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De gemeente Gouda wil ‘Goudse Poort’, een gemengd bedrijventerrein in het hart 

van de Randstad, transformeren tot een hoogwaardige kantorenlocatie. Goudse 

Poort moet gaan behoren tot de top tien van nederlandse bedrijven- en kantoren-

parken. Projectontwikkelaar en gebouwbeheerder ericis adviseurs & managers 

realiseert er een van de eerste concrete projecten van de herstructurering: het 

project GouweZone, een kantorencomplex voor de luxere huursector. 

eGM architecten kreeg de opdracht voor het ontwerp van het complex, dat sinds 

de oplevering in 2012 een van de meest duurzame en energiezuinige kantoorcom-

plexen van nederland is. Maar ook comfort en architectonische kwaliteit dienen 

aan de hoogste eisen te voldoen, zodat de economische bestendigheid van het 

gebouw aanzienlijk langer is dan gebruikelijk. ericis noemt deze vorm van ontwik-

kelen ‘Positive building’. 
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Plattegrond  verdieping

Doorsnede



Vanuit het gezamenlijk ontwikkelde concept 
heeft eGM architecten de verdere interieuruit-
werking ontworpen.

De kantoorinrichting voor een onderneming 
moet zijn als een maatpak. een pak, zoals 
dat wordt gemaakt door een van de fameuze 
kleermakers aan Savile Row in Londen. Met 
net zoveel passie, geduld en precisie als zo’n 
topkleermaker werkte eGM aan het interieur 
van een van de huurders: verzekeringsbe-
drijf woningborg. Door het minimalistische 
interieur met rustige warme houttinten werd 
de kantoorinrichting een afspiegeling van het 
bedrijfsimago van woningborg: betrouwbaar 
en representatief. De inrichting bevordert de 
interne communicatie. Voor klanten, kopers 
van huizen, moet het interieur kloppen met het 
beeld dat is ontstaan via de website, brochu-
res en brieven: een comfortabele huiselijkheid.

Plan van aanpak
Stedenbouw en architectonische opbouw.
Het kantoorcomplex bestaat uit drie bouw-
volumes op een gemeenschappelijke par-
keerkelder. De ontwerpen van de drie panden 
zijn een afgeleide van elkaar, als variaties op 
een thema, subtiel van elkaar verschillend 
in verschijning en opbouw. De drie bouw-
volumes maken doorzichten mogelijk naar 
de Gouwezone vanaf de Tielweg en de in 
de tweede linie aanwezige bebouwing van 
de ‘Goudse Poort’.op deze wijze wordt met 
de nieuwbouw geen aaneengesloten wand 

gevormd en ontstaan drie slankere, in hoogte 
wisselende gebouwen aan de Gouwezone die 
licht, lucht en uitzicht bevorderen. Alle panden 
zijn verbijzonderd met een extra hoge begane 
grondruimte. Deze springt terug ten opzichte 
van de Gouwezone (mogelijkheid voor terras-
sen) en anderzijds de Tielweg (royale entrees) 
en vergroot het vrije doorzicht langs de pan-
den. Ter ondersteuning zijn de gevelwanden 
uitgevoerd in glas.

Functionaliteit & flexibiliteit
De dragende kolommen in de panden 
bevinden zich aan de randen, waardoor de 
verdiepingen vrij in te delen zijn. Van een reeks 
kleine kantooreenheden met één of enkele 
werkplekken tot een verdiepingvullend atelier. 
Door de wijze van techniekintegratie in de 
vloeren blijven de plafonds vrij van installaties 
en is de werkruimte 3,1 m hoog. Dat geeft een 
extra kwaliteit in belevingswaarde en zorgt 
voor extra uitzicht door de verdiepinghoge 
ramen. Door in de kerngebieden aan weerszij-
den van de liftkern gelijkwaardige trappenhui-
zen te realiseren, is het mogelijk de verdieping 
gesplitst te verhuren en wordt tevens voldaan 
aan brandveiligheidseisen (vluchtroutes).
ook het royale sanitair is te scheiden voor ver-
schillende huurders zonder afbreuk te doen 
aan de allure van het luxe kantoorgebouw. 
Doordat alle werkplekken aan de zuidgevel 
zijn gesitueerd, wordt optimaal geprofiteerd 
van de bijzondere ligging aan een van de 
zichtranden van de Goudse Poort.



