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8Westraven, Utrecht

Type gebouw: kantoor Rijkswaterstaat

Oplevering: september 2007

Bureau: architectenbureau cepezed, Delft

Architect: Jan Pesman / Ronald Schleurholts

Fotografie: Henk de Jong1 / Jannes Linders2 / Cepezed3 /

Fas Keuzenkamp4 / Atto Harsta5

Westraven is een complexe en grootschalige combinatie van oud-

en nieuwbouw voor diverse diensten van Rijkswaterstaat.

De bestaande hoogbouw is gestript tot op het betonskelet en

geheel gerenoveerd. In de vloeren zijn vijf enorme vides met

volledig transparante gevelvelden gemaakt. Deze beslaan steeds

vier verdiepingen en zijn afwisselend aan de oost- en westzijde van

het gebouw gesitueerd. De vides fungeren letterlijk als enorme

vensters op de wereld, die niet alleen spectaculaire uitzichten

bieden, maar die ook zorgen voor interne en externe oriëntatie. De

rest van de thermische torengevels is eveneens zo transparant

mogelijk gemaakt en bestaat nu voor het overgrote deel uit glas.

Hierdoor zijn zowel het uitzicht als de daglichttoetreding

geoptimaliseerd, waarbij ook de gangen, voorheen donker en

bedrukkend, altijd richting licht en uitzicht lopen. Als integrale

oplossing voor een aantal klimatologische problemen is een

tweedehuidfacade ontwikkeld die voor ruim 7.000 m2 bestaat uit

stroken zwart, teflon gecoat glasvezeldoek, die worden afgewisseld

door stroken glas op zit-ooghoogte. De spouw tussen de

thermische en de tweedehuidgevel blijft daardoor voorzien van

verse lucht. Hierdoor kan onder meer natuurlijk geventileerd

worden. Gebruikers hebben daardoor een grotere vrijheid in het

regelen van het individuele werkklimaat. 

De tweede huid van glasvezeldoek werkt ook als zonwering. Hij

houdt de warmte grotendeels buiten waardoor er minder gekoeld

hoeft te worden. Daarnaast filtert het doek fel invallend licht. De

kleur, de draaddikte en de maaswijdte zijn er helemaal op

afgestemd dat het uitzicht vanuit de toren gewoon behouden blijft. 

Rondom de voet van de toren is evenwijdig aan het Amsterdam-

Rijnkanaal een langgerekte nieuwbouw van vier verdiepingen

gebouwd. Aan de noordwestkant van de toren heeft deze twee

‘vingervormige’ kantoorvleugels, aan de zuidoostzijde drie. Tussen

de vleugels in liggen transparant overkapte atria die veel daglicht

het complex binnenhalen. De nieuwbouwvleugels zijn

‘vingervormig’ gemodelleerd opdat zoveel mogelijk gebruikers zo

veel mogelijk daglicht genieten en uitzicht op de omgeving buiten

hebben. Wanneer de atria en serres bij veel zon een zware

warmtebelasting hebben, worden met wit doek van hetzelfde type

doek als gebruikt voor de tweedehuidgevel spouwen gevormd. De

warmte blijft in deze spouwen hangen en wordt via het dak

geventileerd, waardoor de temperatuur in de serres en kantoren

aangenaam blijft. Een bijzondere toepassing met veel

daglichtvoordelen is gesitueerd in de ruim zeventig meter lange

entreestraat aan de noordoostkant van de toren. Het dak en de

gevels vanaf drie meter hoogte bestaan hier geheel uit

transparante luchtkussens. De kunstverlichting in Westraven is

dynamisch en past zich overal automatisch aan aan de kleur en

intensiteit van het aanwezige daglicht.
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