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Deze whitepaper is een oproep om ons denken en handelen in stedelijke bouw
te vernieuwen. Om te denken vanuit toekomstbestendigheid, dus te handelen
vanuit flexibiliteit. Te denken in optimaal rendement van gebouwen, en dus
te handelen via renovatie en multifunctionaliteit. Te denken in ketens en dus
te handelen met minder specialisatie. Om daarbij technieken te gebruiken
die duurzaam maken in de tijd en in de belasting van het milieu. En om samen
te werken met alle betrokkenen, zodat we steeds het juiste antwoord geven
op behoeften en uitdagingen.

Inleiding

De compacte
stad is duurzaam

Misschien is het moeilijk te geloven, maar we weten ondertussen dat de stad
de meest duurzame vestigingsvorm is. Het ruimtebeslag is minimaal, voor
zieningen worden optimaal gedeeld, de energie wordt efficiënt gedistribueerd
en benut, de verplaatsingsbehoefte is zeer beperkt, stedelijke economie heeft
een grote zelfstandigheid en kracht.
Niet zo gek dus dat het ‘optimaliseren’ van urbani
satie en de stedelijke omgeving op dit moment een
groot onderwerp is. We zoeken op allerlei manieren
naar wegen om de ruimte en de mogelijkheden van
de stad zo goed mogelijk te benutten.
Eén van de constateringen waar we daarbij tegenaan
lopen, is de scheiding van functies. Oudere steden
(en dan bedoelen we écht oud, zeg maar tot aan de
Middeleeuwen) kenmerkten zich vaak door opname
van alle functies binnen de grenzen van de stad:
wonen, werken, voedselvoorziening, energie
voorziening. De stad was volledig zelfvoorzienend.
Dat veranderde toen de economie van de stad zich
ontwikkelde tot een handels- en later een diensten
economie. De stad specialiseerde zich en vroeg

2

VBI – Ontwikkeling binnenstedelijke hoogbouw – Whitepaper

daarmee de omgeving om de andere functies
te verzorgen.
Maar langzamerhand beginnen wij de voordelen
van de multifunctionele stad opnieuw te ontdekken.
Juist vanuit de compactheid en nabijheid die we
hebben leren waarderen. Individuele energie
voorziening of urban agriculture zijn dus helemaal
niet zo nieuw, maar moeten wel toegepast kunnen
worden in een gebouwde omgeving die er onder
tussen niet meer op is ingericht.
Dat vraagt om flexibiliteit. Wat bedacht is als dak,
dient ook energie of landbouw te kunnen faciliteren.
Groene buitenruimte kan ook in de hoogte worden
aangelegd in gestapeld groen. De scheiding tussen

openbare ruimte, collectieve voorziening en
individuele woon- en werkruimte zal vervagen
doordat ruimtes en gebouwen een intensiever
meervoudig ruimtegebruik zullen gaan kennen
dan nu. Niet alleen de gebouwen maar de hele
stad wordt zo flexibel.
Ontwikkelingen als deze stellen andere eisen
aan gebouwen. Aan hun concept, hun plaatsing,
hun technische en conceptuele verwevenheid met
de omgeving. Het gebouw moet antwoord geven
aan veranderende behoeften. Moet niet afgebroken,
maar herbestemd worden. En dat binnen de
gedachte van de compacte stad. En dus denken
we in de hoogte, aan flexibiliteit van indeling en
gebruik, enzovoort.

De voordelen van de
multifunctionele stad
opnieuw ontdekken

Project
Stadskantoor Utrecht

Er wordt bij het ontwerpen van een gebouw altijd
geredeneerd vanuit een doelgroep, ofwel, vanuit een
profiel. Denk aan doelgroepen als ‘big corporate’ en
‘non-profit’. Maar ook bij woningen is dat het geval:
daar denken we in woningen voor eenpersoons
huishoudens of gezinnen, starters of doorstromers,
studenten of senioren. We bouwen passende
gebouwen voor zo’n doelgroep en werken met langjarige contracten, die het verdienmodel veiligstellen.
Maar de wereld is ondertussen veranderd. De onzeker
heid en de behoefte aan flexibiliteit zijn sterk toege
nomen en de markt is veranderlijker dan vroeger
in alle aspecten. Voor de kantorenmarkt gaat het
om ontwikkelingen als corporates die snel groeien
en krimpen, het MKB dat innoveert en daardoor
wisselende ruimtevragen heeft, de toename van het
3

aantal ZZP’ers. In de woningmarkt zien we vergelijk
bare bewegingen: er is behoefte aan andere manieren
van samenleven, gezinnen vallen vaker uit elkaar dan
vroeger, ZZP’ers combineren wonen en werken.

ook weer uit elkaar kan worden gehaald. Of zelfs
gewoon kan blijven staan en een andere bestemming
kan krijgen, zonder dat daarvoor grote constructieve
ingrepen hoeven te worden gedaan.

