen 
ontstaat er een transparanter 
en opener gebouw en is er meer 
interactie. 
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M+R interior architecture 
is een internationaal 
opererend ontwerpbureau, 
in 2000 opgericht door Hans 
Maréchal. Ons bureau richt 
zich voornamelijk op het 
verbouwen en inrichten van 
projecten binnen de utiliteit, 
leisure- en retailsector. De door 
ons gerealiseerde projecten 
hebben vaak een sterk 
publieke functie; voorbeelden 
zijn luchthavens, stadions, 
bibliotheken, restaurants, 
hotels, theaters, medische 
centra, bankgebouwen, 
kantoorgebouwen 
(kantoorconcepten) en 
overheidsgebouwen.
Wij hebben een ruime 
ervaring opgedaan met het 
herbestemmen van bestaande 

gebouwen, waaronder 
ook monumentale panden 
(veelal Rijksmonumenten). 
Hierbij worden zorgvuldig de 
grenzen van de mogelijkheden 
opgezocht, steeds met respect 
voor de architectonische en/of 
historische kwaliteiten van het 
gebouw. Aan de hand van het 
programma van eisen geven we 
vorm en inhoud aan de ontwerp 
opdracht. Hierbij worden 
creativiteit, functionaliteit, 
duurzaamheid en ergonomie op 
een doordachte wijze vertaald 
naar een uniek eindproduct met 
een eigen identiteit. Vaak is het 
uitgangspunt een conceptuele 
benadering van de ontwerp-
opgave, waarbij een totaalplan 
met oog voor detail wordt 
ontwikkeld.

We hechten veel waarde aan 
een optimale integratie van 
technische mogelijkheden, 
vooral op het gebied van 
lichtarchitectuur, omdat juist 
licht een belangrijke bijdrage 
levert aan de kwaliteit van de 
leefomgeving. We beschikken 
over een uitgebreide ervaring 
op het gebied van het inrichten 
van kantoren, scholen en 
openbare representatieve 
ruimten, waarbij onder andere 
ergonomie (ARBO), veiligheid, 
klantvriendelijkheid en 
routing belangrijke aspecten 
zijn. Ook hebben we voor 
verschillende opdrachtgevers 
kantoorconcepten ontwikkeld 
en vorm gegeven. Deze 
concepten zijn gebaseerd 
op de behoeftes en wensen 

van de organisaties en in het 
bijzonder gericht op innovatie, 
flexibiliteit, functionaliteit 
en duurzaamheid. Voor 
herbestemming van gebouwen 
werken we veelal zelfstandig en 
begeleiden we de bouwkundige, 
constructieve, elektrotechnische 
en werktuigbouwkundige 
aspecten van concept tot en met 
uitvoering; indien nodig wordt 
kennis ingehuurd. Afhankelijk 
van de complexiteit en grootte 
van een project werken we ook 
samen met diverse partners, 
zoals bouwkundig architecten, 
tuin- en landschapsarchitecten 
projectmanagers en 
organisatieadviseurs.

architecture
interior
M+R
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Uitgangspunt bij duurzaam 
bouwen is het ontwerpen 
van een goede leef- en 
werkomgeving met een laag 
energieverbruik waarbij niet 
of slechts zo beperkt mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van 
eindige bronnen.

M+R interior architecture streeft 
naar een maatschappelijk 
verantwoord kwalitatief en 
duurzaam ontwerp. Hiervoor 
wordt binnen ons bureau de 
ontwikkelingen op het gebied 
van productinnovatie en 
duurzaamheid nauwlettend 
gevolgd, gedocumenteerd, 
ontwikkeld en toegepast

we make a  living       by what we get, 
we make a life by       what we give
Winston Churchill

duurzaam
ontwerpen en 
bouwen
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Het nieuwe werken in Nederland 
is een ontwikkeling die enkele 
jaren geleden is ingezet, 
enerzijds is het tijd en plaats 
onafhankelijk werken mogelijk 
geworden door de toenemende 
kwaliteit en mogelijkheden van 
communicatiemiddelen. Door 
het wereldwijde web en e-mail is 
de wereld binnen handbereik en 
dit 24 uur per dag.  Anderzijds is 
deze ontwikkeling het gevolg van 
de beperking van onze mobiliteit 
door files en overbelasting van 
de capaciteit van het openbaar 
vervoer; toenemende reiskosten 
en belasting van het milieu 
(CO2) en de toenemende 
huisvestingskosten. Het efficiënt 
omgaan met onze mobiliteit en 
huisvestingswensen leidt tot 
nieuwe samenwerkingsvormen 
en vraagt om meer flexibiliteit;

