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Inleiding

Het kantoor van Vopak Emea, de Midden Oosten tak van Vopak, ligt op de 
9de verdieping van de Westerlaantoren aan de rand van het Rotterdamse 
scheepvaartkwartier, met aan vier zijden een schitterend uitzicht over de 
Maas, de Stad en Het Euromast park. Vopak is een internationaal opererend 
opslagbedrijf met opslagtanks in de havens van meer dan 30 landen. Het kantoor 
in Rotterdam dient voor de veel reizende medewerkers ook als een plek om 
‘thuis te komen’ na een reis en daar de opgedane informatie en ervaringen uit 
te wisselen. Hierdoor speelt het informeel ontmoeten in het ontwerpconcept een 
belangrijke rol.
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Ruimtelijk concept

Het ontwerp voor Vopak maakt een duidelijke scheiding tussen open en gesloten 
werkzones. Een gesloten zone met kamers voor directie en teamleiders kijkt 
uit op de stadskant en er zijn open werkplekken aan de kant van het park en 
de Erasmusbrug. Alle open werkplekken zijn flexplekken, twee eilanden van 4 
zijn uitgevoerd als stawerkplekken. Tussen de open werkplekken bevinden zich 
akoestische schermen. De kasten zijn in de transparante puien tussen de kamers 
opgenomen en zorgen daarmee voor privacy. In de concentratieruimte is het 
werkblad opklapbaar uitgevoerd, zodat je de ruimte ook als overlegruimte kunt 
gebruiken. De sociale zone met plekken voor overleg, informeel ontmoeten en 
een koffiepunt ligt aan de gevel met het fraaiste uitzicht: dat over de Maas. Een 
opvallend element hier is de lange lunchtafel voor 24 personen.
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Materialisering en kleurconcept

Het concept van de materialisering en de vormentaal is gebaseerd op de 
cilinders van opslagtanks, de gladde of gerimpelde oppervlakken van een 
olieplas en de stoerheid en stevigheid van de haven. De kleuren zijn bewust 
neutraal gehouden om het minimalisme van de vormgeving te onderstrepen. 
Koele tonen zoals grijs- en staalblauw, wit, antraciet en ‘whitewashed oak’ 
domineren het ontwerp. Het onderscheid tussen de sociale- en de werkzone 
komt terug in de zonering met een lichtgrijze gietvloer en een antraciet tapijt. 
De vloer van de ovale boardroom bestaat uit horizontale stroken van blauwstalen 
plaat. De transparante wanden die de gesloten ruimtes vormen zijn uitgevoerd 
in profielloze glaspuien, waarbij de omhooggetrokken zwarte plint als een extra 
accent ook de deuren omkadert. 

De witte cilinders van het pantrymeubilair en de boardroom wanden zijn 
uitgevoerd in wit Corian, met consequent op lambriseringhoogte een wit 
gespoten stalen vin. Twee glazen schuifdeuren zorgen ervoor dat ook vanuit 
de boardroom het uitzicht op de Maas optimaal is. De LCD schermen zijn 
opgenomen in de lambrisering die daarvoor ter plekke is opgedikt. In de 
materiaalkeuze is ook gezocht naar een link met olie en opslag. Zo is het blad 
van het koffiepunt uitgevoerd in 3Form dat opgebouwd is uit 3 lagen: een zwarte 
laag, een laag met olieachtige bellen en een mattransparant afwerking. Grote 
zwart-witfoto’s op de kolommen en het oplichtende logo van Vopak in de Corian 
wand van de boardroom zorgen voor een extra laag met grafisch detail.

(NB. op moment van schrijven werkt Fokkema & Partners Architecten een 
vergelijkbaar concept uit voor Vopak NL op de zesde, zevende en achtste 
verdieping van de Westerlaantoren. Oplevering wordt verwacht voor het einde van 
2013)
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Opdrachtgever Vopak EMEA

Locatie Westerlaan 19, Rotterdam
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Aannemer Dura Vermeer

Start ontwerp januari 2012

Oplevering juli 2012

Bruto vloeroppervlak 800 m2
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