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PrOJect     Lely campus – Maassluis

ONtWerP
Architect     consortArchitects bv, Machiel hopman
iNterieUr     Doepel Strijkers
GrAFiSch eN iNterActieF ONtWerP 
SMArtWALLS     Lust, Den haag

PrOJectgegeveNs
OPDrAchtGeVer    Lely
LOcAtie     Maassluis, Nederland
PrOGrAMMA     kantoren, assemblage hal, auditorium, trainingslokalen, vergader  
      ruimten, restaurant, r&D-ruimte, parkeren
PrOGrAMMA iNterieUr   entree, hall of fame, shop, auditorium, kantoorvloeren, pantries,   
      gesloten kantoorprogramma, conferentiecentrum, restaurant en   
      uitgifte, espressobarren
BrUtO VLOerOPPerVLAkte   kantoor: 10.500 m² / assemblagehal: 22.500 m²
hOOFDAANNeMer    Dura Vermeer 
iNterieUrBOUWer    Gielissen
WANDeN GeSLOteN kANtOreN  Accompli Afbouw BV

5 SterreN BreeAM-NL OPLeVercertiFicAAt categorie kantoor & categorie gebouw met industriefunctie

tiJdscheMa
StArt BOUW     april 2012
OPLeVeriNG hAL    juli 2013
OPLeVeriNG kANtOOr, 
iNterieUrPAkket eN BUiteNrUiMte  oktober 2013

FOtOgraFie 
ArchitectUUr     Samual Ashfield
iNterieUr     teo krijgsman

ENGLISH 

PrOJect     Lely campus – Maassluis

desigN
Architect     consortArchitects bv, Machiel hopman
iNteriOr     Doepel Strijkers
GrAPhic AND iNterActiVe DeSiGN 
SMArtWALLS     Lust, the hague

PrOJect sPeciFicatiONs
cLieNt      Lely
LOcAtiON     Maassluis, the Netherlands
PrOGrAM ArchitectUre   offices, assembly hall, auditorium, training rooms, meeting rooms, 
      restaurant, r & D space, parking
PrOGrAM iNteriOr    entrance, hall of fame, shop, auditorium, officefloors, pantries, closed  
      office program, conference center, restaurant, espresso bars
SiZe      office : 10.500 m² / assembly hall: 22.500 m²
MAiN cONtrActOr    Dura Vermeer 
iNteriOr BUiLDer    Gielissen
WALLS cLOSeD OFFiceS   Accompli Afbouw BV
FUrNitUre     Fantoni, hay

5 StArS BreeAM-NL certiFicAte  category office & category building with industry function

tiMe scheduLe
StArt OF cONStrUctiON   April 2012
cOMPLetiON hALL    July 2013
cOMPLetiON OFFice, 
iNteriOr AND OUtDOOr SPAce  October 2013

PhOtOgraPhY
ArchitectUre     Samual Ashfield
iNteriOr     teo krijgsman



LELY  ‘integraal duurzaam gebouw’