+ de werkomgeving

Het nieuwe werken vraagt om 
een andere werkomgeving. 
Daarvoor hoeft u echt niet een 
nieuw pand te betrekken. En 
hoe de ideale werkomgeving 
eruit ziet, is voor elke organisatie 
anders. Bijvoorbeeld kan men 
kiezen voor een werkomgeving 
die is gebaseerd op activiteiten, 
en uitnodigt tot ontmoeten. 
Ook thuiswerken kan integraal 
worden opgenomen in 
het werkconcept voor een 
onderneming;
 

het nieuwe
werken

+ flexibele werkomgeving

In het nieuwe werken is 
informatie onafhankelijk van tijd 
en plaats. Mensen kunnen altijd 
en overal werken. Dat maakt het 
mogelijk ze een werkomgeving te 
bieden op basis van activiteiten: 
geconcentreerd werken in een 
stilteruimte, overleggen in een 
vergaderruimte, of brainstormen 
in een inspirerende ruimte 
of vanuit thuis. Zo wordt elke 
activiteit optimaal gefaciliteerd. 

+ ontmoeten

Als een werkomgeving is 
gemaakt om te ontmoeten, 
ontstaan er nieuwe manieren 
van samenwerken. Die 
samenwerking kunnen door 
de medewerkers meteen vorm 
geven in de daarvoor geschikte 
ruimtes, van een klein kantoor in 
huiskamerstijl tot bijvoorbeeld 
een auditorium voor grote 
groepen. 

+ samenwerken als sleutel tot 
groei

De hoeveelheid informatie 
binnen organisaties neemt 
steeds meer toe. Niemand kan 
dit nog in zijn eentje bevatten. 
En geen archiefkast is groot 
genoeg. Door data en expertise 
snel en gemakkelijk digitaal 
te kunnen laten delen, groeit 
de kennis in uw organisatie. 
Zo kan de overweldigende 
informatiestromen juist in uw 
voordeel werken.

+ groener en kosten efficiënter

Met een werkomgeving die past 
bij het nieuwe werken kunt u 
ook duurzamer ondernemen. 
Omdat samenwerking en 
communicatie zoveel mogelijk 
digitaal is, verbruikt men veel 
minder papier. En als mensen 
minder hoeven te reizen, is de 
Co2-uitstoot ook veel lager. 
Bovendien levert het nieuwe 
werken kostenbesparing op. 
Er is minder kantoorruimte 
nodig, omdat onze mensen 
vaker thuis of onderweg 
werken. Dat scheelt aanzienlijk 
in huur- en energiekosten. En 
omdat de medewerkers geen 
vaste werkplek meer hebben, 
hooguit een locker, zijn ook 
interne verhuizingen geen grote 
kostenpost meer 

team werkplekken Mazars
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nieuwe
situatie

plaza
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boven: Indelingsplan souterrain
onder: indelingsplan begane grond

boven: Indelingsplan eerste verdieping
onder: indelingsplan tweede verdieping

oude
situatie
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indelingsplan souterrain indelingsplan begane grond

nieuwe
situatie
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 Ontwerp

indelingsplan tweede verdiepingindelingsplan eerste verdieping

nieuwe
situatie
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kastenwand, telefoonplek en garderobe

kastenwand  en concentratiewerkplekken

ontwerp
tekeningen
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kastenwand, telefoonplekken 
en garderobe

nieuwe
situatie
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lockerwand, huiskamer en hoge tafel

ontwerp
tekeningen
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Lockerwand en 
stilte werkplekken

nieuwe
situatie
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artist 
impression 

souterrain

vergadercentrum

koffieconcept

 collegezaal

 auditorium

trappenhuis

 archief

opslag

 archief

 EHBO- / 

 lactatieruimte

toiletten

douche

vergadercentrum
Het souterrain is een 
vergadercentrum met flexibele 
vergaderruimten en een 
collegezaal. Deze ruimte werd 
voorheen slechts gebruikt als 
opslag en kantine echter is 
nu een state of art vergader 
faciliteit met de modernste 
communicatiemiddelen 
waaronder een digitaal 
reserveringssysteem. Voor een 
directe relatie met de begane 
grond is ook hier een vide 
gerealiseerd, deze zorgt voor 
meer daglicht en interactie 
tussen de beide verdiepingen.  

