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Ontwerpuitgangspunt Aan alle kanten omgeven door forensenstromen speelt het gestroomlijnde nieuwe World Trade Center een bepalende rol in 
Utrecht: een architectonische blikvanger, een sociale en zakelijke hub en een hoogstandje op het gebied van 
duurzaamheid: het eerste WELL™ gecertificeerde kantoorgebouw in Nederland en één van de grootste kantoren in 
Nederland met een BREEAM Excellent-certificering voor duurzaam bouwen.

Programma Multi-tenant kantoorgebouw, restaurant, vergadercentrum, retail, fietsenstalling
Oppervlakte b.v.o. 32.000 m2

Locatie Jaarbeursplein, Utrecht
Start 2014
Voltooiing 2018
Opdrachtgever CBRE Global Investors en AM Real Estate Development (gedelegeerd opdrachtgever)
Partners Gemeente Utrecht, BAM Bouw en Techniek, ABT (hoofdconstructeur), Huygen Installatie Adviseurs
Opgave Met de grootschalige aanpak van het stationsgebied in Utrecht ontstaat de kans om een nieuw World Trade Center te 

ontwikkelen op het centrale knooppunt van openbaar vervoer in Nederland. De vestiging vormt een logische toevoeging 
op de bestaande WTC’s in Amsterdam en op Schiphol. WTC Utrecht is de ontbrekende schakel in de randstad en centraal 
Nederland. Het ontwerp moet inzetten op maximaal welzijn van de gebruikers en optimale duurzaamheid. 





Stedelijke hotspot
Utrecht is één van de oudste steden in Nederland en staat op de vierde plaats voor wat betreft inwoneraantal. Utrecht is centraal gelegen op een locatie waar 
wegen, spoor- en waterwegen samenkomen. Door deze goede bereikbaarheid kon Utrecht een belangrijke handels- en conferentiestad worden, waardoor de 
stad op dit moment de snelst groeiende economie van Nederland heeft.
Vanwege een grootschalige aanpak van het Utrechtse stationsgebied werd het mogelijk om een World Trade Center te realiseren aan het vernieuwde 
Jaarbeursplein.
Een uitzonderlijke kans, omdat hiermee nu een WTC pal naast het grootste openbaar vervoer-knooppunt van ons land gerealiseerd kon worden, als logische 
toevoeging op de bestaande WTC’s in Amsterdam en op Schiphol; de ontbrekende schakel in de randstad en centraal Nederland en het zwaartepunt van alle 
WTC’s samen.
Het nieuwe WTC is de mijlpaal die het historische en hedendaagse belang van de stad weerspiegelt. Door openbare functies en kantoren te combineren, is het 
WTC voorbestemd om een belangrijke rol te spelen in het groeiende succesverhaal van de stad. Met zijn 18 verdiepingen en 72 meter hoogte speelt het nieuwe 

WTC een sleutelrol in de volop in ontwikkeling zijnde zakenwijk rond het drukke Centraal Station. Daarnaast is het een herkenbare eyecatcher.

Met de stroom mee
De locatie aan het Jaarbeursplein en tegen het Stationsplein West is te vergelijken met een pijler in een rivier. Langs alle zijden van het gebouw vindt continu 
beweging plaats. Mensen die van en naar het station en het stadskantoor lopen, vanaf het plein of de tram en taxihalte. Anderen die naar de gebouwen aan de 
Mineurslaan gaan via het verhoogde Forumdek, terwijl onder het dek veel bewegingen plaatsvinden van trams, bussen en expeditie-verkeer. De positie van het 
WTC wordt mede bepaald door de routing van stadsbussen. Alles stroomt om het gebouw, wat betekent dat het perfect en optimaal in zijn omgeving past, tot 
aan de laad- en losplaatsen.
Het is deze dynamiek die bepalend is geweest voor de gebouwvorm en de afgeronde hoeken. Het gebouw, dat aansluit aan op het niveau van het 
Jaarbeursplein en ook op het hoger gelegen Forumdek, plooit zich naar deze stromen, biedt ruimte en begeleidt de beweging. Daarbij richten de verschillende 
gevels zich op de hoofdstedelijke ruimten, zoals het Jaarbeursplein en het station. Tegelijkertijd wordt hiermee ruimte geboden aan het Stadskantoor.

Complex en ambitieus
De situering van het WTC was eenduidig en tegelijkertijd complex. De stedenbouwkundige massa van het WTC gebouw is geografisch gepositioneerd ten 
opzichte van Utrecht CS, het Forumdek en het Jaarbeursplein. Het programma was complex. Enerzijds omdat de footprint van het gebouw nagenoeg samenvalt 
met de grenzen van de locatie. Anderzijds omdat de deels bestaande omgeving programmatisch en logistiek ingewikkeld is.
Het gerealiseerde WTC sluit nu stedenbouwkundig en programmatisch naadloos aan op zijn directe omgeving. Dat was één van de grootste uitdagingen.





