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Hoofdkantoor a.s.r.

EEN LICHT EN GROEN TWEEDE LEVEN  
VOOR EEN GROOT KANTOORGEBOUW

 
Het hoofdkantoor van a.s.r. in Utrecht is volledig 
gerenoveerd naar ontwerp van Team V Architectuur. 
Het kollossale jaren zeventig kantoorgebouw 
van maar liefst 86.000 vierkante meter voldoet 
nu volledig aan de huidige maatstaven van 
duurzaamheid, comfort en uitstraling. De nieuwe 
klimaatgevel vides en wintertuinen zorgen voor een 
aangename kantooromgeving met veel daglicht. 

Ruim, licht & Fris 
De metamorfose is verbluffend. Het gebouw oogt 
ruim, licht en fris. Slechts de brede betonnen 
kolommen verraden dat hier geen sprake is van 
nieuwbouw. De nieuwe klimaatgevel maakt het 
pand lichter en energiezuiniger. Tussen de dubbele 
gevel, die als een ruime jas om het gebouw 
heen is gebouwd, zijn wintertuinen aangelegd; 
lichte ruimtes met volwassen bomen. De hoogste 
wintertuin brengt het daglicht tot diep in het nieuw 
gebouwde ondergrondse vergadercentrum. In de 
diepe, voorheen donkere kantoorvloeren zijn vides 
gemaakt. Zo krijgen alle werkplekken voldoende 
daglicht en ontstaat een bijzonder aantrekkelijke, 
open kantooromgeving.

Esthetisch en technisch
Het gevelontwerp is een synthese van esthetiek 
en technisch vernuft. Door de speciaal voor a.s.r. 
ontworpen klimaatgevel kaatst het daglicht ver 
het gebouw in en worden de in- en uitgaande 
ventilatiestromen per verdieping gescheiden. De 
lichtgewicht prefab gevelcassettes zijn bovendien 
snel, schoon en zonder veel geluidsoverlast te 
monteren. Door de richting van de ramen per 
verdieping te wisselen krijgt het gebouw een 
horizontaal gevelbeeld, verwijzend naar de 
oorspronkelijke gevel. 

Uniek en verrassend totaalconcept
Architectuur, interieur en tuinontwerp vormen één 
totaalconcept. Alles is tot in detail ontworpen. De 
schuine lijnen van de gevel komen overal in het 
gebouw terug: in de wanden van de vergaderunits, 
de videranden met geïntegreerde werkplekken en 
in het ontwerp van de boombakken. Ter oriëntatie 
is het gebouw verdeeld in drie vleugels: groen, 
okergeel en paars. Het kleurconcept is terug te 
vinden in de vloer- en wandafwerking tot en met 
de keuze van de beplanting. Het ontwerp voor 
a.s.r. onderscheidt zich hierin van een standaard 
kantoorinrichting. 

Het Nieuwe Werken 
Met 2.800 flexibele werkplekken is er ruimte 
voor 4.000 medewerkers. De afwisseling van 
werkplekken en sferen – van afgesloten belplekken 
en stilteruimtes tot comfortabele overlegzitjes en 
aanlandtafels – zorgt ervoor dat voor iedereen 

een geschikte werkplek te vinden is. Het publieke 
gebied met koffiebar, brasserie, vergadercentrum, 
werklounge en restaurant biedt een gevarieerde 
en inspirerende werkomgeving, waar zowel 
medewerkers als externen welkom zijn. 

Duurzaamheid
a.s.r. heeft een BREEAM-NL Excellent oplever-
certificaat en is daarmee het meest duurzaam 
gerenoveerde kantoorgebouw van Nederland. Mede 
door de nieuwe gevel en de toepassing van zonne-
panelen is het energielabel van G naar A++ gegaan 
en is het energieverbruik met ruim 50% geredu-
ceerd. Bovendien is 98% van het bouwafval herge-
bruikt, bijvoorbeeld voor de aanleg van fietspaden. 
Het hout voor meubilair is gewonnen uit a.s.r.’s 
eigen duurzame bossen en in de groene gevels zijn 
nestkastjes voor gierzwaluwen opgenomen. 