Het duurzame bedrijvencomplex in Maassluis van Lely bestaat uit het internationale hoofdkantoor van de Lely 
Groep en twee productielocaties waar ruim 800 medewerkers werken aan innovatieve en toekomstgerichte 
oplossingen voor de agrarische sector. de dutch Green Building Council  heeft twee Breeam-NL 
ontwerpcertificaten Outstanding/5 sterren voor de productiehal  en het kantoor aan de opdrachtgever uitgereikt. 
Voor een gebouw met industriefunctie is dit een primeur op het Europese vasteland.
doepel strijkers is verantwoordelijk voor het interieur van het 10.000 m2 grote hoofdkantoor van de Lely 
Campus. Het bureau heeft een ontwerp gemaakt binnen het door Consortarchitects ontworpen hoofdkantoor, 
waarbij zowel de kantoorruimtes met conferentiecentrum zijn ontworpen en alle semi publieke plekken 
zoals de entreeruimte, het auditorium, bedrijfsrestaurant met uitgifte en espressobarren. daarbij heeft het 
bureau eetbaar groen in het interieur geïntegreerd en binnen het totaalontwerp ‘slimme’ interactieve wanden 
ontworpen die reageren op de gebruikers.
Vanuit een drietal intrinsieke waarden is het interieurconcept ontwikkeld, te weten duurzaamheid, sociale 
cohesie en informatiebehoefte. deze drie waarden zijn in een overkoepelende ruimtelijke structuur vertaald 
in de twee beeldtalen ‘Hightech’ en ‘Nature’.  Binnen Hightech valt de grootschaligheid van het gebouw, de 
materiaalinnovaties en de smart Walls. Clean, strak en helder en gevisualiseerd als doorgaande witte volumes 
aaneengeschakeld over meerdere verdiepingen. Nature, dat is de zachte kant en representeert collectiviteit en 
de sociale context en is vormgegeven als losse, kleinschalige objecten van zwarte houten balken waar mensen 
samen komen zoals espressobars, zithoeken, printplekken. 
de  voor bezoekers gesloten kantoren, waaronder de informatiegevoelige researchafdeling, vallen buiten deze 
zwart-wit beleving en zijn uitgewerkt in grijs tinten en uniform ingedeeld op basis van een ‘open plan’ kantoor 
met losse werk- c.q. spreekcellen, georiënteerd op het uitzicht en daglicht. 
Het kleurenschema zwart, wit, grijs is vanuit deze logica consequent doorgevoerd in alle lagen van het interieur. 
Er is een verhalende laag toegevoegd in het interieur. de historie van Lely en afbeeldingen van de octrooien 
van het bedrijf zijn gebruikt als visual bekleding. Ook voor het ontwerp van de wanden is een complete en 
functionele lijn neergelegd. de mate van dichtheid van een wand is bepalend voor de functie erachter. Er zijn 
slimme wanden maar ook gesloten, open of deels geopende wanden. deze laatste categorie is voorzien van 
speciaal ontwikkelde folies waarop een gradiënt is aangebracht die privacy waarborgt en tegelijkertijd zoveel 
mogelijk transparantie behoudt.
de slimme wanden vertonen de BrEEaM meetwaarden – uitstoot CO2, verbruik energie & water, monitoren van 
afvalstromen e.d. –  en vervullen de functie van intranet en social media. Bedrijfsnieuws, buurtnieuws, berichten 
van de werkvloer,  maar ook het weer en de filemeldingen voor het woon-werk verkeer flitsen voorbij.
de smart Walls zijn verspreid door het hele gebouw in diverse formaten. de software werkt op basis van de 
Kinnect techniek. deze registreert beweging en zorgt voor individuele en collectieve berichten waarbij content 
scherp is geregisseerd om individu en groep optimaal te bedienen.
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01. eNtreehaL
02. eNtreebaLie 
03. esPressObar
04. bOOMbaNk
05. haLL OF FaMe
06. cONFereNtie ceNtruM
07. PaNtrY
08. gesLOteN kaNtOOr PrOgraMMa
09. restauraNt
10. Free FLOW eiLaNdeN (uitgiFte)
11. FLexPLekkeN
12. iNFOrMeeL zitteN
13. sMartWaLLs

01. eNtrANce hALL 
02. eNtrANce DeSk 
03. eSPreSSO BAr 
04. tree SeAt 
05. hALL OF FAMe 
06. cONFereNce ceNtre 
07. PANtry 
08. cLOSeD OFFice PrOGrAM 
09. reStAUrANt 
10. Free FLOW iSLANDS 
11. FLexiBLe WOrk PLAceS 
12. iNFOrMAL SeAtiNG
13. SMArtWALLS



eNtreehaL
eNtrANce hALL

file name
lely_maassluis_001_575



haLL OF FaMe, esPressObar, sMartWaLL
hALL OF FAMe, eSPreSSO BAr, SMArtWALL

file name
lely_maassluis_002_642



cONFereNtieceNtruM
cONFereNce ceNter

file name
lely_maassluis_003_606



PaNtrY eN gesLOteN kaNtOOr PrOgraMMa
PANtry AND cLOSeD OFFice PrOGrAM

file name
lely_maassluis_004_655



restauraNt
reStAUrANt

file name
lely_maassluis_005_199



bOOM iN eNtreehaL
tree iN eNtrANce hALL

file name
lely_maassluis_006_649



esPressObar, haLL OF FaMe
eSPreSSO BAr, hALL OF FAMe

file name
lely_maassluis_007_168



gesLOteN kaNtOOrPrOgraMMa
cLOSeD OFFice PrOGrAM

file name
lely_maassluis_008_680



esPressObar eN Free FLOW eiLaNdeN, Niveau 03
eSPreSSO AND Free FLOW iSLANDS, LeVeL 03

