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DUURZAAM EN GROEN GAAN HAND-IN-HAND IN HET DURA VERMEER INSPIRATION CENTRE

DE VERBINDING STRAALT 
VOORAL GEZONDHEID UIT
In Utrecht/Leidsche Rijn, pal langs de A2, is in een jaar tijd een markant gebouw verrezen dat op 13 oktober officieel 
werd geopend. Het Dura Vermeer Inspiration Centre (DVIC), inmiddels omgedoopt tot De Verbinding, is het nieuwe 
‘familiehuis’ van de Divisie Bouw en Vastgoed van bouwconcern Dura Vermeer. Het is een state-of-the-art kantoor dat 
voldoet aan normeringen als BREEAM ‘Excellent’ en BENG-energieprestatie, maar bovenal gezondheid uitstraalt. Wie de 
ontvangsthal van het door MONK Architecten ontworpen, 7.500 m² grote gebouw aan de Hertogswetering binnenstapt, 
wordt aangenaam verrast. Licht, ruimte en groen voeren hier de boventoon. 

Tekst | Agnes Zuiker   Beeld | Dura Vermeer

“Wij wilden een gezonde, professionele en in-
spirerende mini-community realiseren”, zegt 
Peter Krop, directeur van de Divisie Bouw en 
Vastgoed. “Dat betekent dat we veel verder 
gaan dan ‘gewoon groen’. De gezondheid van 
mensen staat voorop, zij moeten kunnen werken 
in een optimale werkomgeving, waarin ze de 

Platowood geeft de open trappen een warme uitstraling.

beste prestaties kunnen leveren. Wij zien het als 
onze verantwoordelijkheid om hen te faciliteren 
in hun wellbeing.”

Het gebouw bestaat uit twee delen, met elkaar 
verbonden door een royale en transparante ont-
vangstruimte. Eén gebouwdeel is bestemd voor 

de eigen werkmaatschappijen en ondersteunende 
disciplines. Hier werken mensen samen in open 
en flexibele werkplekken en in comfortabele, 
goed geëquipeerde tenderruimtes. Het andere 
deel huisvest THUIS, een showroom van 2.400 m² 
voor huizenkopers, die via een indrukwekkende 
podiumtrap en een eigen ingang te betreden is. 
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Het opvallende ‘familiehuis’ van Dura Vermeer in Leidsche Rijn is niet te missen.

De open trappen in het centrale gebouwdeel ver-
binden de werkplekken en ontvangstruimte. De 
houten bekleding heeft niet alleen een stijlvolle, 
warme uitstraling, maar draagt ook bij aan een 
goede akoestiek. De lift ligt uit het zicht en mag 
alleen bij uitzondering worden gebruikt. Traplopen 
is hier het adagium.

Langs de wanden zijn grote LED-schermen ge-
plaatst met daarop beelden van door het bouw-
concern gerealiseerde projecten. Met een intern 
narrowcastingsysteem kan ieder beeldscherm 
individueel worden geprogrammeerd. Het sa-
nitair is voorzien van waterzuinige douches en 
toiletten, de kranen geven water en blazen lucht. 
“Dat geeft minder verspilling en is gemakkelijker 
schoon te houden.”

HOOFDROL VOOR MENSEN 
ÉN PLANTEN
Duurzaam en groen gaan in dit nieuwe kantoor 
hand-in-hand. Naast mensen spelen planten een 
hoofdrol in het gebouw. Er is een indoortuin met 
een enorme groenwand. De tuin rondom de bras-
serie levert niet alleen eetbare kruiden, maar 
draagt ook bij aan zuurstofrijke lucht. Doordat de 
lucht bovendien met speciale filters wordt geïo-
niseerd, ontstaat een gezond binnenklimaat. ”De 
lucht binnen is schoner dan buiten”, stelt Krop. 
“Alle fijnstof en pollen worden afgevangen.”

De grote daktuin met insectenhotels en intieme 
zitjes versterkt het groene karakter van het ge-
bouw. Hier geen sedumlaag, maar een échte tuin. 
De resterende ruimte wordt ingenomen door PV-
panelen, ‘zware jongens’ in de woorden van Krop, 
die de nodige energie opwekken.

