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Centraal in het hoofdkantoor van Össur Europe liggen een restaurant en lounge, die in open verbinding staan met de kantoortuinen op de verdiepingen.

De gevel van het gebouw is gerealiseerd als een transpar-
ant raster van metselwerk, beton en glas.

Headquarters Össur Europe
Eindhoven, 2016

Össur ontwikkelt en produceert orthopedische hulpmiddelen waaronder prothesen, 
om de mobiliteit van mensen te verbeteren. Door de groei van de afgelopen 
jaren waren een nieuw kantoor en warehouse noodzakelijk en werd in Eindhoven 
de nieuwe locatie voor het Europese hoofdkantoor van Össur gevonden. Het 
hoofdkantoor en warehouse van Össur Europe zijn gelegen op het Goederen 
Distributie Centrum (GDC), op een zichtlocatie aan de ringweg A2. Anders dan 
de meeste distributiecentra op het GDC, is Össur Europe een representatief 
hoofdkantoor met zo’n 120 medewerkers, en een hoge frequentie van bezoekers 
uit binnen- en buitenland. Het maakt gebruik van de strategische ligging aan de 
A2, het spoor en Eindhoven Airport voor zowel haar medewerkers en gasten als de 
distributie van de goederen. Vanuit het warehouse worden producten gedistribueerd 
over Europa, het Midden Oosten, Afrika en Brazilië. 

Het hoofdkantoor onderscheidt zich duidelijk van andere veelal gesloten, anonieme 
distributiecentra op het GDC. Voor de antraciete gevel van het volume is een slank 
raster van metselwerk, beton en glas geplaatst, die het hoofdkantoor opent naar 
buiten toe. De transparantie en het natuurlijke karakter weerspiegelen de open, 
bedrijfscultuur van de onderneming waarin de mensen centraal staan.
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Het rechthoekige volume van 120 x 50 x 14 meter is verdeeld in een kantoorgedeelte aan de voorzijde, met daarachter het 
warehouse. Direct bij binnenkomst van het kantoor betreed je een lounge en restaurant, een ontmoetingsplek voor gasten en 
medewerkers, die middels een vide in (open) verbinding staat met alle afdelingen van de onderneming. Rondom de vide bevinden 
zich de Össur Academy, de open kantoortuinen, vergaderzalen en het warehouse. Via daklichten valt daglicht diep in het gebouw. 
De lounge en het restaurant liggen direct aan de hoofdentree van Össur Europe. Hier worden klanten, gasten van de Academy én 
werknemers gastvrij ontvangen aan de espressobar. Er kan worden geluncht, overlegd of gewerkt aan hoge tafels, in de lounge 
of in de treincoupé’s. Grote schuifdeuren bieden toegang tot het terras. De Össur Academy bestaat uit verschillende ruimtes: 
een grote seminarruimte, die opgesplitst kan worden in twee wat kleinere ruimtes, waar producttrainingen aan medewerkers en 
klanten uit binnen- en buitenland worden gegeven, een functionele trainingsruimte met trappen en hellingen en een orthopedische 
werkplaats. Tevens ligt buiten, naast het gebouw, een oefenparcours. Direct aan de vide liggen open kantoortuinen met flexibele 
werkplekken, aanland-werkplekken, stilteruimtes en vergaderruimtes, ingericht voor functiegerelateerd werken. Iedere arbo-
werkplek is voorzien van “flight desk”, die zowel zittend als staand werken mogelijk maakt. Werkplekken dichtbij de centrale vide 
zijn het meest open van karakter; hoe verder de werkplek van de vide verwijderd ligt, hoe rustiger deze is. Iedere werknemer kan 
zo zijn eigen plek in het gebouw kiezen. Centraal in de vide hangt de boardroom ‘Reykjavik’ voor een grote moswand, refererend 
naar de IJslandse wortels van Össur.

Grenzend aan het kantoor ligt het warehouse, dat via grote raampuien zichtbaar is vanuit de lounge annex restaurant. Het 
warehouse heeft hoge magazijnstellingen, picking lanes, assembly en packaging, en wordt logistiek ontsloten middels twee 
loading docks en overheaddeuren. Aan de langsgevel bevinden zich de werkplaatsen, die via een transparante gevel uitkijken op 
de groene omgeving.