De begane grond en het 
souterrain zijn open, publieke 
ruimten waar zowel de 
medewerkers van Mazars 
(landelijk) gebruik kunnen maken 
maar ook externe partijen zoals 
klanten en relaties etc. Voor het 
borgen van de privacy gevoelige 
informatie zijn de beide 
werkvloeren op de verdiepingen 
beveiligde zones waar alleen 
geautoriseerd personeel toegang 
toe heeft. 
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receptie

repro

 back office

entree

ontvangst

catering
keuken

  eet- / werkcafé

bibliotheek

vergaderruimte

garderobe

koffieconcept

plaza

vide naar
souterrain

artist 
impression 

begane grond

ontvangst, ontmoeten en  
kennis delen Entree met 
ontvangst en back-office;  
Plaza met lounge en overleg 
werkplekken, ontvangst en 
warme dranken; 
Eet- werkcafé met grote 
keuken, uitgiftecounter / bar, 
een bibliotheek en een semi 
afgesloten grote lunch annex 
vergaderruimte; 
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stiltewerkplekken

huiskamer

archief

open
werkplekken

bespreekruimte

repro

coupé werkplekken

cockpit werkplekken

werkplekken
single lounge

artist 
impression 

eerste verdieping

werkplekken
innovatieve werkomgeving; 
Stilteruimte, coupe- en 
loungewerkplekken, team en 
open werkplekken, concentratie- 
en overlegwerkplekken, 
huiskamer; repro en lockers.  

Voor de interactie tussen 
beide werkvloeren is een vloer 
sparing aangebracht waarboven 
een dakvenster zodat er extra 
daglicht binnen treedt.  

werkplek
duo lounge

open
werkplekken

open
werkplekken
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stiltewerkplekken

huiskamer

open
werkplekken

werkplek
duo lounge

repro

werkplek
duo lounge

bespreekruimte

cockpit werkplekken
archief

coupé werkplekken

open relatie
met eerste verdieping

artist 
impression 

tweede verdieping

werkplekken 
innovatieve werkomgeving; 
Stilteruimte, coupé- en 
loungewerkplekken, team en 
open werkplekken, concentratie- 
en overlegwerkplekken, 
huiskamer; repro en lockers. 

werkplekken
single lounge
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details

luifel zijaanzicht - doorsnede luifel bovenaanzicht - doorsnede
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details

doorsnede vides bloemraam zijaanzicht - doorsnede
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Voorgevel, ‘bloemenraam’, en 
nieuwe luifelconstructie

nieuwe
situatie
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eet- werkcafé en vergaderruimte

nieuwe
situatie
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win-win
situatie

win-win situatie voor belegger en 
huurder

Nadat de geplande nieuwbouw 
voor Mazars door vertragingen 
wegens vergunningen en 
oplopende huurkosten van de 
baan was, moest er gezocht 
worden naar een andere 
oplossing. 
Mazars Breda huurde op dat 
moment een kantoorgebouw 
aan de Druivenstraat 1 te Breda 
en had een vestiging in Bergen 
op Zoom. Het plan was beide 
vestigingen samen te voegen. 
Het kantoorgebouw uit eind 
jaren 80 was sterk verouderd 
en paste niet bij de uitstraling 
van de moderne onderneming. 
Echter de ligging, bereikbaarheid 
en de parkeervoorzieningen 
voldeden prima. 
Op verzoek van Mazars heeft 
M+R een ruimtestudie gemaakt 
om te onderzoeken of het 
gebouw geschikt kon worden 
gemaakt voor het huisvesten 
van de beide vestigingen en 
welke indelingsvarianten zouden 
kunnen worden gerealiseerd. 

