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HOOFDENTREE LELY CAMPUS

MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK DOOR DAKPARKING

ULTRA DUURZAAM MET HIGHTECH EXPRESSIE



MULTIFUNCTIONELE ONTVANGSTHAL MET SHOWROOM



CENTRALE TRAP ALS VERBINDEND ELEMENT



VANUIT WERKLANDSCHAP ZICHT OP HET LOGISTIEKE PROCES



ZICHT RELATIE MET HISTORISCH POLDERLANDSCHAP

EXPRESSIEVE STAALCONSTRUCTIE 



Architectonisch ontwerp

in het ontwerp voor de Lely campus combineerde de 

architect de functionele eisen van de opdrachtgever met 

de corporate values van het bedrijf. hij koos voor lange 

lengtes die refereren aan de historische landschappelijke 

structuur van het omliggende poldergebied. Aan het 

architectonisch ontwerp werden geen concessies gedaan. 

het pand reflecteert het karakter van opdrachtgever; 

internationaal, hightech, marktleider en innovatief 

ondernemer.  De gevels zijn transparant, volledig 

uitgevoerd in glas, geplaatst in robuuste witte kaders 

met daarachter een expressieve constructie van twee 

verdiepingen hoge stalen vakwerkspanten. Glas was nodig 

om het internationale allure te bereiken op deze plek, 

maar ook om te profiteren van het uitzicht op het mooie 

polderlandschap. het repeterend gebruik van staal en de 

inzet van glas, in zowel het exterieur als het interieur, 

versterkt de industriële beleving van het gebouw en 

legt een link naar innovatie en moderne techniek. Deze 

ontwerp visie kwam overduidelijk voort uit een esthetisch 

doel. Desondanks scoort het kantoorpand wel het hoogst 

haalbare duurzaamheidsniveau. Dat is de verdienste 

van een vroeg ingestoken en integraal ontwerpproces, 

waarbinnen alle disciplines constructief meedachten over 

de beste en meeste duurzame oplossingen en innovatieve 

technieken. 

het faciliteren van een inspirerende en transparante 

werkomgeving was de sturende factor in de lay-out 

van het complex. in de langgerekte kantoorvleugels 

wisselen openheid en beslotenheid elkaar af en voeren 

lichte ruimtes de boventoon. er is een duidelijke 

koppeling gemaakt tussen het kantoordeel en de 

bedrijfsactiviteiten in de assemblage hal. De gebouwen 

sluiten naadloos op elkaar aan en vanuit meerdere 

plekken zijn de werkprocessen over en weer zichtbaar, 

wat de betrokkenheid tussen kantoor-en fabriekspersoneel 

vergroot. De architect koos voor maximaal meervoudig 

ruimtegebruik  en bespaarde ruim 20.000 m 2 aan 

grondoppervlak door het dak van de bedrijfshal als 

parkeerplaats in te zetten. De bedrijfshal is voor een groot 

deel kolomvrij gehouden om het productieproces van de 

opdrachtgever zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden. slim 

ontworpen grote overspanningen en geprefabriceerde 

betonnen vloerdelen, waaronder een kruipruimte werd 

aangelegd, faciliteren de LeAn-bedrijfsprocessen van de 

opdrachtgever. 

De assemblagehal is bovendien zeer energiezuinig en kent 

een uiterst comfortabel werkklimaat, mede dankzij het 

natuurlijke daglicht dat binnenvalt via de grote dakramen 

en de aanwezigheid van een 100 m2 grote binnentuin die 

fungeert als een ‘groene long’. 

Uitstraling en beleving van de Lely campus worden versterkt 

door het hoge duurzaamheidsniveau van het project. 

in ontwerp en uitvoering zijn tot in detail duurzame en 

energiebesparende maatregelen geïntegreerd. Dit heeft 

geleid tot een onderscheiding met het BreeAM-nL vijf 

sterren oplevercertificaat, het hoogst haalbare niveau 

binnen de BreeAM-methode. Architectonisch ontwerp, 

landschappelijke inrichting, technische installaties, 

constructie, interieur en verlichting werden onder leiding van 

de project architect in een integraal ontwerpteam vanaf het 

eerste stadium op doelgerichte wijze ontworpen en op elkaar 

afgestemd.  het effect van deze integrale symbiose is een 

duurzaam bedrijfscomplex  dat vooruitgangsdenken ademt 

en aanspoort tot innovatie en creatie. een duurzaam gebouw 

van het hoogste niveau, dat zowel landelijk als op europees 

niveau dé koploper is op het gebied van duurzaamheid. 
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