Gebouwen kunnen langer meegaan als ze kunnen
beantwoorden aan die veranderende behoeften.
Door flexibele indelingen mogelijk te maken, hoeven
ze niet uit elkaar gehaald te worden om iets nieuws
te kunnen bieden. Maar denk ook aan het bouwen
zelf. Dat moet sneller, met minder overlast voor
de bewoners en gebruikers van de stad en met een
optimaal hergebruik van materialen. Dat vraagt om
oplossingen die het bouwen standaardiseren, zodat
op de bouwplaats het maatwerk tot een minimum
wordt beperkt. Die bovendien mogelijk maken dat
het gebouw in grote delen in elkaar wordt gezet en

Deze whitepaper is een oproep om ons denken
en handelen in stedelijke bouw te vernieuwen.
Om te denken vanuit toekomstbestendigheid, dus
te handelen vanuit flexibiliteit. Te denken in optimaal
rendement van gebouwen, en dus te handelen via
renovatie en multifunctionaliteit. Te denken in ketens
en dus te handelen met minder specialisatie. Om
daarbij technieken te gebruiken die duurzaam maken
in de tijd en in de belasting van het milieu. En om
samen te werken met alle betrokkenen, zodat we
steeds het juiste antwoord geven op behoeften en
uitdagingen.
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Opdrachtgever
NS Poort

Ontwerp
Kraaijvanger Architects

Uitvoerder
Bouwcombinatie SKU

Bouwen voor de
maatschappij van nu

We leven langer, en dat vraagt om andere woon
vormen die zorg mogelijk maken tegen beheersbare
kosten. De grens tussen wonen en werken begint
te vervagen door digitalisering en mobilisering;
daardoor ontstaat behoefte aan woningen die ook
werken faciliteren. Verkeersinfarcten rondom de stad
en de mede daardoor veroorzaakte milieuvervuiling,
maar ook positieve aspecten als het hoge voor
zieningenniveau, maken de stad een attractieve plek
voor mensen die vroeger eerder de woonk waliteit
van een dorp zouden hebben gekozen. Daarvoor
moeten dan wel in de stad even aantrekkelijke
woningen beschikbaar zijn als in die dorpen. En ten
slotte neemt de betrokkenheid van toekomstige
bewoners al tijdens de bouw van hun woning toe:
ze ontwerpen graag mee; dat vraagt om gebouwen
die een grote diversiteit aan wensen aankunnen.
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Blauwe Weide, Arnhem
Binnenstedelijk bouwen vraagt om een efficiënte
benadering. Tijdens de bouw blijft de wijk immers
gewoon open, om het zo maar uit te drukken:
bewoners van een wijk die vernieuwd wordt, wensen
daar zo snel mogelijk in terug te keren, de overlast
van de bouw zelf dient te worden beperkt, de kosten
moeten laag blijven. Dat alles vraagt om een goed
ingerichte en snelle bouwstroom van sloop tot en
met oplevering, om seriematig bouwen met zoveel
mogelijk prefab-elementen en om begripvolle
omgang met de omgeving.
In de Blauwe Weide, een naoorlogse wijk in
Presikhaaf, Arnhem, is een zo efficiënt en aangenaam
mogelijk bouwtraject bereikt door een LEANbenadering bij alle betrokken partijen, van architect
tot constructeur. Zij werden uitgenodigd een bod
te doen dat zo efficiënt mogelijk zou zijn en daartoe
met oplossingen te komen. Door gebruik te maken
van een prefab-benadering, waarbij woonelementen
ter plekke snel werden gemonteerd op basis van een
goed voorbereide draagstructuur, werd de bouwtijd
verkort en de overlast beperkt.

Fotogrfie: Christiane Wirth

Er zijn veel maatschappelijke
ontwikkelingen die ons noodzaken
opnieuw na te denken over onze
stedelijke omgeving.