file name
lely_maassluis_009_444



esPressObar Niveau 03
eSPreSSO BAr LeVeL 03

file name
lely_maassluis_010_507



auditOriuM
AUDitOriUM

file name
lely_maassluis_011_710



kaNtOOrvLOer vaNuit gesLOteN kaNtOOr PrOgraMMa 
VieW OFFice FLOOr FrOM cLOSeD OFFice PrOGrAM

file name
lely_maassluis_012_677



PaNtrY
PANtry

file name
lely_maassluis_013_690



kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr

file name
lely_maassluis_014_023



restauraNt
reStAUrANt

file name
lely_maassluis_015_233



cONFereNtieceNtruM
cONFereNce ceNter 

file name
lely_maassluis_016_134



eNtreehaL 00, cONFereNtieceNtruM 01, kaNtOOrvLOer 02 eN restauraNt 03
eNtrANce hALL 01, cONFereNce ceNter 02, OFFice FLOOr 02 AND reStAUrANt 03

file name
lely_maassluis_017_140



PaNtrY
PANtry

file name
lely_maassluis_018_112



kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr 

file name
lely_maassluis_019_103



restauraNt
reStAUrANt 

file name
lely_maassluis_020_253



eNtreehaL
eNtrANce hALL 

file name
lely_maassluis_021_153



sMartWaLL biJ auditOriuM eN esPressObar
SMArtWALL NeAr AUDitrOiUM AND eSPreSSOBAr

file name
lely_maassluis_022_181



kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr 

file name
lely_maassluis_023_011



kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr

file name
lely_maassluis_024_084



esPressObar Niveau 03
eSPreSSO BAr LeVeL 03

file name
lely_maassluis_025_437



zicht Naar cONFereNtieceNtruM, esPressObar eN haLL OF FaMe
VieW tO cONFereNce ceNter, eSPreSSO AND hALL OF FAMe

file name
lely_maassluis_026_123



graFische uitiNg cONFereNtieceNtruM
GrAPhicS cONFereNce ceNter

file name
lely_maassluis_027_609



kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr 

file name
lely_maassluis_028_035



kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr 

file name
lely_maassluis_029_018



zicht vaN restauraNt Naar Free FLOW eiLaNdeN
VieW FrOM reStAUrANt tO Free FLOW iSLANDS

file name
lely_maassluis_030_723



exterieur hOOFdkaNtOOr
exteriOr heADqUArterS

file name
lely_maassluis_exterieur_001_William ista



file name
lely_maassluis_exterieur_002_Samual Ashfield

exterieur hOOFdkaNtOOr
exteriOr heADqUArterS



file name
lely_maassluis_exterieur_003_Samual Ashfield

exterieur hOOFdkaNtOOr + asseMbLagehaL 
exteriOr heADqUArterS + ASSeMBLy hALL



file name
lely_maassluis_exterieur_004_Samual Ashfield

exterieur hOOFdkaNtOOr + asseMbLagehaL 
exteriOr heADqUArterS + ASSeMBLy hALL



file name
lely_maassluis_exterieur_005_Samual Ashfield

exterieur hOOFdkaNtOOr
exteriOr heADqUArterS



eNtreehaL
eNtrANce hALL

file name
lely_maassluis_001_575

tO
P 

5
tO

P 
10

bOOM iN eNtreehaL
tree iN eNtrANce hALL

file name
lely_maassluis_006_649

cONFereNtieceNtruM
cONFereNce ceNter

file name
lely_maassluis_003_606

gesLOteN kaNtOOrPrOgraMMa
cLOSeD OFFice PrOGrAM

file name
lely_maassluis_008_680

haLL OF FaMe, esPressObar, sMartWaLL
hALL OF FAMe, eSPreSSO BAr, SMArtWALL

file name
lely_maassluis_002_642

esPressObar, haLL OF FaMe
eSPreSSO BAr, hALL OF FAMe

file name
lely_maassluis_007_168

PaNtrY eN gesLOteN kaNtOOr PrOgraMMa
PANtry AND cLOSeD OFFice PrOGrAM

file name
lely_maassluis_004_655

esPressObar eN Free FLOW eiLaNdeN, Niveau 
03
eSPreSSO AND Free FLOW iSLANDS, LeVeL 03