Gelijktijdig is Mazars in 
onderhandeling gegaan met 
de verhuurder (eigenaren 
zijn 2 pensioen fondsen die 
worden vertegenwoordigd 
door Insinger de Beaufort) van 
het pand. Omdat het gebouw 
enerzijds sterk was verouderd 
en de verhuurder geen andere 
gegadigden had, was er ruimte 
om samen tot een passende 
deal te komen. Er kwam een 
overeenkomst tussen Mazars en 
de verhuurder, een huurcontract 
van 10 jaar, een aantal maanden 
huurvrije periode en een 
eenmalige investering in het 
gebouw van 1,5 miljoen door de 
eigenaren. 

De investering was gebaseerd op 
de ontwerpplannen van M+R;  
1. Upgrading van de buitengevel, 
reinigen en behandelen met een 
duurzame keimlaag; 
2. Upgrading van de entree met 
een nieuwe trap, goederen/miva 
lift en uitbreiding van de luifel;
3. Vervangen van het de 
vensters, gesloten delen 
vervangen door open glazen 
geveldelen HR ++ Rc > 1,4; 
4. Upgraden van de Rc-waarde 
gevel van 1,66 naar 2,5 door het 
aanbrengen van een thermische 
geïsoleerde schil aan de 
binnenzijde; de radiatoren zijn 
komen te vervallen waardoor er 
een geheel strakke binnengevel 
is gecreëerd; 

5. Upgraden en verduurzamen 
van de E- en W-installaties en 
bouwfysische verbeteringen; 

• vervangen van de 
bestaande verwarmings 
ketels (HR); 

• radiatoren vervangen door 
plafond inductie units; 

• vervangen van de 
luchtbehandeling kasten 
met warmtewisselaar; 

• nieuw verlichtingsplan 
met energiezuinige 
HR armaturen en led 
verlichting; daglicht + 
aanwezigheid en voor 
buiten schemer regeling; 

• vervangen van de 
dakbedekking met isolatie;  

6. Voor het kantoorgebouw is 
een innovatieve werkomgeving 
gecreëerd gebaseerd op het 
activiteit gerelateerd werken; 
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win-win
situatie

Voor het project is M+R 
opgetreden als architect en 
bouwmanager; 

TEAM VAN ADVISEURS 
• installatieadviseur:
          Huisman & Van Muijen
• lichtarchitectuur: 
          M+R i.s.m. Flos                    
          Amsterdam 
• bouwfysica en constructies: 

Goudstikker - de Vries
• werkplekadvies:
          ICS, Alexandra Meeuwisse 
• tuinarchitect:
          Plancompagnons 

Het project is in een 
aanbesteding uitbesteedt in 4 
percelen: 

BOUWTEAM 
• bouwkundig: 
          Winters projectrealisatie 
• w-installaties:
          Willems Uden
• e-installaties:  

ETB van Keulen 
• vaste inrichting:
          Smeulders Interieurgroep 

De werkplekken en 
representatief meubilair zijn 
geleverd door: 
Gispen Culemborg 
De binnenwanden zijn 
deels metal stud en deels 
systeemwanden van Maars 
Harderwijk 
De verplaatsbare wanden in 
het vergadercentrum zijn van 
Espero. 

Het totaalbudget van de 
gebouweigenaar is gebruikt voor 
de verbouwing en upgrading 
van het kantoorgebouw en 
de installaties inclusief de 
advieskosten e.d. 
Voor het inbouwpakket met 
binneninrichting, binnenwanden, 
werkplekken, audio visueel e.d. 
was het budget totaal 650.000 
euro. 
Het gehele project is uitgevoerd 
terwijl het kantoorgebouw in 
gebruik bleef (besparing van 
kosten). 
De eerste fase betrof de 2e en 
1e verdieping. De medewerkers 
zijn tijdens de bouwactiviteiten 
tijdelijk ondergebracht in het 
souterrain en begane grond. 
Na de realisatie van de 2 
werkverdiepingen is de begane 
grond gerealiseerd en daarna als 
afsluitend deel het souterrain. 
De aanpassingen aan de gevel 
en entree liepen simultaan mee 
met de bouwvolgorde. De gehele 
bouwperiode heeft nog geen 6 
maanden in beslag genomen. 
Er is direct gestart naar de 
bouwvakantie in augustus 2012 
en de eindoplevering was voor 
de kerstdagen eind vorig jaar. 

