Ontwerp

Zeeuws landschap

Ontwerp

als inspiratie

Transparante, vanuit het hele gebouw zichtbare, vergaderruimten dragen bij aan een open werksfeer.
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“Vernieuwend, inspirerend, dynamisch. Een nieuwe
standaard op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.”
Zo omschrijft de directie van chemiebedrijf Dow het nieuwe
hoofdkantoor op het Maintenance Value Park in Terneuzen.
Architectenbureau Group A liet zich bij het ontwerp inspireren
door het Zeeuwse landschap.

Ontwerp

De publiek toegankelijke entree, met naast
de koffiebar ruimte voor de presentatie van
producten en onderzoek.

Auteur: Roelof Dalhuizen. Foto’s: Frank Hanswijk.

Dow Benelux is sinds 1964 gevestigd
ten westen van Terneuzen. Door de
groei van het bedrijf liggen de vele
functies verspreid over het gehele
fabrieksterrein. Voor het nieuwe door
Group A ontworpen hoofdkantoor
koos Dow er bewust voor om dit gebouw buiten het terrein te situeren.
De nieuwe locatie ligt aan de monding van de Westerscheldetunnel.
Het omringende typisch Zeeuwse
landschap diende als inspiratie voor
het ontwerp van het 16.850 vierkante
meter tellende hoofdkantoor. De
verantwoordelijke architecten keken
daarbij onder meer naar de kleuren in
het landschap. “Rijdend door de omgeving valt een kleurverloop op; van
aarde- en groentinten naar het lichte
grijsblauw van de lucht.” Dit kleurverloop is weerspiegeld in de gevel van
het nieuwe pand. “De robuuste plint
van metselwerk staat voor de Zeeuw-
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se klei, de lichte bovenbouw met een
horizontaal lijnenspel en kleurverloop
van donker naar licht representeert
het landschap en de lucht”, aldus
Group A. “Het nieuwe kantoorgebouw
is zo geïnspireerd op het kenmerkende Zeeuwse landschap.”

De rode trappen en ontmoetingsbruggen stimuleren ontmoeting en samenwerking.

Het aan de buitenkant toegepaste
kleurenverloop en het ontwerp van de
buitenruimte zijn naar binnen doorgetrokken. “Dit komt via de vloeren,
wanden en het meubilair op een subtiele, maar duidelijk herkenbare, wijze
in het interieur terug.” De op iedere
etage aanwezige verbindingsbruggen en Dow-rode trappen functioneren als verbindend element waar
ontmoeting voorop staat. “Dit met
als doel de communicatie tussen de
afdelingen en zo innovatie te stimuleren. Voor de overige ruimtes in het
gebouw geldt dat hoe dichter deze
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en bomen zorgen voor schonere lucht
“ Planten
en betere akoestiek”
bij de buitengevel zitten, hoe meer
ze ingericht zijn op geconcentreerd
werken.”

Met verlichting en aankleding zijn er verschillende zones gecreëerd.

Binnen zijn de twee kantoorvleugels
met een brug verbonden. De atria die
hierdoor ontstaan zorgen voor volop
daglicht en uitzicht. Met elfhonderd
werkplekken biedt de nieuwbouw

volgens de architect voldoende
ruimte om het groeiend aantal medewerkers op te kunnen vangen. In
het gebouw staan ontmoeting en
samenwerking centraal. Meteen achter de entree bevindt zich het eerste
atrium met het meeting center. “Hier
is ruimte voor Dow om onderzoek,
innovaties en producten in vitrines en

op de ingebouwde beeldschermen
te presenteren. Alle ontmoetingsfuncties zijn rondom dit atrium gesitueerd, zodat de openheid maximaal
benut is.”
In het gebouw zijn producten van
uiteenlopende aanbieders toegepast.
Het losse meubilair werd geleverd

door SV en OCS Steelcase; de vloeren zijn van Milliken (tapijt), Sika
(gietvloer) en Wurks (verhoogde
vloer). Maars Living Walls leverde de
binnenwanden, de plafonds zijn van
HC KP (klimaatplafond) en Rockfon
(systeemplafond), en de verlichting
is geleverd door Studio Rublek. Overigens is er in het gebouw behalve
kunstlicht ook volop daglicht te vinden. Daardoor was het ook mogelijk om het gebouw een uitgelezen
‘groen’ karakter te geven: her en der
staan grote bloembakken, met tot
wel 7 meter hoge bomen. “De planten en bomen zorgen niet alleen voor
schonere lucht, ze zijn ook bedoeld
om het geluid vanuit de open atria te
verzachten.”
Bij de inrichting werden overigens
niet alleen ‘standaard’ interieurproducten gebruikt. Bij de realisatie
van interieur waren eveneens interieurbouwers betrokken – Soons
Interieurbouw, Woodwave en Smit
Interieurbouw en advies – die verantwoordelijk waren voor de tal van

Zodra de trapleuning wordt aangeraakt, gaat de
verlichting in de leuning aan.

50

Inside Information

speciale elementen in het nieuwe
Dow-kantoor.
In het gehele pand spelen duurzaamheid, gezondheid en veiligheid
een belangrijke rol. Dit komt onder
meer naar voren in de centrale locatie van de trappen en het plaatsen
van trapleuningen die oplichten bij
aanraking. Dit sluit aan bij het beleid
van Dow om medewerkers bewust,
veilig en meer te laten bewegen. Het
nieuwe kantoorgebouw van Dow is
niet aangesloten op het gasnet. Voor
verwarming en energie wordt gebruik
gemaakt van zonnepanelen en warmtepompen. “Verder is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten
en materialen waarin Dows eigen
halffabricaten zijn verwerkt, zoals de
epoxyvloer, het tapijt, de isolatie en
het dak. Het nieuwe Dow-onderkomen is zo met recht de blikvanger op
het nieuwe Maintenance Value Park in
Terneuzen.”

www.groupa.nl

Inside Information

51