Het gebouw is geconstrueerd als staalconstructie met grote overspanningen, om maximale vrijheid te creëren in de indeling van 
het warehouse voor een optimaal logistiek proces. Ook in het kantoorgedeelte zijn deze grote overspanningen doorgezet. De 
draagconstructie van het kantoor staat in het gevelraster van metselwerk en beton, zodat binnen een kolomvrije, zeer open ruimte 
ontstaat. Alleen ter plaatse van de vide worden de verdiepingsvloeren gedragen door drie trekstangen, die net als de ‘Reykjavik’ 
zijn ophangen aan drie stalen HEM 1000 liggers in de dakconstructie. 

Het hoofdkantoor en distributiecentrum van Össur Europe opent zich naar haar omgeving toe. Het groene omringende landschap maakt onderdeel uit van het interieur.
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Direct bij binnenkomen is er zicht op de vide, de espressobar in het restaurant. Op de achter-
grond is het warehouse zichtbaar via grote glazen puien.

In de vide hangt de boardroom “Reykjavik” boven het restaurant.

Bij de entree van het gebouw grenst direct aan de lounge en het restaurant.

Het rechthoekige volume is gerealiseerd naar de strikte voorschriften uit het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, in een 
antraciete gevelplaat, met een translucente, lichtgevende dakrand. In de nacht vormt de lichtgevende dakrand samen met de 
andere bedrijven op het GDC een punt van herkenning aan de ringweg A2 van Eindhoven. Overdag zorgt deze strook voor 
daglicht in het warehouse. Een tweede gevel van metselwerk, beton en glas is als een slank raster vóór de antraciete gevel van 
de hal geplaatst. Hier opent het gebouw zich naar de omgeving en bevinden zich het kantoor met de Academy, de fitnessruimte 
en de werkplekken van het warehouse. De grove korrel van het grijsbruine metselwerk en het met planken bekiste beton geven 
het gebouw een natuurlijk, zacht karakter, in tegenstelling tot de harde metalen gevel. In de raampuien bevinden zich draai-kiep 
panelen, die door de medewerkers individueel kunnen worden geopend. In de betonnen gevelbalken zijn zonwering-screens 
geïntegreerd.

Het rationele maar warme karakter van het exterieur wordt doorgezet in het interieur. Wanden en plafonds zijn strak en wit 
afgewerkt, vloeren in grijs. De interieur-elementen zoals de balie en de espressobar in eikenhout en mat zwart vormen hierin 
accenten. Een duidelijk statement maakt de acht meter hoge akoestische wand van rendiermos, waarvoor het volume van de 
boardroom is opgehangen. Dit volume is afgewerkt in ambachtelijk reliëf stukwerk, waar een mooi lijnenspel van licht en schaduw 
ontstaat door het strijklicht dat door de dakramen in de vide valt.

Het gebouw is ontworpen en gerealiseerd met als streven het certificaat Breeam ‘excellent’. Hiervoor zijn integrale maatregelen 
voor een duurzame en zuinige energiehuishouding getroffen, waaronder toepassing van circa 2500 m2 zonnepanelen op het dak 
van het warehouse en daglicht gestuurde LED verlichting. 
Het kantoor heeft een extra hoge vrije verdiepingshoogte en vrijwel alle werkplekken liggen in het daglicht, direct aan de glazen 
gevel die uitzicht biedt op de groene omgeving. Zonwering is centraal gestuurd, maar kan ook individueel worden bediend, net als 
de grote draai-kiep panelen in de gevel. Het gebouw is opgezet met een flexibel indeelbaar 1800 mm stramien, waar indelingen 
in de toekomst eenvoudig kunnen worden aangepast aan de ontwikkelingen. De parkeerplaats en fietsenstalling zijn voorzien van 
elektrische laadpunten en er zijn douches en kleedruimtes voorzien bij de fitness en voor medewerkers die op de fiets komen.
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In het kantoor zijn verschillende soorten werk- en overlegplekken gecreëerd in die functie 
gerelateerd werken mogelijk maken.

Vanaf de werkplekken, die vrijwel allemaal aan de gevel liggen, is er uitzicht over het wijdse 
landschap.

Via daklichten valt daglicht in de vide, diep in het gebouw. 