Door de zorgvuldige selectie van 
de bouwpartners en het werken 
in teamverband met M+R als 
architect en bouwmanager 
heeft de opdrachtgever kunnen 
besparen op de projectkosten. 
Korte lijnen en een klein team 
dat gezamenlijk de klus heeft 
geklaard binnen de afgesproken 
tijdvensters en binnen budget, 
zonder concessies te doen aan 
de uitvoering en kwaliteit. 
In totaal is in het gebouw 2.160 
m2 vloeroppervlakte geschikt 
gemaakt voor het nieuwe 
werken waarbij interactie, 
innovatie en kennis delen als 
belangrijkste doelstelling heeft 
gefungeerd. 
In het proces zijn de 
medewerkers direct en intensief 
betrokken. Door goed te 
luisteren naar de wensen van de 
medewerkers van Mazars en het 
in kaart brengen van het type 
werkzaamheden is een passende 
innovatieve en flexibele 
werkomgeving gerealiseerd, dat 
klaar is voor de toekomst.  

De medewerkers tevredenheid is 
enorm hoog.  
ENERGIELABEL: 
Dankzij de bouwkundige 
aanpassingen aan het gebouw 
en de implementatie van 
het nieuwe werken is het 
verouderde kantoorgebouw 
weer helemaal up to date. De 
aanpassingen aan de gevel en 
de installaties hebben ervoor 
gezorgd dat het gebouw van 
energielabel F is veranderd naar 
label A. Een WKO installatie 
is overwogen echter gezien 
de bodemgesteldheid, de 
investering en omdat het 
gebouw tijdens de verbouwing 
in gebruik is gebleven, waren 
er meer nadelen dan voordelen 
en is er besloten dit niet toe te 
passen. 

Energielabel gebouw

Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

(zie toelichting in bijlage)

Dit gebouw

Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige samenstelling mogelijk.

(zie de bijlage voor de samenstelling)

Gebruiksoppervlak

Opnamedatum

Energielabel geldig tot

Afmeldnummer

Adviesbedrijf

Inschrijfnummer

Handtekening

Straat (zie bijlage)

Nummer/toevoeging

Postcode

Woonplaats

Volgnummer gebouw

Energielabel op basis van een ander representatief gebouw of gebouwdeel?

Adres representatief gebouw of gebouwdeel:

Standaard energiegebruik voor dit gebouw

Energiegebruik per vierkante meter maakt vergelijking met andere gebouwen mogelijk.

-  Het standaard jaarlijks energiegebruik wordt uitgedrukt in de eenheid 'megajoules' per

   vierkante meter gebruiksoppervlakte (MJ/m  ), dit is gebaseerd op elektriciteit (kWh/m  ),

   gas (m  /m  ) en warmte (GJ/m  ).

-  De CO  -emissie als gevolg van het standaard energiegebruik wordt uitgedrukt in kilogram

   per vierkante meter gebruiksoppervlakte (kg/m  ).

-  Bij de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde Nederlandse klimaat,

   een gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw en een gemiddeld gebruikersgedrag.

-  Het standaard energiegebruik van dit gebouw is de hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is

   voor verwarming, gebouwkoeling, de productie van warm tapwater, ventilatie en verlichting

   (exclusief apparatuur die geen deel uitmaakt van de klimaat- en verlichtingsinstallaties).