Met de winkel open
Voorwaarde was dat het gebouw tijdens de reno-
vatie in gebruik kon blijven. Het project is daarom 
in drie fases opgeleverd. Om dit proces soepel te 
laten verlopen is de aannemer al tijdens het DO 
bij het ontwerpproces betrokken. De intensieve 
samenwerking tussen architect, opdrachtgever 
en aannemer resulteerde in integrale ontwerp-
oplossingen en een integrale planning met een 
inventief doorschuifsysteem. Hierdoor zijn de hoge 
ambities wat betreft duurzaamheid, ruimtelijke 
kwaliteit en planning werkelijkheid geworden en 
zijn ieders verwachtingen van wat met renovatie 
mogelijk is ruimschoots overtroffen.
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Hoofdkantoor a.s.r. | Dubbele huidfaçade op de zonbelaste zijden, met geïntegreerd ventilatiesysteem
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Hoofdkantoor a.s.r. | Vides in kantooromgeving voor meer daglicht
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Hoofdkantoor a.s.r. | Tussen de dubbele klimaatgevel zijn wintertuinen aangelegd
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Hoofdkantoor a.s.r. | Hoofdentree, tuinen en publiek ontvangstgebied

Legenda

1 Hoofdentree

2 Entreehal

3 Kantoor

4 Brasserie

5 Wintertuin

6 Keuken

7 Rustruimte 

chauffeurs

8 Parkeerplaats

9 Fitness

10 Technische ruimte

11 Kunstopslag

12 Repro

13 Postkamer

14 Containerruimte

15 Laad- en 

losruimte

16 Daktuin boven 

vergadercentrum

17 Publiek gebied

16

A A

plattegrond 00
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Hoofdkantoor a.s.r. | Publiek ontvangst- en ontmoetingsgebied met restaurant en koffiebar

Legenda

1 Entreehal

2 Work lounge / 

koffiebar

3 Vergadercentrum

4 Technische ruimte

5 Wintertuin

6 Terras/daktuin

7 Kantoor

8 Publiek gebied

doorsnede A
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Hoofdkantoor a.s.r. | Nieuw ondergronds vergadercentrum met daglicht via groen atrium

detail plattegrond -01
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Hoofdkantoor a.s.r. | Inspirerende kantooromgeving ingericht volgens Het Nieuwe Werken, met grote variëteit aan sferen en werkplektypes

plattegrond 03



Locatie
Archimedeslaan 10, Utrecht (NL)

Opdrachtgever
ASR Nederland BV

Programma
Renovatie van kantoorgebouw en de  
bouw van een nieuw ondergronds 
vergader centrum. Ontwerp nieuwe  
entree, restaurant en kantoorvloeren.  
Ca. 86.000 m2 bvo.

Start ontwerp
mei 2011

Start bouw
december 2012

Oplevering
Fase 1: maart 2014 
Fase 2: januari 2015 
Fase 3 (totaal): december 2015

Samenwerkingen
• Aannemer: Bouwcombinatie Archimedes 

(Ballast Nedam en Kuijpers)
• Project management: AT Osborne
• Adviseur Constructie:  

Aronsohn Raadgevende Ingenieurs
• Adviseur E + W Installaties: Deerns
• Adviseur Bouwfysica en  

brandveiligheid: DGMR
• Kostendeskundige: ABT/Tebodin
• Landschap/Stedenbouw:  

Michael van Gessel
• Grafische vormgeving: Reynoud Homan

Fotografie: 
Jannes Linders, Herman de Winter,  
Luuk Kramer

Contactpersoon: 
Renate van Schaik
r.v.schaik@teamv.nl / 020-3449531

+31 (0)20 344 95 00
info@teamv.nl 
www.teamv.nl 

Team V Architectuur
Jacob Bontiusplaats 9 
1018 LL Amsterdam 