VOL DIGITAAL EN 
TECHNISCH VERNUFT
Het DVIC is ontwikkeld op basis van de pijlers 
duurzaamheid, digitalisering en circulariteit en 
zit vol digitaal en technisch vernuft. “Over alles is 
nagedacht”, zegt Krop. “Zo garandeert een uitge-
kiend inregelsysteem continu het meest optimale 
klimaat in het auditorium en de vergaderkamers. 
De resultaten worden voortdurend gemonitord en 
zichtbaar gemaakt op displays in elke ruimte.” Zelf 
vindt hij de biodynamische verlichting heel mooi: 
“Daarmee worden de lichtintensiteit en lichttonen 
bijgesteld, al naar gelang het moment van de dag 
of het type bespreking.” De gevel van duurzaam 
hout en aluminium panelen is afgewisseld met 
energie-opwekkend, ‘zelfdenkend’ glas en digitale 
sensoren in de beglazing sturen de zonwering aan. 
“Met al deze innovatieve toepassingen verminde-
ren we ons totale energieverbruik met zeker 20 
procent”, aldus de directeur.

STOER EN INDUSTRIEEL KARAKTER
Opvallend zijn verder de zichtbare staalcon-
structie, de afgewerkte betonvloeren en de 
zichtbare installaties die het interieur ontegen-
zeggelijk een stoer en industrieel karakter ge-
ven. Voor de inrichting is gekozen voor volledig 
recyclebare vloerkleden en (deels) refurbished 
meubilair. Ook aan elektrische auto’s is gedacht: 
van iedere twee parkeerplekken is er één voor-
zien van een laadpaal.

Krop is ervan overtuigd dat De Verbinding één 
van de meest gezonde gebouwen van Neder-
land is. “Ik beschouw het als een dorpje met 
huiselijke sfeer, waar het hele Dura Vermeer-
netwerk welkom is. Deze huisvesting levert een 
belangrijke bijdrage aan het verder versterken 
van onze netwerkorganisatie.”   ❚

'De houten 
bekleding heeft 
niet alleen een 
stijlvolle, warme 
uitstraling, maar 
draagt ook bij 
aan een goede 
akoestiek'
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Wij bedanken 
Dura Vermeer voor 
de inspirerende 
samenwerking!
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Projectinfo

Alle installaties in het zicht

Opvallend in het DVIC zijn de zichtbare, en dus keurig afgewerkte, 
installaties. Wie nog iets beter kijkt, ontdekt talloze technologische 
hoogstandjes en innovatieve, energiezuinige toepassingen. “Ons aan-
deel omvatte feitelijk alle installaties behalve het licht”, preciseert 
projectleider Marco van Osch van Groen & Aldenkamp Installatietech-
nieken de opdracht aan dit Woerdense bedrijf.

Alles in het gebouw gaat elektrisch; nergens wordt meer gas 
gebruikt. “Het pand wordt verwarmd via de door ons geleverde 
warmtepompen”, aldus de projectleider. Klimaatbeheersing is een 
speerpunt binnen het ontwerp, vervolgt hij. “Dankzij ons volautoma-
tische inregelsysteem is overal in het gebouw sprake van het meest 
optimale klimaat, ook in de kantoortuinen en vergaderruimtes. Wij 
monitoren de resultaten voortdurend en maken deze zichtbaar op de 
displays die in elke ruimte zijn aangebracht. Ook zijn de resultaten 
via een app te bekijken.”

Watermistinstallatie
Van Osch is trots dat Groen & Aldenkamp aan dit project mocht 
meewerken. Hij is vooral onder de indruk van de aangelegde sprin-
klerinstallatie. “Dat is geen gebruikelijk systeem, maar een water-
mistinstallatie. Het water, dat onder hoge druk (120 bar) door dunne 
leidingen loopt, wordt in geval van brand verneveld in plaats van 
gesproeid. Die mist beperkt de waterschade enorm. Verder oogt deze 
installatie heel fraai.”

Projectinfo

Hoogwaardige wandsystemen 

Om de hightech vergaderruimte in het DVIC nog efficiënter te kun-
nen gebruiken, liet Dura Vermeer zijn oog vallen op de expertise van 
BREEDVELD mobiele wandsystemen. Het bedrijf uit Horssen leverde 
tevens de strakke schuifwand op de eerste verdieping, tussen de bras-
serie en het auditorium. Over het resultaat is projectmanager John 
van Kerkhof meer dan tevreden.

“Onze mobiele wanden zijn altijd klantgerichte maatoplossingen. Voor 
de vergaderruimte op de tweede verdieping leverden we een wand 
bestaande uit hoogwaardige panelen met een speciale magnetische 
whiteboard afwerking. Op zo’n whiteboard kun je niet alleen schrij-
ven, maar ook vellen papier vastzetten met magneetjes. Dat maakt het 
werk voor bijvoorbeeld een bouwteam heel overzichtelijk.”