2 2

3 2 2

2

2

A

kantoorgebouw Mazars Breda

Kantoorfunctie

2200.0 m 2

13 februari 2012

13 februari 2022

concept

Huisman en van Muijen Adviseur Installaties

SKW.21.9500.152-03/08

Druivenstraat 1

4816 KB 

Breda

nee

506 MJ/m 2
(megajoules)

29 kg/m 2
(CO  -emissie)2

33 kWh/m 2 (elektriciteit)

6 m  /m 3 2 (gas)

0,0 GJ/m 2 (warmte)

SPECIM
EN
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+ het gesprek  

Ontwerpen betekent voor ons 
allereerst: heel goed luisteren. 
Luisteren naar de opdrachtgever 
en alle andere betrokken 
partijen. Wat willen ze nu 
eigenlijk? Wat is de ‘vraag achter 
de vraag’? Welke belangen 
spelen er, welke wensen en 
behoeftes? Vervolgens luisteren 
we ook heel goed naar onszelf. 
Wat vinden wij ervan? Wat zegt 
onze ervaring? Klopt het wat 
de opdrachtgever wil, of zijn er 
andere oplossingen mogelijk?  
Over al deze kwesties moet je 
het gesprek aangaan. Ons vak is  
luisteren, aanvoelen, analyseren, 
ordenen en uiteindelijk het  
vertalen van de vraag naar een 
innovatieve oplossing.   

+ de samenhang 

We hebben veel ervaring 
opgedaan met het 
revitaliseren van  bestaande 
gebouwen, waaronder veel 
kantoorgebouwen.  Wij 
benaderen zo’n project vanuit 
architectonisch perspectief. 
We analyseren de functies en 
het gebruik van een gebouw 
en  onderzoeken hoe je die het 

beste kunt ordenen binnen 
de gegeven  ruimte.  Om de 
binnenruimtes optimaal te 
laten aansluiten op functie en  
gebruik, ook doen we regelmatig 
bouwkundige ingrepen: trappen, 
een entree, een doorgang of 
tussenvloer worden toegevoegd 
of verplaatst. We werken vanuit 
een totaalconcept voor het 
hele project. De kussens op de 
loungebank, de planten in de 
hal, ze zijn in het ontwerpproces 
de allerlaatste stap. Alle 
elementen van interieur en 
exterieur moeten  uiteindelijk 
een geheel vormen, waarbij 
elk detail is afgestemd op 
het gewenste resultaat: van 
de klimaatbeheersing tot 
de deurknoppen en van de 
verlichting tot het tapijtdessin.  
We werken vanuit een 
totaalconcept voor het hele 
project.  De kussens op de 
loungebank, de planten in de 
hal, ze zijn in het ontwerpproces 
de allerlaatste stap. Alle 
elementen van interieur en 
exterieur moeten uiteindelijk 
een geheel vormen, waarbij 
elk detail is afgestemd op 
het gewenste resultaat: van 
de klimaatbeheersing tot 
de deurknoppen en van de 
verlichting tot het tapijtdessin.   

+ licht en ritme 

Om ordening aan te brengen 
in alle onderdelen van een 
ruimte, zijn licht en ritme onze 
belangrijkste hulpmiddelen. 
Natuurlijk  daglicht is wezenlijk 
voor de beleving van de 
binnenruimtes en moet zoveel 
mogelijk onbelemmerd zijn 
werk kunnen doen,  aangevuld 
met (duurzaam) kunstlicht waar 
dat nodig is. Licht geeft diepte 
en contrast aan een ruimte. 
Het benadrukt de vormen en 
het ritme van architectonische 
elementen. Licht in combinatie 
met ritme laat een ruimte tot 
leven komen.  

+ de menselijke maat 

De gebruiker is de laatste die 
de ruimte binnenstapt, als 
alles klaar is. Hij zou de eerste 
moeten zijn in de gedachten 
van elke  ontwerper. Hoe 
beleeft een persoon (bezoeker, 
medewerker,  bewoner) de 
ruimte, voelt hij zich veilig en 
op z’n gemak?  Het exterieur is 
de schil die de binnenruimte, 
de gebruiksruimte, conserveert. 
Het gebruik is het hoofddoel 
van de ruimte.  Daarom is het 
interieur zo belangrijk: hier 
wordt de menselijke schaal 
gecreëerd.  Het werk van 
een interieurarchitect draait 

