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Het kantoorgebouw te Wijk en Aalburg van de DTI 
Groep is door VEVS grondig getransformeerd tot een 
eigentijds kantoor met een geheel nieuwe entree en 
vergaderruimten. 

Het voormalige kantoor van DTI Groep, waarin drie bedrijven onder 
één dak werken, werd gebouwd in de jaren 1990 en was pretentieloos 
en onopvallend. De entree bestond uit kunststofkozijnen met een 
trespa dakrand en binnen zaten medewerkers van elkaar gescheiden 
in donkere, sfeerloze kantoorkamers. Toen begin 2017 de drie direc-
ties van DTI Groep een koers van verjonging en internationalisering 
insloegen, bleek al snel dat de uitstraling van dit kantoorgebouw niet 
voldeed aan hun ambities en wensen. 

Studio VEVS ontwikkelde een visie die veel meer omvatte dan het 
initiële verzoek van DTI Groep. Het kantoor had een complete verbou-
wing nodig, stelde de studio, waarbij een uitsnede van het kantoorpand 
(de entreehal en omliggende kantoorkamers) gesloopt werden om er 
een nieuw gebouw voor in de plaats te schuiven. 

Studio VEVS heeft een unieke werkwijze waarin architectuur en interi-
eur integraal benaderd worden. Deze aanpak resulteerde niet alleen 
in een grootschaliger plan, maar bovenal in een ontwerp waarin de 
binnen- en buitenkant zo inventief met elkaar verweven zijn dat het 
nieuwgebouwde kantoorgebouw nu één samenhangend geheel uit-
straalt. Het ontwerp is niet van binnen naar buiten gemaakt of anders-
om, maar in een dialoog tussen beide.

Omdat de drie bedrijven van DTI Groep gespecialiseerd zijn in pro-
ductie en verkoop van boter en bladerdegen heeft VEVS zich laten 
inspireren door het Nederlandse landschap met zijn typerende verka-
veling en agrarische schuren. De platte laagbouw is vervangen voor een 
opvallend ontwerp met twee hoge, schuine puntdaken. De voorgevel is 
bijna in zijn geheel een panoramavenster, die de blik van voorbijgan-
gers naar binnen zuigt en tegelijkertijd medewerkers in contact brengt 
met buiten. De nieuw aangelegde vierseizoenentuin komt het komende 
jaar tot bloei. Door de oudbouw te witten, springt de nieuwbouw extra 
in het oog.

voormailige kantoor de Kroon 21 Wijk en Aalburg overzichts plattegrond

bestaand ingreep nieuw





De andere zijde, waar de gevel het hoogst is, is een rij diepe neggen gemaakt met daarin smalle, hoge ramen. De voorbijganger ziet eerst een 
donkere façade, maar door de diepliggende ramen opent het gebouw zich naarmate hij langsloopt. In de vergaderruimtes wordt de hoogte 
benadrukt door ramen die van grond tot plafond reiken.



Wat onmiddellijk opvalt bij binnenkomst zijn de ledlines die door het hele gebouw naadloos zijn verwerkt in de lariks bekleding. De lange, 
smalle stroken licht zijn speels geplaatst. Sommige stroken lijken als druppels van het plafond langs de muur naar beneden te glijden. Andere 
lichtstroken vermenigvuldigen zich in de weerspiegeling van de glazen tussenwanden en creëren daarmee hoeken die de ruimtes extra dyna-
misch maakt. Ze accentueren de hoge, smalle ramen en de lange lijnen van de buitenmuren.





De donkere, geoliede balken van Accoyahout waaruit de gevels zijn 
opgetrokken, komen terug in het interieur door met hetzelfde Accoya-
hout enkele ruimtes te creëren. De nieuwbouw is overal leesbaar: veel 
glas, daglichtlampen en een open kantoorlandschap waarin zichtlijnen 
verbindingen aangaan. Medewerkers ervaren een gevoel van ruimte en 
buiten-zijn van achter hun bureau.

Het Nederlandse landbouwlandschap is terug te zien in de bevloering: 
Bolon gerecycled vinyl is in velden variërend in grootte, richting en 
kleur door het hele pand gelegd, bewust onder de wanden door, waar-
door verschillende ruimtes met elkaar verbonden zijn en groter ogen. 



Om zachtheid aan te brengen in het strakke ontwerp, is gekozen voor meubilair met organische, ronde vormen. De banken en fauteuils zijn 
omkleed met donkergrijs en wijnrood vilt en de tafels zijn rond. Ook een van de wanden is bekleed met vilt, daarachter is het klimaatsysteem 
voor de vergaderruimtes onzichtbaar weggewerkt. 
De zachtroze kern, waarin de toiletgroep en reproruimte zich bevinden, met daarvoor de pikaplant jars en het meubilair zijn bijna allemaal 
custommade voor DTI Groep, net als de drie houten bijzettafels in de entreehal. Voor elk van de drie bedrijven is een tafel ontworpen met erin 
het logo en verhaal van het bedrijf gegraveerd.



De houten lamellen waaruit de binnenpuien zijn gebouwd, bestaan uit 
gerecyclede balken, afkomstig uit de oude loods van DTI groep. Een 
groot, lang groen baken doorbreekt het kantoorlandschap en fungeert 
als een zachte scheidingswand waar bezoekers zich op het kantoor 
kunnen melden. Aan de muur hangen wandkleden die zijn gemaakt 
door een familielid van een van de hier gehuisveste bedrijven.
In de oudbouw werden de kleine kantoorkamers nog kleiner door de 
vele kasten die tegen de wanden werden geplaatst. VEVS heeft een 
kastwand ontworpen die een van de langste wanden vrijwel geheel 
beslaat. Zo is er meer ruimte in het kantoor en toch méér opberg-
ruimte dan voorheen. Ook op andere plekken in het pand zijn kasten 
ingebouwd, waardoor zowel documenten als audiovisuele apparatuur 
buiten het zicht kunnen worden opgeborgen en, indien niet gebruikt, 
een rustig beeld creëert. 



VEVS creëerde een nieuwe signatuur voor DTI Groep. De nieuwbouw 
heeft het bedrijf het opvallende en aantrekkelijke gezicht gegeven waar 
de directies naar op zoek waren, met open uitstraling en representatief 
ontvangst voor bezoekers van over de hele wereld. 
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