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Project Data
Projecttitel:  Proyecto Roble 
Opdrachtgever: Van Helvoirt Pensioen BV
Architect:    Équipe voor architectuur en urbanisme
Projectarchitecten: Huib van Zeijl, Daniëlle Segers
Interieurontwerp: Équipe voor architectuur en urbanisme
Tuinontwerp: Studio Van Helvoirt
Locatie: Berkel-Enschot, Gem. Tilburg
Oorspronk. bouwjaar: 1996
Onderzoek & ontwerp: 2006-2011 
Bouwjaar: start bouw 2011
 oplevering juni 2012

Advies constructie:  Pieters Bouwtechniek
Advies duurzaamheid:  DGMR
Advies kostencalculatie:  Vitruvius Consultancy
Technisch voorzitter:  De Zeven Deugden 

Bouwteam+
Bouwkundig aannemer:  Roger Michels bv
Aannemer houtbouw:  GLC Houtconstructies
Aannemer glas en gevelbouw:  Reytec
Elektrotechn. installaties:  Klostermann Nederland BV
Werktuigbouwkundige installaties:  Van Delft Groep
Watersystemen:  ECOFYT helofytenfilters
Interieurbouw:  Promaat
Leverancier designmeubels:  My Modern
Tuinaanleg en daktuin:  Van Helvoirt Groenprojecten BV

Fotografie:  René de Wit

Netto vloeroppervlakte:  650 m2 uitbreiding
Indicatie bouwsom:  1.413.000 
incl. honoraria, installaties en interieur 
excl. oudbouw, tuin en excl. BTW

Oorsprong
Équipe is bijna 6 jaar betrokken geweest bij een uniek project in het landelijke zuiden van 
Nederland. Van Helvoirt Groenprojecten is in het groen geworteld met een gebouw ingebed in 
de lokale context. De klant, eigenaar van een hoveniersbedrijf, had een visie om het nieuwe 
hoofdkantoor uitdrukking te laten geven aan zijn veranderend wereldbeeld. De nieuwbouw 
zou een sleutelproject moeten zijn waar innovaties op het gebied van duurzaamheid het 
winstoogmerk vervangen. Het zou moeten inspireren en bijdragen aan het positieve gevoel van 
de mensen om hem heen, zijn medewerkers, klanten en collega’s.

Het tijdspad voor het project was bewust ruim gekozen. Proyecto Roble betekent “een project 
moet groeien als een eik”, rustig en degelijk. De opdrachtgever wilde eerst dromen. Nadenken 
over de transitie van de wereld en welke rol hij en zijn bedrijf daarin zouden spelen. Het werd 
een avontuur. Er volgden sessies zonder potlood op papier, maar met memoblaadjes op de wand 
en tafels vol met symbolische foto’s. Er werden denktanken ingeschakeld, expertise gevraagd 
en vele partijen geraadpleegd. Resultaat was een programma van eisen in de ruime zin van het 
woord. Geen lijst van oppervlakten en ruimtebenamingen, maar van gespecificeerde thema’s: 
binnen-buitenrelaties, sferen, en ideeën over hoe bezoekers en medewerkers zich lekker 
zouden kunnen voelen in het gebouw. Ideeën ook over samenwerkingen. Niet alleen binnen het 
bedrijf, maar ook interdisciplinair en in het bouwproces. Vanuit de overtuiging dat een andere 
vorm van samenwerking een voorwaarde is om dit project te realiseren is hier een innovatieve 
samenwerkingsvorm van ontwerpende en bouwende partijen opgetuigd; het Bouwteam+. Hierin 
kantelt de bouwkolom naar een horizontaal bouwproces en wordt de aanbesteding in tweeën 
geknipt. 
Duidelijk was dat de filosofie van Cradle-to-Cradle daarbij de denkrichting zou inzetten. Zelf 
slim blijven nadenken, je boerenverstand gebruiken was zeker zo belangrijk en heeft in het hele 
traject verrassende resultaten opgeleverd. Belangrijker nog voor de toekomst: het heeft bij 
veel van de betrokken partijen een nieuwe mindset bewerkstelligd. De ideeën krijgen vervolg in 
nieuwe projecten en samenwerkingen.

Ontwerpend onderzoek
Na de bepaling van de uitgangspunten heeft Équipe de concrete vraag van de opdrachtgever 
om de bestaande bebouwing uit te breiden vertaald in een serie ontwerpen. Daarna is een 
ontwerpslag gemaakt samen met verschillende adviseurs op het gebied van materialen, 
bouwfysica, constructies, glas, kosten, bouwprocessen etc. Resultaat is een archetypisch 
gebouw. Een agrarische loods die zich gedraagt als kantoor en kas tegelijk. Die gericht is 
op noorderlicht enerzijds, maar ook op zonnewarmte. Een gebouw dat zich met de shedkap 
verankert in de traditie van de Tilburgse bedrijvigheid. En dat lowtech oplossingen biedt voor 
zowel ventilatie, als warmte en koeling. 