Niet uit de hoogte
Om niet in hoogte te concurreren met de directe omgeving, hebben we het WTC los gelaten van de omliggende gebouwen. Door het gebouw een hoogte te 
geven van ‘slechts’ 72 meter past het WTC prachtig in het ritme van de andere hoogbouw in de omgeving, zoals onder anderen het Stadskantoor (90 meter), 
de Rabo Tower (105 meter) en het NH Hotel (64 meter). Het WTC is zodoende helder ingepast in de stedelijke omgeving en biedt optimaal ruimte aan 
verbindingen op maaiveld- en Forumdek-niveau. Alle (commerciële) functies in de plint zijn daardoor gunstig gelegen, zeer goed ontsloten en zichtbaar.
Het WTC zorgt voor samenhang in het nieuwe stedelijke landschap rondom het station en verbindt het drukke Jaarbeursplein op straatniveau met de hogere 
verdieping van het Forumdek, met zijn constante stroom mensen.

Open en uitnodigend
Het gebouw is open en transparant en biedt naast kantoren ook een gevarieerd aanbod aan het grote publiek. Hierdoor is het gebouw van nature toegankelijk 
en uitnodigend. Op de onderste vier verdiepingen bevinden zich naast de royale entreehal ook een conference center, een restaurant en grand-café, retail-
voorzieningen en een enorme fietsenstalling, die is gekoppeld aan die van Utrecht CS. Samen vormen ze de grootste fietsenstalling in Europa.
Het gebouw communiceert op een levendige en aansprekende manier met zijn omgeving; de beweging tussen de verschillende functies genereert energie en 
versterkt de verbinding tussen binnen en buiten.
Dankzij de locatie van het WTC, de compacte kavel in het hart van Utrecht, is het gebouw aan alle kanten nauw verbonden met zijn omgeving. Er zijn 
bijvoorbeeld twee ingangen, een hogere op het Stationsplein en een lagere op het Jaarbeursplein. De keuze voor een trap recht voor de gevel versterkt de 
toegankelijkheid nog verder.

Openbaar en privé
De dynamiek van het gebouw en zijn omgeving is ook doorslaggevend geweest voor de programmering van de plint, die in grote mate bepaalt hoe het gebouw 
gebruikt en beleefd wordt. Het WTC wordt gekenmerkt door een levendige mix van privéfuncties en openbare voorzieningen.
Programmatisch zijn alle bijzondere functies in en rond de plint georganiseerd. De vier onderste verdiepingen hebben een lichte en ruime lobby en huisvesten 
de openbare voorzieningen. Zo is bijvoorbeeld het bedrijfsrestaurant niet op (één van) de hoogste verdieping(en) geplaatst, maar op de 3e verdieping, boven 
de entree. De dynamiek die de uitwisseling van de aanwezige functies brengt, zet de toon en bepaalt de sfeer. 
De bovenste verdiepingen van het gebouw zijn gewijd aan kantoorruimte. Ook hierbij is variëteit is een belangrijke overweging geweest en zijn de 
kantoorverdiepingen ontworpen om zowel kleinere bedrijven en start-ups te huisvesten, als gevestigde bedrijven, die ook nog ruimte hebben om te groeien. 
Dankzij de flexibele en makkelijk aanpasbare indeling rond een centrale kern. De hoge mate van gebruikersefficiëntie en flexibiliteit maken het gebouw 
toekomstbestendig. Standaardvloeren kunnen eenvoudig worden onderverdeeld in verschillende kantoorunits, die op een dag zelfs kunnen worden omgevormd 
tot grote appartementen.





Vloeiende belijning
De fenomenale locatie van het WTC, pal naast het Stadskantoor en grenzend aan het Jaarbeursplein, brengt een visuele uitdaging met zich mee, die we 
verzacht hebben door het gebouw karakteristieke afgeronde hoeken te geven. Hierdoor zijn ook 
meer overhoekse zichtlijnen mogelijk, net als een vanzelfsprekende begrenzing van de monumentale opgangen aan weerszijden van het gebouw. Daarnaast 
faciliteren de afgeronde hoeken, in combinatie met de richting van de gevelvlakken, de dynamische voetgangersstromen rond de plint van het WTC.
Met zijn zacht afgeronde randen, vloeiende lineaire details en transparante, gestroomlijnde, vormgeving is dit gebouw helemaal klaar voor de constante stroom 
woon-werkverkeer. De glazen gevel straalt een open, gastvrij karakter uit naar het grote publiek.
Vrijwel alle verdiepingen hebben grotere of kleinere balkons, die zicht bieden op alles, dat op het nieuwe Jaarbeursplein gebeurt.
Deze telkens verspringende balkons zijn prettige plekken om snel even buiten te kunnen zijn en daarvoor niet altijd helemaal naar Forum-niveau te hoeven 
afdalen.
De balkons zijn vanwege de gestroomlijnde vorm van het gebouw in de gevel opgenomen, bijna als rimpelingen op het wateroppervlak. Zo vormen zij één 
geheel met de gevel. 
Het vloeiende ontwerp geeft het WTC de elegante, lichte en open uitstraling die bij het publieke karakter van de locatie past. 