Voor de twee mobiele wanden tussen het auditorium en de brasserie 
gebruikte Van Kerkhof het type BREEDVELD P110. “De afwerking van 
deze wanden bestaat uit een HPL (High Pressure Laminate), een kwali-
tatief hoogwaardige krasvaste kunststof afwerking. Deze wand heeft 
een aantal toegangsdeuren, wat zeker in deze coronatijd ontzettend 
praktisch is. Zo kun je de verschillende stromen mensen scheiden.”

Tijdens de afwerkingsfase bleef BREEDVELD steeds in nauw contact 
staan met ontwerpbureau D/Dock. “Een partij waar we altijd goed mee 
samenwerken”, aldus Van Kerkhof. 
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Woonhuis, Eelderwolde
Gevelbekleding, kozijnen, zonwering
Houtsoort: Platowood Fraké
Architect: Architectuurstudio SKA
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HOUT VAN ARCHITECTEN

Projectinfo

‘Uitdagend en eervol’

Dura Vermeer en Van den Pol Elektrotechniek werken regelmatig 
samen. “Recent bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van NoMA House 
en de grootschalige renovatie van kantoorgebouw De Walvis, beide 
in Amsterdam”, zegt projectleider Utiliteitsbouw Johnny Gielen. 
“De selectie voor dit Inspiration Centre ervaren we zeker als eer-
vol”, stelt Bert Ebbenhorst, projectleider Beveiliging en ICT. “Het 
zegt veel over het vertrouwen dat Dura Vermeer in ons heeft.”

Van den Pol is verantwoordelijk voor de complete E-infrastructuur. 
Gielen: “Ook de verlichting plus sturingen voor zowel het DALI-
netwerk als de Smart Windows zijn door ons aangelegd. Met deze 
innovatieve ramen wordt zonne-energie opgewekt die de rolgor-
dijnen voedt.” Met LED-verlichting, 867 PV-panelen en 45 laadpa-
len levert Van den Pol een stevige bijdrage aan het BREEAM-NL 
‘Excellent’-label. Ook alle zwakstroominstallaties zijn door de 
Montfoortse E-specialist aangelegd. “Het gaat om brandmeld en 
ontruiming, datanetwerk, slagboominstallaties, intercomsysteem, 
inbraakbeveiliging, toegangscontrole en CCTV”, meldt Ebben-
horst. “De laatste vier onderdelen zijn geïntegreerd in het iProtect-
managementsysteem.”

Snel door lean
De bouwtijd was kort. “Ook is gedurende het project een aantal 
optimalisaties doorgevoerd. Er werd het nodige gevraagd van 
ieders flexibiliteit, maar in goede afstemming met alle bouwpart-
ners is het gebouw keurig op tijd opgeleverd.” De lean-aanpak 
speelde daarbij een belangrijke rol. “Elke dag werd tijdens een 
gezamenlijk startoverleg de planning doorgenomen. Zo bleven de 
lijnen kort.”

Beide Van den Pol-projectleiders kijken met plezier terug op het 
circulaire en innovatieve project. Gielen: “Inhoudelijk was het een 
uitdagend werk waarbij we ons specialisme voor utilitaire gebou-
wen over de volle breedte konden inzetten.”

Projectinfo

Geplatoniseerd hout brengt sfeer

Esthetisch, vormstabiel en 100% circulair. Dat typeert het hout 
van Platowood. Dit Arnhemse bedrijf gebruikt een uniek, ge-
patenteerd proces om houtsoorten rotbestendig te maken. 
Door dit ‘platoniseren’ (simpel gezegd: koken, drogen en bak-
ken) krijgt het hout een levensduur van zeker 50 jaar.

Platowood gebruikt snelgroeiend hout uit duurzaam beheerde, 
gecertificeerde bossen. Het hout wordt met water en hitte 
verduurzaamd, dus zonder chemicaliën. “Door te platoniseren 
blijft het hout vrij van schimmels en behoudt het zijn vorm-
stabiliteit. Bovendien krijgt het in de afbakfase een mooie, 
donkere kleur”, aldus adviseur Nienke de Pijper.

Natuurlijk decor
In het Inspiration Centre geven de houten delen van Plato-
wood de trappen een stoer, warm en huiselijk aanzien. Ook 
vormen ze een natuurlijk decor voor de in het oog springende 
plantenwand. Dat Dura Vermeer voor de afwerking van zijn 
Inspiration Centre voor Platowood koos, beschouwt De Pijper 
als een groot compliment. “Dat straalt uiteraard veel vertrou-
wen uit in ons product.”

Ook de 2.400 m² grote showroom THUIS hangt vol planten.
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