Project    Headquarters Össur Europe BV
Adres    De Schakel 70, Eindhoven

Programma   Hoofdkantoor met Academy en warehouse 
Oppervlakte   8.735 m2 BVO totaal, waarvan:
    2.353 m2 BVO kantoor en academy 
    6.382 m2 BVO warehouse en assemblage

Opdrachtgevers   Geva Vastgoed 
    Össur Europe BV
Architect    Dreessen Willemse Architecten
Interieurarchitect   Dreessen Willemse Architecten i.s.m. Aarts & Co interieur & advies
Uitvoerende partijen   Aannemer: Van Schijndel Bouwgroep, Geffen
    W+E-installaties: Van Hout adviseurs en installateurs, Veldhoven 
    Vaste inrichtingen: Verschuren Interieurbouw, Eindhoven
    Losse inrichtingen: Aarts & Co interieur & advies

Ontwerp     12.2014 - 05.2015 (casco, afbouw)
    03.2015 - 11.2015 (interieur)
Realisatie casco + afbouw  07.2015 - 05.2016
Realisatie interieur   05.2016 - 06.2016

Fotografie   Hugo Thomassen
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Centraal in de vide hangt de boardroom “Reykjavik” voor een grote wand van rendiermos, die refereert aan de IJslandse wortels van Össur. In de moswand zijn de kernwaarden van de on-
derneming opgenomen, gemaakt uit materialen zoals carbon waarmee ook de prothesen worden geproduceerd.

“ Össur houdt zich bezig met het verbeteren van de mobiliteit van mensen. Össur is wereldwijd een marktleider op het gebied 
van niet-invasieve orthopedische hulpmiddelen. Össur levert geavanceerde en innovatieve technologieën op het gebied van 
prothesen, orthesen en compressie therapie. Össur heeft meer dan vijfenveertig jaar ervaring in het ontwerpen en produceren 
van high-tech orthopedische hulpmiddelen om de maximale natuurlijke functies te herstellen voor mensen die dat nodig hebben.

Het werk van Össur draait evenzeer om mensen als om producten. Hun comfort, zelfvertrouwen en revalidatie staan centraal bij 
onze inspanningen. Als Össur een product of een dienst ontwikkelt, wordt nooit vergeten dat daarmee iemand wordt geholpen bij 
het opbouwen van een beter leven. ”

bron: http://www.ossur.nl/over-ossur

De ontsluiting van het gebouw vindt plaats via de trap en lift in de vide, startend in het restau-
rant op de begane grond, als ontmoetingsplek voor medewerkers en gasten.

De trap is geconstrueerd uit 15 mm massief plaatstaal, en bekleed met hardsteen.



dreessen willemse architecten
jan campertstraat 5  6416 sg heerlen  +31 45 5715755  www.dreessenwillemse.nl

6 / 10

Het interieur van de boardroom is voorzien van een massief eikenhouten vloer en akoestische eikenhouten paneelwanden.

Vanuit het kantoor is er open contact met de dubbelhoge boardroom “Reykjavik”. Het exterieur van de boardroom is afgewerkt met ambachtelijk relief-stucwerk, waarop strijkli-
cht via de daklichten valt en een scherp schaduwpatroon laat ontstaan.
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Via de translucente dakrand valt daglicht in het warehouse, waardoor het dak optisch lijkt te zweven boven de wanden.

De werkplaats (assembly) van het warehouse heeft net als het kantoor een transparante 
gevel met uitzicht op het groene landschap.

Via glazen puien staat het warehouse in verbinding met de lounge en het restaurant. Op de 
voorgrond een logo van een mannetje met prothese, onderdeel van een hele serie logo’s die 
speciaal voor het gebouw is ontworpen.
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Het gebouw is gelegen op een zichtlocatie aan de A2, vlakbij Eindhoven Airport. Een tweede gevel van metselwerk, beton en glas is als een slank raster vóór de antraciete 
gevel van de hal geplaatst. Hier opent het gebouw zich naar de omgeving.

De grove korrel van het grijsbruine metselwerk en het met planken bekiste beton geven het gebouw een natuurlijk, 
zacht karakter, in tegenstelling tot de harde metalen gevel. In de betonnen gevelbalken zijn zonwering-screens 
geïntegreerd.
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Langsdoorsnede

Situatie 

Dwarsdoorsnede

ok. pl. 3000  + vl.

bk. vl. 3860 + P

bk. vl. 7720 + P

ok. pl. 3000  + vl.

ok. pl. 3000  + vl.

bk. dakr. 11580  + P

bk. dakr. 13680 + P

ok. vl. P = 0

maaiveld  500 - P

kolk  /  lijngoot?
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