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VERTROUWD TERREIN IN HILVERSUM
De entree van kantoorgebouw Olympia 2 in Hilversum is grondig gerenoveerd. Ook 
zijn twee verdiepingen gemoderniseerd. Van den Pol Elektrotechniek was zeventien 
jaar geleden betrokken bij de bouw van Olympia 2 en leverde ook een bijdrage aan 
de actuele facelift. Dit in nauwe samenwerking met vertrouwde partner Van Galen 
Klimaattechniek.

Conform het nieuwe lichtplan is de verlichting vervangen, veelal door LED. De entree 
was hierdoor enige tijd buiten gebruik. Om de tijdelijke looproute voor bewoners te 
markeren, bracht Van den Pol verlichting aan. Ook is de brandmeldinstallatie aange-
past aan de actuele indeling van de kantoorvloeren. De metamorfose geeft de uitstra-
ling van Olympia 2 een stevige impuls en vergroot de aantrekkingskracht voor nieuwe 
gebruikers. 

Transformatie van kantoren is vertrouwd terrein voor Van den Pol. Zo was het bedrijf 
eerder actief in de aangrenzende gebouwen Olympia 6 tot en met 8. Ook daar werd 
de entree vernieuwd.
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Een licht en warm onthaal

“Olympia 2 bestaat uit twee schijven van zes bouwlagen, met daartussen de 
entree en lobby”, vertelt architect Volker Ulrich van Ulrich architectuur, die 
eind 2013 opdracht kreeg om het kantoorpand te moderniseren. “Het pand 
is in 1991 gebouwd, maar straalde een zekere jaren 80 charme  uit. Om 
de huidige huurders te behouden en om het gebouw als onderscheidend 
product in de markt te zetten, moesten de entree en lobby flink worden aan-
gepakt. Het gesloten, donkere karakter en de bedompte, benauwde sfeer 
moesten worden omgezet in licht en ruimtelijkheid. De grote vraag was: 
hoe realiseren we dit?”

NIEUW LUIFEL
Het eerste dat Volker Ulrich aan het kantoorpand wijzigde, was de don-
kere entree. Het oude luifel en de kolommen waarop het rustte, moesten 
gesloopt worden. In plaats daarvan kwam een nieuw luifel met glazen tour-
niquetdeuren die, constructief verankerd tussen de twee gebouwschijven, 
boven de begane grond ‘hangt’. In de lobby creëerde Ulrich eveneens meer 
licht en ruimte: “We haalden de wand van de receptie weg en betrokken 
de vrijgekomen ruimte bij de lobby. Daar voorzagen we een nieuwe balie.”

SCULPTUUR
“Passend bij de open, ruimtelijke sfeer hebben we goed gekeken naar de 
vorm en afwerking van het interieur”, vervolgt Ulrich. “Vanuit een integrale 
benadering streefden we naar een hoge mate van abstractie en reductie. 

Een transparante entree, een ruimtelijke lobby en licht. Veel licht. De metamorfose van Olympia 2 in Hilversum is indrukwekkend. In 
slechts zeven weken tijd veranderde dit multi-tenant kantoorgebouw van ‘gedateerd’ naar ‘klaar voor de toekomst’. 

Zo zijn borstweringen in de vloer verankerd, bevestigingspunten zoveel mo-
gelijk weggewerkt en zaken als de postkast en het brandveiligheidspaneel 
uit het zicht onttrokken. De witte trap met stalen leuning, die als een soort 
wokkel naar de vijfde verdieping klimt, manifesteert zich als een sculptuur 
binnen dit rustige geheel.”

KLEUR EN LICHT
Ulrich paste in de lobby veel wit toe op onder andere de wanden en ba-
lustraden. Als warme tegenhanger hiervan zijn de kozijnen en liftwanden 
uitgevoerd in een zandkleur. Hierop aansluitend zijn bij de balie houten 
lamellen aangebracht, die doorlopen in het plafond. Ook het verlichtings-
concept van Studio Rublek, met veel aandacht voor de juiste lichthoeveel-
heid en -kwaliteit, draagt bij aan een lichte en tegelijkertijd warme beleving 
van de ontvangstruimte.

KORTE BOUWTIJD
De ingrijpende verbouwing werd uitgevoerd door Kondor Wessels, het 
bouwmanagement was in handen van DTZ Property Management. In okto-
ber 2014 gingen de werkzaamheden van start, medio november volgde de 
oplevering al. Ulrich was in de uitvoeringsfase bij de verbouwing betrokken 
voor de esthetische controle en het oplossen van ad hoc situaties: “De sa-
menwerking met de aannemer verliep zeer voorspoedig. Toen bijvoorbeeld 
bleek dat er geen sparing in de staalconstructie zat voor de afwatering, zijn 
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we adequaat en in goed overleg tot een alternatief gekomen: onder het 
luifel voorzagen we op subtiele wijze twee afwateringsbuizen. Zo werkten 
we met elkaar toe naar een mooi eindresultaat. Olympia 2 voldoet weer vol-
ledig aan de functionele en esthetische eisen van vandaag én morgen.”    ❚

Het gesloten, donkere karakter en de bedompte, benauwde sfeer moesten worden omgezet in licht en ruimtelijkheid.

De witte trap met stalen leuning, die als een soort wokkel naar de vijfde 
verdieping klimt, manifesteert zich als een sculptuur.

Bij de balie zijn houten lamellen aangebracht, die doorlopen in het plafond.




