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Waal
Vlaardingen

Opdrachtgever Waal, Vlaardingen
Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen
Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur
Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam
Projectarchitect Arnold van Ouwerkerk
Fotografie Michael van Oosten, Amsterdam
Bruto vloeroppervlakte 1.650 m²
Start ontwerp interieur april 2014
Aanvang bouw interieur januari 2015
Oplevering mei 2015

Het bestaande kantoorpand van Waal in Vlaardingen ter hoogte van de Beneluxtunnel is volledig ont-
daan van binnenwanden, gevels en dak. Het twee verdiepingen tellende kantoorgebouw is vanaf het 
betonnen casco gedeeltelijk uitgebreid en vervolgens compleet vernieuwd. Van Ouwerkerk Architecten 
heeft binnen het project het interieur ontworpen en middels een integrale samenwerking met Waal het 
project management en de uitvoering begeleid.

Initiatief en samenwerking
Maart 2014 start bouwbedrijf Waal de zoektocht naar een interieurarchitect voor hun nieuwe kantoor. 
Op dat moment is het ontwerp en de bouwaanvraag van het exterieur al in volle gang (ontwerp: Van 
der Leur Vermeer). Voortkomend uit een presentatie van een gerenommeerde interieurbouwer waarbij 
onder meer een project van Van Ouwerkerk Architecten(VOA) gepresenteerd wordt, besluit Waal con-
tact op te nemen met het architectenbureau. 
Na een eerste kennismakingsgesprek wordt vrij snel besloten om samen het ontwerptraject in te 
gaan. Tijdens de eerste bespreking wordt er onder meer gesproken over de wijze van samenwerken. 
Aangezien Waal stelt dat zij bepaalde delen van het traject zelf intern kan uitvoeren (Waal is tenslotte 
een bouwbedrijf), wordt een specifieke samenwerkingsvorm afgestemd. VOA wordt verantwoordelijk 
voor het volledige ruimtelijke en esthetische ontwerp van het interieur inclusief de installaties. De werk-
tuigkundige installaties worden gezamenlijk afgestemd en geëngineerd in samenwerking met externe 
adviseurs. Het technische deel van de elektrotechnische installaties heeft Waal voor haar rekening 
genomen. Gedurende de aanbesteding heeft Waal een deel van de uitvoering aangevraagd bij hun 
zakelijke partners en heeft VOA vooral de specifieke interieur onderdelen aanbesteed. De uitvoering is 
in hoofdzaak begeleid door een uitvoerder van Waal, waarbij VOA de specifieke interieur onderdelen 
heeft begeleid en het esthetische ontwerp heeft bewaakt. Op deze wijze is het nieuwe kantoorgebouw 
middels een integrale samenwerking tussen beide partijen tot stand gekomen.
‘The green goal’ van het project is het behalen van een BREEAM score van vier sterren (BREEAM 
Excellent). Binnen de BREEAM-stuurgroep is VOA verantwoordelijk geweest voor de interieur on-
derdelen.

Ontwerp
De basis van bouwbedrijf Waal zijn de projectteams, die aan de projecten werken. De projectteams zijn 
verdeeld over vijf vrij indeelbare kantoorruimten van verschillende afmetingen, waardoor diverse groot-
ten projectteams ingezet kunnen worden. Centraal tussen de open kantoorruimten, zijn de facilitaire 
functies gepositioneerd: onder meer stilteruimten, spreekruimten en pantry’s. De interactie tussen de 



inzending ARC15  Interieur Award

projectteams wordt gefaciliteerd door een centraal gelegen trappartij. Aan de gevels zijn transparante 
management- en overlegkamers gerealiseerd. Gesloten wanden zijn uitgevoerd als maatwerk volumes 
veelal voorzien van kastruimten en presentatieschermen. Deze volumes zijn consequent haaks op de 
langsgevels geplaatst. Dit zorgt voor privacy en concentratie vanuit de entree en biedt optimaal dag-
licht en uitzicht over de havens. Op iedere verdieping bevindt zich in hart van het gebouw de coffee 
corner, waar men elkaar kan ontmoeten. Op de begane grond is een grote ruimte ingericht, waar-
binnen vergaderruimten, de bedrijfskantine en de coffee corner naar wens samengevoegd of separaat 
te gebruiken zijn.

Identiteit
Samenwerking, transparantie en comfort zijn de uitgangspunten van het interieur. Natuurlijke lichte 
kleurtonen zijn gecombineerd met zwart en wit. Veel aandacht is besteed aan een verfijnde detaille-
ring. De moderne maar warme uitstraling van het kantoor straalt rust en openheid uit, wat de onder-
linge communicatie tussen de medewerkers stimuleert.

BREEAM Excellent
De ambitie van Waal is met het nieuwe kantoor het duurzame BREEAM Excellent certificaat te be-
halen. Het energieverbruik wordt onder meer gereduceerd door de toepassing van energiezuinige 
installaties. Het nieuwe kantoorgebouw is voorzien van een warmte- en koudeopslag installatie. 
Daarnaast is LED-verlichting in combinatie met daglichtregelingen en aanwezigheidsmelders 
toegepast. De horizontale lamellen, welke aan de buitenzijde op de vliesgevels zijn geplaatst, zorgen 
door hun reflectie voor extra daglicht in het gebouw. Bijzonder is de witte minerale afwerking van het 
dak met titaniumdioxide: deze reflecteert licht en warmte met als gevolg een lagere behoefte aan 
koeling van het onderliggend kantoor.
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sanitaire ruimten
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