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Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Locatie aan de A2 bij Utrecht
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Stedenbouwkundige plankaart bureau Rijnboutt met locatie kantoor Capgemini.
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Kantoorgebouw Capgemini
Parkeergebouw Leidsche Rijn
Station
Kantoor Facet
Leidsche Rijn Centrum Noord (LRCN)
Leidsche Rijn Centrum (LRC)

Stedenbouwkundige massastudie.

Stedenbouwkundige massastudie.
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Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Concept

Hoofdopzet kantoor
Het gebouw voor Capgemini volgt de
rooilijn van de Reykjavikstraat en de
A2. Met het oog op de geluidswerende
functie is de bouwhoogte 20m.
De structuur van het gebouw bestaat uit
twee langgerekte volumes van 172m lang
en 16,2 m breed met dwars daarop drie
overspanningen van 14,4m breed. Tussen
de volumes liggen patio’s, waarvan er
twee overdekt zijn en het atrium en
de entree vormen, de derde vormt een
binnentuin.
De dwarsoverspanningen tonen zich
aan de Reykjavikstraat in de verticale
parcelering van de gevel. De gevel
heeft aan deze zijde een klassieke
opbouw. Aan de zijde van de snelweg
tonen de dwarsoverspanningen zich
in de gevel middels drie bijzondere
accoladevormige accenten.
Atrium met restaurant

Eerste 3D schets.
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Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Stadsgevel

Hoofdentree
De hoofdentree ligt aan het
stationsplein genaamd; Reykjavikplein.
Op maaiveldniveau ligt de entreegevel
ter plaatse van de plint terug en vormt
zo een mooie beschutte overgang van
plein naar gebouw. De hoofdentree is
ruimtelijk verbonden met het atrium
op de eerste verdieping, waarin o.a. het
restaurant gevestigd is. Het atrium kijkt
uit op de snelweg en de Reykjavikstraat.
De kop van het Reykjavikplein wordt
begrensd door één gevel opgebouwd
uit een driedeling van plint, romp en
een verbijzonderde bovenste laag. Op de
begane grond, aan het plein, komen in
dit bouwdeel de auditoria met foyer.
Op de hoek van de Reykjavikstraat en het
Reykjavikplein wordt als accent een klok

Artist impression van de entreegevel gezien vanaf het Reykjavikplein

in de hoek van de gevel opgenomen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

entreehal
auditoria met foyer
entree parkeergarage
expeditie
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parkeergarage
atrium
patio
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Begane grond met entree en parkeren.
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Langs doorsnede over het atrium en de patio met daaronder twee lagen parkeren
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Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Centraal atrium

Parkeren
Onder het gebouw ligt een inpandige
parkeerruimte, in twee niveaus met
fietsenstalling, deze wordt ontsloten via
een inrit aan de Reykjavikstraat.
Verhoogd maaiveld
LCRN krijgt een verhoogd maaiveld,
waardoor het niveauverschil met de
A2 ca. 2m bedraagt. De onderste laag
parkeren is hierdoor aan de stadszijde
volledig verzonken in het maaiveld.
Vanuit het parkeersouterrain is een
directe verbinding naar de entreehal.
Centraal Atrium
Een centraal atrium vormt het hart
van het gebouw. In het atrium bevind
zich ook het restaurant, dat tevens
als ontmoetingsplek en werkruimte
gebruikt wordt.

Studiemaquette
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1e verdieping met atrium vloer.
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vide entreehal
atrium met restaurant
patio
kantoor landschap
parkeergarage
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Dwars doorsnede over het atrium.

Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Snelweggevel

Snelweggevel
De gevel aan de A2-zijde heeft eenzelfde
maatvoering als de ‘stadsgevel’. Verschil
is dat tussen de ramen geen natuursteen
paneel zit maar een geprint glazen
paneel dat direct op de kozijnen
bevestigd is met rvs rozetjes. Ter plaatse
van de drie dwarsverbindingen in de
plattegrond zijn in de A2-gevel drie
verbijzonderingen in de gevel gemaakt.
Deze drie accenten geven ritmiek in deze
verder sterk horizontaal gelede gevel. De
techniekruimtes zijn geïntegreerd in de
drie accenten op het dak.
De plint aan de A2-zijde bestaat uit
betonnen lamellen. In deze plint
worden drie bijzondere ramen gemaakt
waarachter de auditoria liggen.
Gezien vanaf de A2-zijde, met duidelijk zichtbaar de drie accolade-vormige accenten.

4

3

2

1

1.
2.
3.
4.
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vide atrium
patio
kantoor landschap

3e verdieping.
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Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Voorbereid op de toekomst

Multi-tennant gebouw
Het gebouw is zo opgezet dat het
kantoor in de toekomst opgesplitst kan
worden in meerdere kantoren. Hiervoor
zijn in de plint van het gebouw aan
de stadszijde al een aantal mogelijke
entrees voorzien. Bovendien zijn 2
toiletgroepen zo voorbereid dat deze
eenvoudig in de toekomst tot liftkernen
zijn om te bouwen.

BREEAM very good
Het gebouw krijgt een BREEAM very
good label.

Artist impression van de stadsgevel met aan de Reykjavikstraat drie setbacks op de vierde verdieping.

4e verdieping.
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isometrie; mogelijkheid tot opsplitsen in minimaal drie kantoren.

Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Materialisatie

Materialisatie
Gekozen is voor materialen die mooi
blijven bij veroudering en die weinig
onderhoud vragen. De gevels bestaan uit
twee tonen kalksteen en een plint van
gefrijnde hardsteen. De kozijnen zijn van
aluminium in een bronskleur gemoffeld.
Open en levendige plint
In de plint komen een auditorium, foyers
en een design center. Levendige functies
die het voor passanten leuk maken er
langs te lopen. Dit maakt het gebouw
open en transparant, het nodigt uit om
naar binnen te kijken.

De gevels bestaan uit twee tonen kalksteen en een plint van gefrijnde hardsteen

Schets van het voorlopige ontwerp van de stadsgevel aan de Reykjavikstraat, met een 4,5m hoge open en levendige plint.
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Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Colofon
Locatie:
Reykjavikplein 1, Leidschen Rijn, Utrecht
Opdrachtgever:
AM Real Estate Development, Utrecht
Ontwerp:
2011
ir. Marc Ibelings BNA
Medewerkers:
Theo Delissen, Rob Grauwmeijer, ir. Tim Schuijt
Start bouw:
februari 2012
Oplevering:
mei 2013
Oppervlakte:
21.000m2 VVO
24.738m2 BVO
Parkeren:
331 parkeerplaatsen
Stedenbouwkundige Supervisor:
Bureau Rijnbout, Amsterdam
Aannemer:
BAM Utiliteitsbouw, Utrecht
Bouwkosten:
€ 28.245.000,- excl. BTW (incl. installaties)
Constructeur:
BAM advies & engineering, Bunnik
Installatie adviseur:
Ingenieursbureau Linssen B.V., Amsterdam
Bouwfysica adviseur:
DGMR, Arnhem
Interieur architect:
Kraaijvanger, Rotterdam
Werknummer:
1747
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Entreehal met receptiebalie

Postbus 4255
3006 AG Rotterdam

www.ibelingsvantilburg.nl