Project
Blauwe Weide

Opdrachtgever
Vivare Projecten

Ontwerp
01-10 Architecten

Uitvoerder
Hegeman Bouw

Bouwen voor
de maatschappij
van morgen

 e hebben geleerd
W
dat het niet langer
vol te houden is met
eindige processen
te werken

Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen
dwingt ons opnieuw na te denken over onze
stedelijke omgeving.
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Zowel de economie als gebouwen kennen levens
fasen. Maar waar de economie een conjuncturele
fasering kent, heeft het gebouw te vaak nog een
eindige cyclus, die van tevoren, in concept en
techniek van het gebouw wordt bepaald. Alles is
flexibel – behalve het gebouw.

Tijd dus om ook het gebouw circulair te maken;
of minimaal zo flexibel dat het langer meekan dan
het verdienmodel van nu toelaat. Drie invalshoeken
daarvoor.

Ook de maatschappij als zodanig kent levensfasen.
In de huidige fase beseffen we het belang van
circulair redeneren. We hebben geleerd dat het
niet langer vol te houden is met eindige processen
te werken, zaken op te souperen en weg te gooien.
Dat herbestemming van het gebouw als geheel
een beter idee is dan het gebouw in onderdelen of
zelfs in grondstoffen uiteen te halen en die opnieuw
te gebruiken. Het meest duurzame gebouw is een
gebouw dat lang meegaat.

Als een gebruiker in een gebouw verandert, moet
het gebouw daarin kunnen meebewegen. Dat stelt
eisen aan concept en techniek van het gebouw.
Het moet kunnen toestaan dat de geboden ruimte
anders wordt benut dan oorspronkelijk de bedoeling
was, zonder al te zware ingrepen. Dat indelingen
kunnen uitdijen en inkrimpen, of dat ruimtes die
bedoeld waren voor een specifieke functie kunnen
worden omgevormd naar een ander gebruik.
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Het gebouw als organische ruimte:
flexibiliteit weerstaat de tand des tijds

Het gebouw als gastheer:
multitenantship als uitgangspunt
De vraag wordt steeds meer gesteld hoe het
gebouw kan bijdragen aan de start, het succes, de
samenwerking en het imago van kleinere bedrijven
of aan het prettig en efficiënt samenleven van
groepen alleenstaanden en gezinnen. Hoe bedrijven
en mensen in gezamenlijkheid een gebouw tot
leven kunnen wekken en in leven kunnen houden
door steeds met elkaar tot nieuwe verhoudingen,
nieuw ruimtegebruik en nieuwe samenstellingen
te komen. Zo’n gebouw dient zonder aanpassingen
het wisselend gebruik ervan te kunnen faciliteren.

Project
Villa Mokum

Opdrachtgever
AM Vastgoed

Ontwerp
Kampman Architecten

Uitvoerder
BAM Woningbouw

Villa Mokum, Amsterdam
Luxe studio’s in Amsterdam Amstelkwartier
Villa Mokum is een appartementencomplex van
vier bouwblokken van zeven verdiepingen en
348 studio’s. De woningen zijn via een centrale
entree bereikbaar. De begane grond is bestemd voor
commerciële functies. De studio’s zijn zelfstandige
woningen, maar op diverse plaatsen in en om het
gebouw zijn gemeenschappelijke ruimtes aanwezig,
zoals in loggia’s, op dakterrassen en in de gezamen
lijke binnentuin.