uiteindelijk om het creëren van 
een ‘tweede huid’ in gebouwen, 
de omgeving  waarmee de 
mens direct in contact komt, 
die hij het sterkst ervaart. 
Ruimtes moeten prettig en veilig 
aanvoelen. Om dat te bereiken, 
moet je ervoor zorgen dat een 
ruimte volstrekt voor zichzelf 
spreekt. Al bij binnenkomst 
moet hij herkenbaar zijn, je 
moet er meteen je weg kunnen 
vinden. Daarvoor moet alles 
kloppen: verlichting, akoestiek, 
klimaatbeheersing, routing, 
materiaal. Goed gekozen 
vormen, kleuren en materialen 
zorgen er bovendien voor dat 
een omgeving een positief effect 
op mensen heeft.   Het werk 
van een interieurarchitect draait 
uiteindelijk om het creëren van 
een ‘tweede huid’ in gebouwen, 
de omgeving  waarmee de 
mens direct in contact komt, 
die hij het sterkst ervaart. 
Ruimtes moeten prettig en veilig 
aanvoelen. Om dat te bereiken, 
moet je ervoor zorgen dat een 
ruimte volstrekt voor zichzelf  
spreekt. Al bij binnenkomst 
moet hij herkenbaar zijn, je 
moet er  meteen je weg kunnen 
vinden. Daarvoor moet alles 
kloppen:  verlichting, akoestiek, 
klimaatbeheersing, routing, 
materiaal.  Goed gekozen 
vormen, kleuren en materialen 
zorgen er bovendien voor dat 
een omgeving een positief effect 
op mensen heeft.  

+ duurzaamheid 

Duurzaamheid is zo 
langzamerhand een cliché 
aan het worden, maar dat 
doet niets af aan het belang 
ervan. De meest voor de 
hand liggende invulling van 
duurzaamheid is volgens ons:  
projecten neerzetten waar de 
opdrachtgever ook op de lange  
termijn profijt heeft. Daarvoor 
zijn materiaal, afwerking en  
detaillering heel belangrijk. 
Natuurlijk zie je op een gegeven  
moment de tand des tijds, maar 
het product op zichzelf moet 
in staat zijn lang mee te gaan, 
ook in visueel opzicht. Ook in 
ecologische zin streven we naar 
duurzaamheid.  Dat betekent dat 
we zoveel mogelijk materialen 
gebruiken die het milieu en de 
natuurlijke bronnen niet te zwaar 
belasten, en dat we zoeken naar 
energiezuinige oplossingen voor 
verlichting en  klimaatsystemen.  
Duurzaam en trendy gaan niet 
goed samen. Duurzaam en  
innovatief daarentegen vormen 
een uitstekende combinatie, 
mits je de oplossingen tot in 
detail doordenkt en uitwerkt.    
Duurzaam en trendy gaan niet 
goed samen. Duurzaam en  
innovatief daarentegen vormen 
een uitstekende combinatie, 
mits je de oplossingen tot in 
detail doordenkt en uitwerkt. 
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prachtige mogelijkheden en  
dankbaar werk gedateerde 
en vaak onaantrekkelijke 
onderkomens te transformeren 
tot moderne en attractieve 
gebouwen. 

 + flexibiliteit 

De moderne organisatie is in 
ontwikkeling. Een kernbegrip 
daarbij is flexibiliteit: 
soepelheid, buigzaamheid. In 
overdrachtelijke zin wordt het 
gebruikt als karaktereigenschap 
van een persoon, een 
organisatie of een gebouw. 
Het staat voor het vermogen 
om zich moeiteloos aan te 
passen als de situatie daarom 
vraagt. De hedendaagse mens 
kan altijd en overal werken, 
daarbij geholpen door de 
voortdurende ontwikkeling 
van communicatiemiddelen. 
Starre kantoorruimtes passen 
daar niet meer bij. Het ‘nieuwe 
werken’ vraagt om een andere 
werkomgeving. Daarbij kun je 
bijvoorbeeld denken aan een 
ordening van werkruimtes 
op basis van activiteiten: 
geconcentreerd werken in een 
stilteruimte, overleggen in een 
vergaderruimte, brainstormen in 
een inspirerende ruimte, en ook 
thuiswerken kan in zo’n concept 
opgenomen worden. Het flexibel 
inrichten van werkplekken 
biedt organisaties ook de kans 
om efficiënter met ruimte om 

te gaan. Om het concept ook 
in de praktijk te laten werken, 
moet het interieurontwerp de 
nieuwe functies zo goed mogelijk 
ondersteunen, maar zonder dat 
het op zijn beurt een te starre 
ordening oplegt. Inderdaad, 
flexibel.   
 
