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Persbericht 
 

ONTWERPEENHEID Caprino en Van der Meij | architectuur en interieur 
Nieuwbouw kantoor, oplevering april 2014. Bouwkundig ontwerp, interieurontwerp, ontwerp 
terreininrichting. 
 
 
ONTWERPEENHEID Caprino en Van der Meij verantwoordelijk voor het integrale ontwerp van 
Vlothove, het nieuwe hoofdkantoor voor KUBO Tuinbouwprojecten in Monster. Oplevering april 2014.  

KUBO, een van ’s werelds meest toonaangevende kassenbouwers; innovatief en wereldwijd 
aktief. 
ONTWERPEENHEID Caprino en Van der Meij, een buro voor bijzondere ontwerpopgaven 
waarbij maatwerk voor de gebruiker centraal staat; architectuur, interieurontwerp en 
terreininrichting. 

 
Een nieuwe kantoorlocatie van 3000 m2 op eigen terrein met uitstraling, voldoende werkplekken voor de 
groei en parkeren voor de deur. Dat was wat we in 2011 zo’n beetje meekregen in de pitch voor het 
ontwerp van het gebouw, de terrein-inrichting en het interieur. Compleet van schetsontwerp tot 
bouwaanvraag, werktekeningen en bouwbegeleiding. 
De pitch met vier architectenburo’s wonnen we op basis van onze benadering van zowel de 
opdrachtgever als de vraag: persoonlijk en met maatwerk als doel. 
 
In de architectuur hebben we met een ‘gouden band’ het productiecomplex, de entree en de waterkant 
verbonden. Het bouwblok onder de ‘gouden band’, links van de entree, is iets afwijkend gedetailleerd 
(ramen, verdeling gevelbeplating) om de bouwmassa te verfijnen. Hierdoor ontstaan drie types/maten 
van ramen in het gebouw, hetgeen binnen een diversiteit aan daglicht en zicht oplevert. 
 
Het parkeren is verdiept om zodoende het gebouw als het ware op te tillen en daarnaast het terrein 
enige intimiteit mee te geven. Dat hebben we versterkt door een brede trap toe te passen voor het 
gebouw langs en daarnaast het terrein met een groene zoom en een pergola-achtige constructie te 
begrenzen. 
In het terreinontwerp is verder een terras aan het water opgenomen, direct toegankelijk vanuit de 
business lounge. En aan de relatief luwe achterzijde van het gebouw is voor verblijf een ‘strip’ toegepast 
met groen en zitjes. 
 
De bedrijfscultuur en werkwijze van KUBO staan voor transparantie, verbondenheid en een hoge mate 
van projectmatig werken in wisselende teams. Dat is in het interieurontwerp vertaald door de toepassing 
van een groot aantal vides en het gebruik van de volledige begane grond als business lounge. De vides 
zorgen voor daglicht en lange zichtlijnen dwars door alle verdiepingen heen. In de business lounge 
vinden alle besprekingen plaats, zowel besloten als informeel, in een keur aan zitjes en ruimten/zones. 
Hier is de keuken en de beste koffie te vinden en kan bovendien geluncht worden. De werkplekken op 
de etages zijn open, maar rustig doordat het overleg in de lounge plaatsvindt. Het levert veel ‘traffic’ op 
binnen het gebouw, mensen die tussen werkplek en lounge bewegen. En daarmee veel informeel 
onderling contact.  
 
 
ONTWERPEENHEID Caprino en Van der Meij 
 
Ons buro onderscheidt zich door een krachtige combinatie van bouwkundig ontwerp en 
interieurontwerp.  
 
We werken voor particulieren, ondernemers, overheden en zorginstanties. Nieuwbouw, verbouw, her- 
bestemming, interieur en meubelontwerp. 
We hebben een pragmatische benadering waardoor we in staat zijn binnen budget en planning te 
opereren. Opdrachtgevers hebben door deze houding bovendien het gevoel dat we hun wensen 
werkelijk centraal stellen. Allereerst moet ons ontwerp werken voor de gebruiker, heel specifiek. De 
esthetiek volgt, en wordt altijd bijzonder doordat het ontwerp zo specifiek is. Geen maatpak hetzelfde! 
 
Als buro zijn we zeer betrokken bij het werk door onze persoonlijke houding. We zijn geïnteresseerd in 
de achtergronden van de vraag die de opdrachtgever stelt en zoeken intensieve samenwerking. 



Daardoor leveren we maatwerk. Vlothove werkt vanaf de allereerste dag van de ingebruikname zoals 
het is bedoeld. Het gebouw past de gebruiker als een op maat gesneden pak. 
 
Partners ONTWERPEENHEID Caprino en Van der Meij 
Glenn Caprino 
 g.caprino@ontwerpeenheid.nl +31 (0)6 51 33 94 01 
Bram van der Meij 
 b.vandermeij@ontwerpeenheid.nl +31 (0)6 51 33 94 03 
 
www.ontwerpeenheid.nl 
 
Projectinformatie Vlothove 

 
 
 
Samenwerkende partijen 
 
Opdrachtgever KUBO Tuinbouwprojecten 
Architect ONTWERPEENHEID Caprino en Van der Meij 
Bouwmanagement W.Thoen Bouwkundig-adviesbureau 
Constructie- en installatie-advies  ABT 
Hoofdaannemer Boele & van Eesteren 
E-installaties Elektravon 
W-installaties Schwagermann 
Klimaatinstallaties Verkade Klimaat B.V. 
Interieurbouw Boksman Bouwbedrijf B.V. 
 
Terreininrichting Kruiswijk 
Hekwerken/slagboom ABC Hekwerken 
Betonvloeren Dycore B.V. 
Prefab beton Westo Prefab Beton Systemen B.V. 
Trappen en bordessen Prefab Beton Vebo B.V., Vebo Staal B.V. 
Houtskeletbouw geveldelen De Groot Vroomshoop Houtbouw B.V. 
Staalconstructies Dijkstaal B.V. 
Stalen gevel trappenhuis fabriekshal Biersteker Gevel & Daktechniek B.V. 
Gevelbekleding Limeparts 
Gevelkozijnen en zonwering De Groot & Visser 
Hekken/traphekken VMG Versteeg Metaal Groep 
Afbouw Van de Wiel Complete Afbouw B.V. 
Akoestisch spuitwerk Warmteplan B.V. 
Binnenkozijnen Plooijer Zaandam B.V. 
Binnendeuren Reinaerdt Deuren B.V. 
Gebouwbeheerssysteem Priva  
Lift Schindler Liften B.V. 
Meubilair SKO bv 
Vloerbedekking Interface 
Gordijnen Deco Home Peter Kok  
Beeldfolies Westdijk Reklame 
Signing advies Johan Holstege 
Aanbesteding interieur Desenco Group 
 