Toekomstige bewoners
betrekken bij sociale
huurwoningen

Het gebouw als publieke ruimte:
communities maken het gebouw
mogelijk
Het autonome gebouw kan alleen bestaan bij de
gratie van een of meerdere huurders, gebruikers
en eigenaren. Maar waarom zouden we altijd zo
redeneren? Een beschikbare plek in de stad kan
toch ook worden gevuld met een gebouw dat een
behoefte vervult voor de directe omgeving?
Bewoners en gebruikers van stadswijken hebben
wensen op het gebied van wonen, werken, voor
zieningen en benutting, die (mede) vorm kunnen
geven aan het gebouw op het moment dat ze daar
zelf invulling aan weten te geven. Initiatieven
kunnen ontstaan vanuit de geboden ruimte, buurten
kunnen worden geactiveerd en bewoners kunnen
zichtbaar maken wat er aan waardes in hun buurt
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aanwezig is. Zo bepalen de eindgebruikers wat ze
in een gebouw nodig vinden. In de zorg en in het
onderwijs zijn de eerste initiatieven al zichtbaar:
een verzorgingshuis kan onderdeel zijn van een
wijk in plaats van daar ‘in te staan’, scholen kunnen
zich openstellen voor de buurt en andere functies
huisvesten buiten schooluren, wonen en werken
kunnen effectief worden gecombineerd en
voorkomen dat overdag en ’s avonds gebouwen
leeg staan.
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Er is veel aandacht besteed aan afwerking en
veiligheid, zodat een luxe omgeving is ontstaan,
bedoeld om koopkrachtige inwoners voor de stad
te behouden. Zo zijn alle studio’s standaard voorzien
van vloerverwarming, videofooninstallatie en een
glasvezelaansluiting voor telefoon en data en is in
de kelder een afsluitbare fietsenberging aanwezig,
wordt het complex voorzien van toezichtcamera’s
en is er een huismeester.
Een dergelijk gebouw vraagt om goed indeelbare
ruimtes, zodat varianten in de studio’s ontstaan die
voor veel verschillende kopers interessant zijn, de
gemeenschappelijke ruimtes goed verdeeld kunnen
worden over het gebouw en een ruime maatvoering
hebben. Dat stelt eisen aan de draagstructuur van
het gebouw, die zo weinig mogelijk dragende muren
moet bevatten. Dat is hier bereikt door steeds twee
appartementen onder te brengen in één construc
tieve overspanning, waardoor later eventueel de
ruimten tot één kunnen worden samengevoegd.

Innovatie
voor de stad

Beton is een van de meest innovatieve materialen
in de bouw. Het materiaal gaat lang mee, heeft een
enorm toepassingsgebied, kan een hoge mate van
industrialisatie borgen en op die manier efficiency
en snelheid bevorderen.
Door de breedte van het toepassingsgebied wordt
in hoog tempo expertise ontwikkeld, die van de ene
sector naar de andere kan worden getransformeerd.
Innovatie gaat bij beton niet alleen om de producten,
maar ook om processen en toepassingen. Hoe prefabproducten tot stand komen, welke eigenschappen
ze moeten hebben om toepasbaar te zijn in specifieke situaties; maar ook zaken als duurzaamheid
en efficiency vragen om nauwe samenwerking met
andere partijen. Alleen zo komen we tot effectieve
vernieuwingen.
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Case: productontwikkeling

Case: duurzaam beton

Door toepassing van speciaal met ENCI ontwikkelde
bindmiddelen ontstaan vloerelementen met heel
lage milieubelasting. Om nog verdere CO2-reductie
te bereiken kan cementloos beton worden toegepast
in een gedeelte van de dakvloeren. Deze CO2-arme
kanaalplaatvloeren worden geproduceerd met
geopolymeren. Dit is nog niet eerder gedaan en dus
een wereldprimeur. Gedurende de gebruiksfase van
het gebouw wordt het lange termijngedrag van deze
betonvloeren gemonitord. Alle betrokken partners
uit de betonketen hebben toegezegd hun gegevens
over gebruikte grondstoffen vast te leggen in een
gezamenlijk document. Dit document krijgt een
fysieke plaats in het gebouw. Bij herbestemming
of sloop van het gebouw is dan direct duidelijk hoe
het gebruikte bouwmateriaal, waaronder beton,
weer optimaal kan worden in gezet voor een nieuwe
gebruiksfase.

In opdracht van Sensata Technologies Holland
ontwikkelde Schröder Vastgoed een nieuw kantoor
in Hengelo met de ambitie BREEAM Outstanding.
Het gebouw krijgt 5 bouwlagen met circa 9.000 m2
kantoren en laboratoria en een 2.500 m2 parkeer
garage. Deze nieuwbouw moet het meest gezonde
en frisse kantoorgebouw opleveren en in de top 3
belanden van de BREEAM-ladder. In de uitwerking
van het ontwerp zijn belangrijke ketenpartners
betrokken en de uitdaging begon bij beton. VBI
levert hieraan een forse bijdrage door het leveren
van het hoogst haalbare op het gebied van duur
zaam beton.

Bouwconstructie
Door een intelligente toepassing van een lichte
draagstructuur en stijve kernen kan met grote
overspanningen worden gewerkt en blijven
gebouwen tot in lengte van dagen herindeelbaar.