+ de interieurarchitect als      
   regisseur 

Complexe projecten vragen om 
een hele goede samenwerking. 
Met de opdrachtgever, maar ook 
met architecten, aannemers,  
installateurs en adviseurs. Je 
moet als interieurarchitect met 
al die belangen rekening houden 
en tegelijk staan voor je eigen 
visie.  In dat dynamische geheel 
moet de interieurarchitect 
volgens ons de rol vervullen van 
initiator, inspirator en centraal 
aanspreekpunt. Degene die 
overzicht heeft over alle facetten 
en belangen,  die kan switchen 
van de constructie van een 
nieuwe entree naar de kleur 
van de tegeltjes op het toilet, en 
vooral: degene die te midden 
van alle verschillende stemmen 
die van de gebruiker kan  
vertegenwoordigen. Een goede 
interieurarchitect is dan ook een 
regisseur, die alle disciplines 
uiteindelijk tot één geheel weet 
te smeden.      

Hans Maréchal | M+R 
interieurarchitecten 

+ revitalisering 

Wat is er duurzamer, zou je 
zeggen, dan het herbestemmen 
van een bestaand gebouw? 
Bouwen ‘voor de eeuwigheid’ 
wordt, zeker in tijden 
van hoogconjunctuur, 
gezien als conservatief 
of zelfs  onwenselijk. 
Projectontwikkelaars zijn 
veel meer gebaat bij nieuwe 
ontwikkelingen. Daarnaast 
moeten gebouwen geschikt zijn 
voor een nieuwe bestemming, 
en sluit de uitgebreide wet- en  
regelgeving vaak niet goed aan 
op dit soort projecten. Maar in  
verouderde stedelijke gebieden 
kan een nieuw gebruik van  
bestaande bebouwing leiden 
tot prachtige ontwikkelingen. 
Een nieuwe toekomst voor de 
Glasfabriek, een nieuwe stap 
voor de GGD Brabant Zuidoost. 
Voor ons bureau is juist dit 
type  projecten een uitdaging. 
Hier vinden we bij uitstek de 
complexe vraagstukken waar 
we ons zo graag mee bezig 
houden.  Het revitaliseren 
van bestaande gebouwen 
vraagt om inventiviteit en 
innovatief vermogen. De 
aanpassingen worden als 
een soort  ‘inbouwpakket’ 
aan het gebouw toegevoegd. 
Soms harmoniërend, soms 
contrasterend maar nooit 
wconcurrerend met de  
oorspronkelijke basis. Het zijn 
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Legenda

Opdrachtgever:  MAZARS Breda, Peter Hopstaken; Jacques Tempelaars
namens de eigenaren: Insinger de Beaufort, Paul Balk
Architect:   M+R interior architecture, Eindhoven; 
   Hans Maréchal
Interieurarchitect:  M+R interior architecture, Eindhoven; 
   Hans Maréchal, Bart Diederen.
Projectmanagement bouw: M+R interior architecture, Marcel Visser.
Installatie adviseur:  Huisman & van Muijen, Will van der Weijden
Constructeur + bouwfysica: Goudstikker & de Vries
Tuin- en landschaparchitect: Plancompagnons, Bert Voeten
Verlichting:  M+R i.s.m. Flos Amsterdam, Vincent Boesveld
Bouwkundige aannemer: Winters Bouw & Ontwikkeling
Installaties:  Willems Uden technische installaties
   ETB van Keulen, Nuenen
Vaste inrichting:   Smeulders interieurwerken, Nuenen
Systeemwanden:  Maars systeemwanden Harderwijk
   Espero flexibele wanden
Werkplekken:  Gispen Culemborg;
Losse inrichting:  Hay; Arper; Moroso; Casala; Johanson design;
Daglichtwering:  Ernes ‘s-Hertogenbosch
Oppervlakte:  2.450 m2

fotografie Herman de Winter, www.studiodewinter.nl
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