Gebouw en detail
Het gebouw is in alle opzichten maatwerk. Er zijn geen standaard details. Voor ieder detail 
is onderzocht hoe het bijdraagt aan de kwalitatief beste werkomgeving. Hoofdthema’s 
werden geabstraheerd in componenten. Het gebouw is nu als het ware de belichaming van 
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de oorspronkelijke thema’s die bijdragen aan een positieve werkplek. Feel Good! was het 
codewoord dat de verschillende thema’s omvatte. Dus werd gekozen voor groene energie, 
passieve klimaatbeheersing, zo veel en vaak mogelijk natuurlijk licht, transparantie en relaties 
met het landschap. Uiteraard is de tuin een showcase geworden voor het hoveniersbedrijf. 
Het bedrijf heeft samen met de Zweedse universiteit van Uppsala principes voor de healing 
environment ontwikkeld op basis van de 8 karakters van Grahn. De sferen die hieruit volgen zijn 
verwerkt in het tuinontwerp, dat integraal met het gebouw is uitgewerkt.

Het gebouw valt al op vanuit de noord-oosttangent van Tilburg. Een slanke, rode vorm in het 
agrarisch landschap. De zuidkant ligt vol met PV-panelen. De noordkant is een groen dak. Het 
groene dak ontstijgt zijn cosmetische rol en is een proefproject geworden. Als helofytenfilter 
brengt het de Tilburgers terug bij de kruikenzeikers. In de toekomst zal het struviet dat 
gewonnen wordt uit de opgevangen urine meststof zijn in de tuinprojecten. Nu zuivert het 
schuine groendak het vuile water en is het een biotoop voor gele kwikstaarten en scholeksters.

Het gebouw bestaat uit twee delen, verbonden door de leemkachel. Gestookt op snoeiafval 
brengt de kachel de binnen- en buitendienst bij elkaar in de kantine. Het sluit daarmee naadloos 
aan op de tradities van het familiebedrijf.
De noordflank bevat naast de kantine de kantoren. De lineariteit van het gebouw wordt versterkt 
door de interieur elementen, die de kleurenbanen van het vloerpatroon volgen. Het interieur is 
zo verbonden met het exterieur van het gebouw door de kleurkeuze van pittig rood linoleum op 
verschillende oppervlakten van vloer en meubelstukken. 
Het zuidelijke deel van het gebouw is een overgedimensioneerde foyer die alle ruimtes bij 
elkaar brengt. Deze multifunctionele hal, bedoelt voor grote en kleinere bijeenkomsten, bevat 
groen en een transparante link naar de buitenwereld. Het lijnenspel is expressief gemaakt 
door een onbehandeld aluminium lichtlijn (de afwerking is op verzoek achterwege gelaten 
in de fabriek). De structuur van geprefabriceerde, kruislings verlijmde, houten elementen is 
onafgewerkt gelaten. De imperfecties van het hout dragen bij aan de natuurlijke sereniteit van 
het interieur.  Het hout geeft de binnenruimtes een positieve verbinding met de natuur, wat 
bijdraagt aan het groene imago van het bedrijf. Alle interieur objecten zijn maatwerk. Ze zijn 
specifiek vormgegeven in overleg met en voor het  personeel. Stoelen en tafelonderstellen 
zijn tweedehands, net als allerlei kleinere onderdelen in het interieur zoals bijvoorbeeld de 
deurgreep (een oude trapleuning), de tijdschriftenkast (verwarmingsbuis) en de fruitkisten in de 
monstertafel. 
Ook voor de meubelstukken is gekozen voor producten met een lage impact op het milieu. 
Speciaal onderzoek werd gedaan naar welk materiaal het beste op welke plek kon worden 
ingezet en hoe dat deze materialen aan elkaar verbonden worden. Net als voor het exterieur 
is daarbij het middel van het beslisdocument gebruikt om overwegingen aan het Bouwteam+ 
te kunnen voorleggen en om beslissingen te kunnen documenteren. Het is een nuttige tool die 
keuzes helpt te maken die LCA, EPC en MPG overstijgen. 

Normatief gedrag
Tijdens het proces zijn normen nooit leidend geweest. Daar waar EPN en passiefhuis theorieën 
al snel leiden tot kleine ramen op het noorden, is hier juist gekozen voor veel noorderlicht. 
Bewust kiezen gaat boven scores volgen. Neemt niet weg dat er wel nieuwsgierigheid was hoe 
het eenmaal uitontwikkelde, Tilburgse gebouw zou scoren op de GPR. Het is dus ingezet als 
toets en niet als ontwerpmiddel. Het ontwerp scoorde zeer hoog. Echter de grote hoeveelheid 
zonnepanelen leidde in de berekening tot problemen. De oppervlakte was meer dan toelaatbaar 
in de invoer. In een nieuwe berekening, waarin de zonnepanelen via omwegen werden ingevoerd, 
kelderde de score van milieu door de materiaalcomponent van de PV-panelen. Eindscore was 
8.3. In plaats van ontwerpveranderingen was het resultaat een vergroot bewustzijn van de 
opdrachtgever waarom hij had gekozen voor zonnepanelen. Op het moment levert het bedrijf 
energie terug aan het net en wordt het gebouw in de zomer gekoeld met de zonnepanelen. In de 
toekomst worden de bedrijfswagens vervangen door elektrische auto’s.
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