
Het nieuwe Stadskantoor Utrecht is een stijlvolle, witte blikvanger aan de westkant van het Utrechtse 
Centraal Station. Het gebouw is vervlochten met het station, een drukke reis- en ontmoetingsplaats 
voor 285.000 mensen per dag. Het heeft een open uitstraling, is flexibel in te richten en het is snel
gebouwd met minimale overlast. 

De uitdaging
Stadskantoor Utrecht is hét verzamelpunt voor bijna alle gemeentelijke diensten en producten. 
De uitdaging was om een prettige sfeer te realiseren voor maar liefst 65.000 m2 vloeroppervlakte 
en 2500 werkplekken, en bovendien volledig volgens Het Nieuwe Werken, met flexibele werkplek en 
en optimale interactie. Een gebouw dat de veranderende rol van de gemeente ondersteunt en 
bijdraagt aan de ontwikkeling van het westelijk deel van de stad.

De aanpak 
Het kantoor is ontworpen voor werknemers én bezoekers; duurzaam en publieksvriendelijk. Dat vraagt 
om een draagconstructie die de publieke dienstverlening optimaal toegankelijk maakt en flexibel
genoeg is om ruimtes aan te passen. Bovendien was een aanpak vereist die paste bij de logistiek 
complexe locatie; de tienduizenden reizigers die dagelijks passeren moesten zo min en zo kort mogelijk 
bouwoverlast ondervinden. Bij al deze eisen hebben de vloeren van VBI en de prefab bouwmethode 
een sleutelrol gespeeld. 

Resultaat
• Open vloerindeling voor optimale flexibiliteit
• Snel gebouwd in drukke binnenstedelijke omgeving
•  Flexibele draagconstructie voor blijvende

duurzaamheid in gebruik
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Open werkruimtes met veel lichtinval
Dankzij de grote vloeroverspanningen van 15 meter zijn er 
grote open werkruimtes die – afhankelijk van behoeftes in de 
toekomst – anders kunnen worden gebruikt; daardoor leveren 
de vloeren een belangrijke bijdrage aan de lange economische 
levensduur van het gebouw. De open werkruimtes en de brede 
open ruimte tussen de torens zorgen voor veel lichtinval. Dit was 
een belangrijke wens van de gebruikers en draagt bij aan een 
optimale productieve sfeer en publieksvriendelijkheid. De grote 
open vloeroppervlakten vergroten bovendien het werkplezier 
doordat mensen elkaar makkelijk kunnen zien en ontmoeten.

Snel gebouwd in hartje Utrecht
De voordelen van prefab bouw zorgden voor een grotere 
bouwsnelheid, een kortere bouwtijd en dus minder overlast voor 
de omgeving. De kanaalplaatvloeren van VBI werkten kosten-
beheersend en ook een lager hijsgewicht – en daarmee een 
lager gebouwgewicht – bleek een extra voordeel. In totaal zijn 
ruim 50.000 m2 vloeren geleverd die zijn toegepast op 25 vloer-
niveaus; twee in de onderbouw, een begane grondniveau en 
22 in de opbouw. Op deze binnenstedelijke locatie en bij deze 
projecthoogte (92 meter!) lag de gemiddelde leversnelheid op 
bijna 1000 m2 per week. Op al deze werkvloeren staan balies 
met hetzelfde plug-and-play-systeem, waardoor alle verdiepin-
gen maximaal flexibel te gebrui en zijn.

Flexibel en duurzaam in gebruik
Op de publieksvloeren staat gastvrijheid centraal: bezoekers en 
werknemers kunnen zich flexibel ver de werkvloeren bewegen. 
Beveiliging is aanwezig maar weinig zichtbaar, wat zorgt voor 
een vriendelijk en laagdrempelig karakter. Dit blijkt uit het kleine 
aantal incidenten en uit het feit dat veel mensen de sfeer in de 
publiekshal zeer prettig vinden. Dankzij de kanaalplaatvloeren 
kan het gebouw dynamisch worden gebruikt; de dienstverlening 
kan moeiteloos groeien en krimpen al naar gelang de wensen. 
Dit maakt het Stadskantoor toekomstbestendig en geeft het een 
hoog duurzaam karakter. Het kan als een stadswarenhuis mee-
bewegen met drukke zomer- of eindejaarperiodes en past daar-
mee perfect bij de schaalsprong die Utrecht momenteel maakt 
naar een zelfbewuste ambitieuze stad.  

Over het Stadskantoor
Het uit 7100 ton staal opgetrokken Stadskantoor is met zijn 
1072 witte gevelpanelen een opvallend ijkpunt dat deels boven 
de grote stationshal is gebouwd. De vorm van het karakteris-
tieke kantoor is bepaald door een combinatie van drie typen 
gebouw: de publiekshal over de eerste 5 lagen, het omlopende 
– rechthoekige – bouwdeel dat boven de stationskap oversteekt
en de gesplitste torens van 92 meter hoog. De ingangen van 
het Stadskantoor en het Stationsplein West (bereikbaar via een 
9 meter hoge trappartij), liggen tegenover elkaar. Het Stads-
kantoor is zo een werkplek en publieke ontmoetingsplek tegelijk.
De onderste 3 lagen zijn bestemd voor parkeren (270 plekken) 
en technische voorzieningen. De eerste 6 verdiepingen zijn 

openbaar toegankelijk en zetten met hun open ruimtes en balies in 
op optimale gastvrijheid. De andere etages zijn verdeeld over twee 
92 meter hoge torens en ingericht als kantoorruimte. Verdiepingen 
6, 11 en 21 fungeren met hun plaza’s als ontmoetingsplaats en 
hebben een grotere verdiepingshoogte. Tussen de torens zorgt een 
brede open ruimte voor veel lichtinval. Dit was een belangrijke 
wens van de gebruikers en ook wat vorm betreft zijn hun wensen 
dus van doorslaggevende invloed geweest.   

Case
Stadskantoor Utrecht

Over VBI
VBI bouwt mee aan duurzame, flexibele en comfo tabele woon- en 
werkomgevingen. Vanuit de businesscase van de opdrachtgevers 
denken de specialisten van VBI mee en bieden heldere oplossingen. 
Door service, innoverend vermogen en intelligente industrialisatie 
maken wij het mogelijk dat onze partners hun doelen bereiken. 
Van architect tot aannemer en van woningbouwcorporatie tot 
particulier. Dat doet VBI door het leveren van de hoogste kwaliteit 
prefab-vloeren als onderdeel van een innovatieve draagconstructie.

“Openheid, licht en lucht maken dat de  
publieksruimte je gastvrij ontvangt en dat  
je je er veilig voelt.”

Gedelegeerd opdrachtgever (namens de gemeente Utrecht)  
Evert Jan Bronda namens draaijer+partners

Heeft u vragen? Bel ons +31 (0)26 379 79 79
of mail naar vbi@vbi.nl
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