Energie-efficiency

‘Groen’ beton

Wie veel meewerkt aan de bouw van BREEAM- of
LEED-geaccrediteerde gebouwen, doet veel kennis
op over energie-efficiëntie. Op allerlei manieren kan
worden bespaard op energie, zoals in het ontwerp
van de constructie-elementen, waarbij soms tot
50% minder beton wordt gebruikt. Dat resulteert
in een lager gewicht en dus ook in een lichtere
draagconstructie, met onder andere minder staal.
Maar ook in minder transportgewicht, betere
isolatiewaarden, en in algemene zin een lichter
ontwerp van het gebouw; daardoor nemen ook
de emissiewaarden en het energiegebruik tijdens
de productie en de bouw af.

Het gebruiken van voorgemodelleerd beton is
sowieso energie-efficiënter, maar daarnaast kan
ook bij de productie van het beton zo duurzaam
mogelijk worden gewerkt. Dat kan door zo lokaal
mogelijk te werken en de energie die nodig is voor de
productie zo groen en lokaal mogelijk op te wekken.
Het kan ook, door de betonproducten vervolgens
via zo schoon mogelijk vervoer te transporteren:
via rail en water, en steeds over zo kort mogelijke
afstanden. Zo wordt beton zelf ook duurzamer.
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Flexibele indelingen

Industrialisering als
innovatiemethode

Sinds de negentiende eeuw weten we dat het in hoge mate
standaardiseren van een productieproces enorme voordelen
oplevert. Het gebruik van gestandaardiseerde betonelementen,
geproduceerd op zo groot mogelijke schaal en daardoor
per stuk bijzonder efficiënt, is een voorbeeld daarvan.
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Beperkte voetafdruk
continu proces

Die ambitie is duidelijk en het model beschrijft dus
feitelijk ook tussenstappen om tot dat optimale
resultaat te komen. Gelukkig verbranden we steeds
minder, begraven we ook, maar we gebruiken het
begrip recyclen nog te gemakkelijk. Vullen lijkt
een uitkomst voor puin onder snelwegen, maar

Thies van der Wal ontwikkelde een variant op de
‘Ladder van Lansink’ en doopte die de ‘Ladder
van Alders’, om daarmee de ambitie te beleggen
bij een autoriteit in de bouwwereld.

circulair – behouden – toegevoegde waarde

De ‘Ladder van Alders’

Positieve voetafdruk

Hergebruik gebouw

Hergebruik delen

eindig proces

De ambitie van dit model is, tot een gesloten en
gebalanceerd systeem te komen van bouwen
en behouden. Er is geen plaats meer voor eindige
benaderingen; bouwen is in toenemende mate
een proces dat continu is, waarin constructies
behouden kunnen blijven doordat ze vanuit de
langere termijn zijn bedacht. Doordat ze levensfases
kunnen meemaken zonder aan waarde te verliezen.
En omdat ze aan alle vijf de pijlers tegelijkertijd
beantwoorden. Ieder gebouw is een tussenresultaat.

lineair – verwijderen – degradatie

Niet alleen de productie zelf, maar ook de toepassing
ervan wordt efficiënter. Daarbij geldt dat, hoe
preciezer de maatvoering en uitvoering, hoe hoger
de efficiencywinst. Kern daarbij is om de samen
werking eerder en intensiever op te pakken.
Ditalisering van het productieproces is daarbij
een belangrijke volgende stap in de gewenste
standaardisering: met digitale technieken kunnen
betonelementen op hoge snelheid en met grote
nauwkeurigheid worden geproduceerd.

Energiegevende gebouwen

Reductie energiegebruik en milieudruk

Flexibel invulbare constructie

Deconstructie en reconstructie

Recycle

Hergebruik van grondstoffen

Vullen

Gebruik als lagere waarde grondstof

Begraven

Verbranden

Verwijderen zonder milieudruk

Verwijderen met milieudruk

Ladder van Alders: hergebruik op alle fronten

Hoofdkantoor van Statoil in Fornebu bij Oslo

is natuurlijk een grote waardedaling en een te laag
ambitieniveau. We moeten recyclen definiëren als
hergebruik van grondstoffen op een manier waarop
ze terugkomen op de oorspronkelijke plek. In een
volgende stap worden delen hergebruikt zoals
bijvoorbeeld in het ontwerp van de nieuwbouw van
Sensata Technologies in Hengelo, dat ontworpen
is op basis van ‘Design for Disassembly’.

de constructie van het gebouw verpakt zitten.
En een energieleverend gebouw heeft zijn eigen
energiebronnen zo goed op orde dat hij aan
‘de buren’ kan gaan leveren; denk bij voorbeeld aan
het delen van WKO-installaties als geïntegreerd
onderdeel van de enegineering van het gebouw.