Geraffineerde gevel
De horizontale lijnen van het ontwerp zijn gemaakt op basis van daglichtstudies en onderzoek naar de relatie tussen open en gesloten ruimtes. Variërende 
hoogte, balustrades en glas zorgen voor afwisseling. De horizontale bovenranden voldoen aan de plafondniveaus, zodat daglicht het gebouw kan overspoelen. 
De ingesprongen gevelelementen voegen variatie toe. De gebogen hoeken en afgeronde 'knikken' zorgen voor een volledig consistente façade-taal. De 
bovenste verdieping heeft extra hoogte, waardoor de dakconstructie verhevener is dan normaal en voor extra allure zorgt.
De gevel bestaat uit een aluminium frame met zwarte aluminium panelen en roestvrijstalen strips en is modulair. Hierdoor is de bouwtijd van het WTC 
aanzienlijk verkort - een enorm belangrijke factor op zo'n drukke, centrale locatie. Bovendien is, dankzij beperktere toleranties en foutmogelijkheden, een 
fantastisch strak resultaat bereikt.
Het hoogwaardige glas dat is gebruikt, geeft voldoende reflectie om bescherming tegen de zon te bieden en tegelijkertijd voldoende transparantie om de 
basisontwerpprincipes van het ontwerp te waarborgen.
De façade is dun, waardoor het gebouw een hoge netto / bruto-verhouding heeft en dankzij het gevelontwerp is er geen zonwering nodig in het gebouw. 
Het gehele dak is bedekt met zonnepanelen.



Duurzaam
Onze opdrachtgever wilde een inspirerende en innovatieve werkomgeving op deze dynamische locatie creëren, omdat het belang van daarvan steeds groter 
wordt, wanneer het gaat om het binden van getalenteerde werknemers. Duurzaamheid is als een commodity benaderd, omdat de toekomst ligt bij health & 
wellbeing van de mens. Met arbeidskapitaal als belangrijkste asset voor ondernemingen, in de war-on-talent en het boeien en binden van millennials. Voor 
gezonde werkomgevingen moeten nieuwe concepten worden ontwikkeld en dat was een belangrijk onderdeel van onze opdracht.
Omdat alleen een optimale mix van duurzaamheidsaspecten daadwerkelijk een meerwaarde kan creëren voor de waardering en de beleving door alle 
betrokkenen en de omgeving van gebouwen, die wij ontwerpen, op korte én lange termijn, lag onze focus op een breed scala duurzaamheidsaspecten, 
waaronder:

- locatie(keuze) en bereikbaarheid;
- uniek en flexibel ontwerp;
- gezond binnenklimaat voor werken;
- terugdringen van grondstoffen- en energieverbruik;
- verwerking van duurzame materialen;
- toepassing van geavanceerde installatietechnieken;
- kosten en opbrengsten.

We hebben dit integraal benaderd en daarom is het nieuwe WTC één van Nederlands duurzaamste grote kantoorgebouwen, waarin het welzijn van de gebruiker 
centraal staat. De bijbehorende certificeringen zijn de bekroning op ons werk.

WTC Utrecht is het eerste gebouw in Nederland dat in aanmerking kwam voor het WELL™ Building Standard-certificaat. De WELL™ Building Standard 
(https://www.wellcertified.com/en/our-standard) is ontwikkeld door Delos in samenwerking met de Mayo Clinics en Cleveland Clinics. Kennis vanuit de 
vastgoedsector en medische wetenschappen zijn hierin samengekomen en gecategoriseerd in Air, Water, Nourishment, Light, Comfort, Fitness, en Mind.
WELL wordt beheerd door de Internationale WELL Building Institute™.
Deze instelling meet, certificeert en bewaakt gebouwkenmerken, die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van een gebouw. 
De WELL™ certificering geeft aan, dat WTC Utrecht hier aan hoogste normeringen voldoet. 
Daarnaast voldoet WTC Utrecht als één van de grootste kantoren in Nederland aan de  voorwaarden voor BREEAM Excellent-certificering voor duurzaam 
bouwen.
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