file name
lely_maassluis_009_444

restauraNt
reStAUrANt

file name
lely_maassluis_005_199

esPressObar Niveau 03
eSPreSSO BAr LeVeL 03

file name
lely_maassluis_010_507

OvervieW PhOtOs tOP 10



auditOriuM
AUDitOriUM

file name
lely_maassluis_011_710

cONFereNtieceNtruM
cONFereNce ceNter 

file name
lely_maassluis_016_134

PaNtrY
PANtry

file name
lely_maassluis_013_690

PaNtrY
PANtry

file name
lely_maassluis_018_112

kaNtOOrvLOer vaNuit gesLOteN kaNtOOr 
PrOgraMMa 
VieW OFFice FLOOr FrOM cLOSeD OFFice PrOGrAM

file name
lely_maassluis_012_677

eNtreehaL 00, cONFereNtieceNtruM 01, 
kaNtOOrvLOer 02 eN restauraNt 03
eNtrANce hALL 01, cONFereNce ceNter 02, OFFice 
FLOOr 02 AND reStAUrANt 03

file name
lely_maassluis_017_140

kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr

file name
lely_maassluis_014_023

kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr 

file name
lely_maassluis_019_103

restauraNt
reStAUrANt

file name
lely_maassluis_015_233

restauraNt
reStAUrANt 

file name
lely_maassluis_020_253

OvervieW PhOtOs extrA FOOtAGe



eNtreehaL
eNtrANce hALL 

file name
lely_maassluis_021_153

zicht Naar cONFereNtieceNtruM, 
esPressObar eN haLL OF FaMe
VieW tO cONFereNce ceNter, eSPreSSO AND hALL 
OF FAMe

file name
lely_maassluis_026_123

kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr 

file name
lely_maassluis_023_011

kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr 

file name
lely_maassluis_028_035

sMartWaLL biJ auditOriuM eN esPressObar
SMArtWALL NeAr AUDitrOiUM AND eSPreSSOBAr

file name
lely_maassluis_022_181

graFische uitiNg cONFereNtieceNtruM
GrAPhicS cONFereNce ceNter

file name
lely_maassluis_027_609

kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr

file name
lely_maassluis_024_084

kaNtOOrvLOer
OFFice FLOOr 

file name
lely_maassluis_029_018

esPressObar Niveau 03
eSPreSSO BAr LeVeL 03

file name
lely_maassluis_025_437

zicht vaN restauraNt Naar Free FLOW 
eiLaNdeN
VieW FrOM reStAUrANt tO Free FLOW iSLANDS

file name
lely_maassluis_030_723

OvervieW PhOtOs extrA FOOtAGe



exterieur hOOFdkaNtOOr
exteriOr heADqUArterS

file name
lely_maassluis_exterieur_001_William ista

exterieur hOOFdkaNtOOr + asseMbLagehaL 
exteriOr heADqUArterS + ASSeMBLy hALL

file name
lely_maassluis_exterieur_003_Samual Ashfield

exterieur hOOFdkaNtOOr
exteriOr heADqUArterS

file name
lely_maassluis_exterieur_002_Samual Ashfield

exterieur hOOFdkaNtOOr + asseMbLagehaL 
exteriOr heADqUArterS + ASSeMBLy hALL

file name
lely_maassluis_exterieur_004_Samual Ashfield

exterieur hOOFdkaNtOOr
exteriOr heADqUArterS

file name
lely_maassluis_exterieur_005_Samual Ashfield

OvervieW PhOtOs exteriOr



dOePeL striJkers 
Schiedamsesingel 129a

3012 BA  rotterdam 
+31 (0)10 2733158 

office@doepelstrijkers.com
www.doepelstrijkers.com