De eigenschappen van de glassamenstelling zijn:
•	 Tl Lichttransmissie = 17.7 (i.p.v. 60 volgens het bouwbesluit!)
•	 g factor (zta) = 0.14
•	 U Waarde = 1.1 W/(m2.K)
•	 TI Reflectie extern = 6.2



Energiehuishouding
om het energieverbruik in het project Gou-
weZone te reduceren zijn in de gevels, casco 
gebouwdelen en installaties vooruitstrevende 
technieken toegepast. Zo kreeg het energie-
zuinige kantoor op alle gevels een nieuwe 
glassoort dat van vloer tot plafond loopt; het 
heeft een vrije hoogte van bijna 3 meter. Door 
dit speciaal getinte glas hoeft er geen binnen- 
en buitenzonwering te worden opgehangen 
en is het uitzicht op de omgeving maximaal.

Doordat de verwarming en koeling plaatsvindt 
in vloer en plafond houden medewerkers en 
klanten altijd het volle uitzicht op de rivier de 
Gouwe die voor het kantoor stroomt. Het 
minimalistische interieur krijgt door het uitzicht 
en het naar binnenvallend licht zijn kleur, zijn 
spanning en past het bedrijf als een maatpak.
Het ontwerp behaalt de hoogst mogelijke 
resultaten in de GreenCalc-score. onder meer 
de nieuwe geveltechnieken, betonkernactive-
ring en de toepassing van LeD verlichting re-
duceren het energieverbruik van het gebouw 
met circa 45 % en de Co2-reductie met maar 
liefst 80 %. Koude- en warmteopslag, fotovol-
taïsche cellen en installaties voor de opwek-
king van zonne-energie en, desgewenst, 
windenergie maken het gebouw energieneu-
traal. Dat wil zeggen dat het gebouw precies 
dezelfde energie genereert die in het dagelijks 
gebruik nodig is.

Kantoorinrichting
om rust en overzichtelijkheid te verkrijgen 
mogen er geen rollende bureaublokken, rek-
ken en losse kasten in de kantoren komen. 
eGM architecten bedacht voor opslag een 
kastenwand die over de gehele lengte van het 
gebouw loopt. De wand vormt gelijk de schei-
ding tussen gang en werkvertrekken. De kast 
is aan twee kanten beschikbaar gemaakt voor 
archieven, maar ook voor jassen, bergingen 
en techniek. Deze aanpak levert enorm veel 
ruimte op in de werkvertrekken, die aan de 
zonnige zuidgevel zijn gesitueerd. De ver-
trekken aan de noordzijde van het kantoor 
hebben wel doorzichtige gangwanden. Hier 
bevinden zich kamers die worden gebruikt 
voor vergaderingen. Als een soort ‘stijlkamers’ 
slaat woningborg in dit gedeelte van het ge-
bouw delen van het papierenarchieven op. 

De bijzondere ruimten van het kantoor zijn de 
Ceo’s boardroom en een compleet audito-
rium voorzien van podium en tribuneopbouw, 
naast de entreehal en het restaurant met 
dakterras. De lijn van de werkvertrekken is in 
sfeer doorgezet, maar hier en daar verbijzon-
derd door een afwijkend houtfineer, plafond-
oplossing en verlichtingsarmaturen.
De lobby is net even anders dan de minima-
lisme zen-achtige inrichting van de kantoor-
verdiepingen. Aan het hoge plafond hangen 
grote lampen met een schaal die aan de 
binnenkant fel rood is. 





in de hal staan knalrode zitjes en achter de 
ontvangstdesk is een uitbundige lichtwand 
geplaatst. De opvallende rode kleur en de 
lichtwand geven net dat prikje om klanten die 
binnenkomen te verrassen. Daarnaast zorgt 
LeD verlichting in de kleur blauw ervoor dat 
de entree ’s avonds opvallend is verlicht. De 
inrichting van de hal is de abstracte verbeel-
ding van wat je op de verdieping als uitzicht 
hebt: de Gouwe aangelicht door een mooie 
zon.

