THEMA

Tussen binnen
en buiten
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Essent in ’s-Hertogenbosch door de Architekten Cie.
Voor energieleverancier Essent diende een gerenoveerd gebouw uit de jaren
vijftig te worden verbonden met een nieuw gebouw. De Architekten Cie.
plaatste een atrium tussen het oude en het nieuwe bouwdeel, waarin een
lommerrijke tuin is aangelegd, met een zitgedeelte waar door de werknemers
kan worden gegeten. Groen speelt in de nieuwbouw een belangrijke rol:
verschillende tuinen dienen als oriëntatiepunt in het gebouw.
Aan de beplanting van ‘hun’ tuin ontlenen de verschillende afdelingen hun
identiteit. Zo vloeien binnen en buiten subtiel in elkaar over, met een prettige
werkomgeving als resultaat. Eleonoor Jap Sam Foto’s Scagliola/Brakkee
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1 In het atrium is een
zitgedeelte en tuin
aangebracht.
2 Een bijzonder element
is de trap naar het auditorium
in het atrium.
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De herontwikkeling van de vestiging van Essent in ‘s-Hertogenbosch door de Architekten Cie. wordt gekenmerkt door
de ingenieuze, maar vooral subtiele wijze waarop het oude
gebouw uit de jaren vijftig overgaat in de nieuwbouw. Overal
in dit immense kantorencomplex is te merken dat projectarchitect Pi de Bruijn en interieurarchitect Volker Ulrich hebben
beseft hoe belangrijk het is dat het interieur van een gebouw
natuurlijk en vloeiend voortkomt uit de architectuur, en dat
een goed ontworpen werkomgeving de bedrijfscultuur kan
beïnvloeden.
Op de begane grond zijn naast de entreehal met wachtzone
en balie, het vergadercentrum, het restaurant en het multifunctionele plaza gelegen. Het sfeerbepalende element op
de begane grond is de licht- annex energiesculptuur van
Aleksandar Rublek, die de kolommen op de begane grond
omkleedt. Het groenconcept voor de nieuwbouw is in samenwerking met Sant & Co ontwikkeld. De verschillende tuinen,
het Bamboeplaza, de Terrastuin, de Schaduwpatio en de

Hoektuin, spelen een centrale rol in de oriëntatie in het
gebouw. De identiteit van de kantoorafdelingen is geïnspireerd op de beplanting in de tuinen rondom het gebouw.
Per bouwdeel is een patroon ontworpen, dat op iedere verdieping in een eigen kleur op de wanden van de facilitaire
kernen is toegepast.
Een bijzonder onderdeel van het interieurontwerp is de trap
naar het auditorium in het atrium, dat in een zitelement annex
tuin is samengebracht. Ulrich laat zien dat door monumentaliteit in combinatie met pure materialen een sfeer kan worden
gecreëerd, waarin het niet alleen goed toeven is, maar die
zowel het oude gebouw als de nieuwbouw tot zijn recht laat
komen. Overal in het complex is de subtiliteit van het interieurontwerp merkbaar: ieder element heeft een duidelijke
functionaliteit, daarbij zijn de kleurstellingen en het meubilair
met zorg gekozen. Het eindresultaat voor opdrachtgever
Essent is een opmerkelijke symbiose tussen ‘oud en nieuw’
en ‘binnen en buiten’.
27

1

28 de Architect interieur 23, mei 2007

1 De scheiding tussen het oude en het nieuwe gebouw
is gemarkeerd door het atrium. De verschillende
bouwdelen zijn door middel van trappen met elkaar
verbonden.
2 Aan de vensterbank kan worden gewerkt of genoten
van het uitzicht op het atrium. Foto Gerjam Vissers
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Langsdoorsnede
1 hal 2 techniek 3 kantoren 4 vergaderruimtes 5 auditorium 6 atrium 7 vide 8 gang 9 plaza 10 fietsenstalling 11 tuin 12 parkeergarage
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