Als we complete gebouwen willen hergebruiken,
dienen we ze op een dusdanige manier te ontwerpen
en te bouwen dat we niet alleen rekening houden
met de eerste gebruiker, maar ook met alle mogelijke
volgende. De verschillende functies die een omgeving
vraagt van een gebouw moeten al opgesloten zitten
in het ontwerp. Een beperkte voetafdruk vraagt om
energie- en milieubesparende maatregelen die in
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Internationale innovatiehub
Wat in de ene sector een succes is, kan het wellicht
in de andere ook zijn. Eén van de redenen voor de
Consolisbedrijven om op innovatie met elkaar
samen te werken is juist dat de groep een brede
range sectoren bedient. Zo kunnen de innovaties
uit woning- en utiliteitsbouw, uit civiele techniek,
infrastructuur, gebouwde stedelijke omgevingen en
railinfra met elkaar worden gedeeld en steeds een
volgende vernieuwing inluiden. Voor woning- en
utiliteitsbouw ontstaan zo innovatieve benade
ringen die zich onder andere richten op het creëren
van prettige gebouwen en omgevingen.

Toekomstige bewoners betrekken bij de bouw

Wonen Boven De Hoven,
Delft
Project
Wonen Boven de Hoven

Opdrachtgever
Van der Vorm Vastgoed

Ontwerp
Habeon Architecten

Uitvoerder
Heembouw BV

Boven het winkelcentrum Passage De Hoven
in Delft-Zuid wordt een drietal woontorens
gebouwd. De gedachte daarachter is dat
de nabijheid van de voorzieningen van het
winkelcentrum deze plek bijzonder geschikt
maakt voor doelgroepen die dat nodig hebben.
Een bijzonderheid is de betrokkenheid van
de toekomstige bewoners al tijdens de bouw.
Voor koopwoningen is dat langzamerhand
vrij normaal geworden, maar voor sociale
huurwoningen niet. Dat de toekomstige
bewoners een stem hebben in hoe hun
woning er uit komt te zien, stelt eisen
aan de constructie van het gebouw, die
wisselende indeling van de appartementen
mogelijk moet maken met behoud van de
woonkwaliteit.
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De reeds aanwezige parkeergarage, de winkels
en andere voorzieningen worden aangevuld met
voorzieningen op het gebied van veiligheid en
toegankelijkheid in en rond de woningen zelf,
zoals portiekontsluiting en goed inzichtelijke
toegangsroutes.

De noodzakelijke indelingsflexibiliteit is bereikt door
gebruik te maken van een betonnen draagstructuur
met grote overspanning, die het aantal dragende
muren beperkt en aan beide zijden van het
bouwblok vrije lichtinval mogelijk maakt.

Flexibele werkplekken voor iedereen

Stadskantoor
Utrecht
Project
Stadskantoor Utrecht

Opdrachtgever
NS Poort

Het nieuwe Stadskantoor Utrecht staat
op een spannende locatie: deels naast
en deels bovenop de nieuwe stationshal.
Het toegankelijk maken van zowel stationshal
als stadskantoor vanaf het plateau boven
de sporen, de geplande vervoersknoop van
bus- en sneltramverbindingen op maaiveld
niveau, en het grote aantal deelnemende
partijen met bijbehorende belangen maakten
ontwerp en realisatie van het gebouw
tot een complexe opgave.

Ontwerp
Kraaijvanger Architects

Uitvoerder
Bouwcombinatie SKU

Het Stadskantoor Utrecht heeft flexibele
werkplekken waarop iedereen moet kunnen
werken. Dat vraagt om grote ruimtes, waarin
iedereen zijn plekje kan vinden.

De omvang van het gebouw maakt dat veel
aandacht is besteed aan daglicht en doorzicht.
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Drie verdiepingen zijn ingericht als plaza voor
vergaderen, eten en ontmoeten. Deze niveaus
hebben een grotere plafondhoogte.

Meer weten? Bel +31 (0)26 379 79 79
of volg ons via @flexibelcomfort
VBI bouwt mee aan duurzame, flexibele en comfortabele 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.
Looveer 1
6851 AJ Huissen
Tel. +31 (0)26 379 79 79

www.vbi.nl