Verschijning en materialisering
‘Corporate identity’ is een belangrijk gegeven 
dat mede ondersteund moet worden in vorm 
en materiaal. Dit wordt onder andere gecre-
eerd door veel transparantie in de gevels toe 
te passen, ondersteund door de nieuwste 
technieken zoals klimaatgevels en zonnepa-
nelen. Flexibiliteit in indeling en verschijning 
is eveneens van belang: ruimte voor de eigen 
inbreng van gebruikers op een in het ontwerp 
geïntegreerde manier. in het plan wordt een 
grotere verdiepingshoogte (circa 3,1m) als 
uitgangspunt genomen.

Samenwerking met andere partijen
De architecten en bouwadviseurs van eGM 
zijn samen met de opdrachtgever en con-
structeur verantwoordelijk voor het hele traject 
van schetsontwerp tot en met realisatie. 
De flexibiliteit, het hoge comfort en het lage 
energieverbruik zijn het resultaat van een in-
tensieve samenwerking tussen deze partijen. 

Gezamenlijk is een duurzaamheidsbeoorde-
ling ontwikkeld volgens het eigen label 
‘Positive building’.
om een coherent geheel met een gedragen 
duurzaamheidvisie te bewerkstelligen is een 
directe koppeling van ontwerpende, advise-
rende en superviserende partijen een gegeven 
geweest. Vooraf zijn de kaders gesteld en is 
een hechte samenwerking ontwikkeld op het 
gebied van: ambitie, prijsniveau, het ontwerp-
team, participatie van de eindgebruikers, 
controle en beheersprotocol. 

Ter bepaling van ambitie en prijsniveau is een 
initiële onderzoeksfase een must. Hierbij zijn 
ontwerp, technische middelen, empirische 
informatie, het metingcriterium (breeam/Lead 
Greencalc+) gekoppeld aan planning, budget 
en regelgeving. De verantwoording wordt 
gedeeld door alle leden van het ontwerpteam. 
De opdrachtgever stuurde, bepaalde de mate 
waarin duurzaamheid is geïmplementeerd en 
formuleerde de doelstellingen.
Deze integrale ontwerpbenadering is essen-
tieel gebleken; het vereist vakbekwame ont-
werpende partijen. eGM heeft eigen adviseurs 
voor analyse en beoordeling van bouwpro-
ducten en -systemen. Deze kennis wordt door 
middel van interne rapporten gedeeld met 
de architecten. Zodoende is onze werkwijze 
ontwikkeld op de volgende gebieden: energie, 
grondstoffen, water, bodem, lucht en flora en 
fauna. 



Aspecten ingezet voor de Energiehuishouding:

•	 Betonkernactivering	constructievloer
•	 Warmtekrachtkoppelingsinstallatie
•	 Groene	stroom
•	 Verbeterde	eigenschappen	glassamenstelling:
  Tl Lichttransmissie = 17.7 (i.p.v. 60 vgl. bouwbesluit!)
  g factor (zta) = 0.14
  u waarde = 1.1 w/(m2.K)
  Ti Reflectie extern = 6.2
•	 Koude-	en	warmte	bodemopslag
•	 Wireless	office
•	 Constante	temperatuur
•	 Hoog	temperatuuraccumulerend	vermogen	casco
•	 Fotovoltaïsche	cellen
•	 Windenergie
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