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TNT Centre, Hoofddorp

Type gebouw: Kantoor, nieuwbouw
Oplevering: Februari 2011
Bureau: Paul de Ruiter Architecten, OVG 
projectontwikkeling & Triodosbank
Architect: Paul de Ruiter
Fotografie: Alexander van Berge, Bowie Verschuuren, 
Pieter Kers Barbara Burg, Oliver Schuh

Het ontwerp van het TNT Centre kenmerkt zich door 
duurzaamheid, transparantie en connectiviteit. Bouwwerk 
en interieur bieden daadwerkelijk meerwaarde voor de 
belangrijkste personen uit het project: de gebruikers. 

Het gebouw bestaat uit twee langwerpige parallelle 
hoofdvolumes van elk zes verdiepingen hoog. De 
‘achterzijde’ van het gebouw is gericht op een ecologische 
waterzone, met een wandelroute aan de Geniedijk. 
Deze dijk is onderdeel van de Stelling van Amsterdam 
die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. De open 
‘voorzijde’ met entree is gericht op het toekomstige 
ontwikkelingsgebied Beukenhorst-Zuid. Tussen de twee 
volumes bevindt zich het atrium dat door zijn oriëntatie 
in het bouwvolume een gezonde, frisse en natuurlijk 
verlichte werkplek voor elke medewerker mogelijk maakt. 
Bovendien biedt het atrium de medewerkers een prachtig 
uitzicht over de natuurlijke omgeving. Atrium en entree 
zijn sterk met elkaar verbonden, waarbij de trapsgewijze 
terrassen de gebruikers uitnodigen om te voet naar de 
verdiepingen te gaan en elkaar op de overlegverdieping 
te ontmoeten (minder liftgebruik). Duurzaam, transparant 
en inspirerend. Door een optimale noord-zuid- oriëntatie 
te creëren, valt veel daglicht het gebouw binnen. De 
noordgevel is geheel van (gerecycled) glas, de zuidgevel 
is half dicht om te voorkomen dat het te warm wordt. Een 
atrium zorgt er bovendien voor dat de werkvertrekken 
ook van binnenuit daglicht krijgen. Dat scheelt niet 

alleen energie, het verhoogt eveneens de kwaliteit van 
de werkplekken. Het bevordert de gezondheid en de 
prestaties van de gebruikers van het gebouw. Bij daglicht 
voelen mensen zich prettiger. Het uitzicht over het park 
en de dijk en de weggewerkte parkeergarage dragen 
daaraan bij. Deze ‘slimme zonwering’, de Chameleon 
Skin, is een gevel van gerecycled aluminium die zich met 
lamellen aanpast aan de zon. De slimme zonwering houdt 
de warmte van de zon buiten, waardoor minder koeling is 
vereist en het daglicht de kans krijgt diep naar binnen te 
vallen, zodat ook minder kunstlicht nodig is. Het gebruik 
van kunstlicht wordt gekoppeld aan de hoeveelheid 
daglicht en aanwezigheid van mensen. Slimme zonwering 
draagt zo bij aan het menselijk welbevinden en aan de 
reductie van het energieverbruik. De ‘modules’ in het 
gebouw zijn precies zo breed dat de vloeren ze in een 
keer kunnen overspannen. Dat zorgt voor flexibiliteit bij 
de indeling en spaart beton uit voor balken en kolommen. 
Doordat er gebruik van interne dragende kolommen of 
muren overbodig is geworden kan het daglicht bovendien 
nog verder de werkvloer binnendringen.
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Gemeentehuis, Bronkhorst

Type gebouw: Kantoor, nieuwbouw
Oplevering: December 2009
Bureau: Atelier PRO
Architect: Dorte Kristensen en Christina Kaiser
Fotografie: Petra Appelhof, Arjen Schmitz, Paul Kozlowski

Bronckhorst wilde vooral een extreem energiezuinig 
gemeentehuis. De wens voor een open en transparant 
gemeentehuis die bij de nieuwe organisatie zou passen, 
hebben wij vertaald in een gebouw waar daglicht, uitzicht 
en inzicht (van buiten naar binnen) centraal staat. 

Daglicht draagt bij aan gewenste inrichting, sfeer, imago, 
en bespaart uiteindelijk ook energie (voor kunstverlichting). 
Uitzicht bevorderd de orientatie, hechting met de plek, 
draagt bij aan de concentratie van de gebruikers. Inzicht 
van buiten op de ‘politieke activiteiten’ in het gebouw 
was belangrijk voor het draagvlak en vertrouwen van de 
bezoekers voor deze nieuwe gemeente. Het gebouw heeft 
een zeer ‘dichte’ gevel, met niet meer openingen die voor 
de daglicht eis strikt noodzakelijk zijn. Vervolgens is voor 
de kantoorvleugels gezocht naar een optimale positie van 
de open delen. Door de ramen tot de vloer te laten lopen, 
hebben medewerkers niet alleen meer uitzicht, maar 
komt er ook meer licht binnen. Het lange strijklicht rijkt bij 
laagstaande zon op de lichte vloerafwerking tot ver in het 
interieur. Daarnaast zijn de ramen voorzien van geisoleerde 
luiken die sluiten als een gebouwdeel niet wordt gebruikt. 
De luiken fungeren (zowel in open, als gesloten stand) 
als zonwering, en dat zonder het uitzicht te belemmeren. 
Kunstenaar Jaap Drupsteen heeft de luiken van een 
fotoreliëf van het omringende landschap voorzien. 
Door de positie tussen de hogere kantoorvleugels in, 
kan het daklicht zonder additionele zonwering worden 
uitgevoerd: het gebouw zorgt voor zijn eigen schaduw. 
Het lichte baksteen van de gevel (uitgekozen op zijn 

warme karakter, dat zelfs op een druilerige dag er zacht 
uit ziet) is hier ook binnen toegepast. Zonlicht strijkt 
langs de steen en verstrerkt het relief van de wand. 
Tegenover de hoofdentree, aan het uiteinde van de hal, 
leidt een groot raam het zicht naar de omgeving: een oude 
boerderij met kenmerkende hoge kap. Het grote raam 
van de raadszaal heeft ook donkere kozijnen en kadert 
daarmee het landschap als een groot schilderij aan de 
wand. Deze opening in de gevel heeft een dubbelfunctie, 
naast daglicht en uitzicht biedt het de ‘burgerij’ zicht op 
de werkzaamheden in het gemeentehuis. Bij schemering 
toont het grote raam de activiteiten van de ambtenaren 
binnen. Na oplevering is pas echt goed duidelijk hoe de 
luiken van invloed zijn op het totaalbeeld van het gebouw. 
Het contrast tussen de gesloten steen en de lichte vlakken 
pakt hier heel bijzonder uit. In vaanstand weerkaatsen de 
luiken het zonlicht op de gevel, en werpen tegelijkertijd 
donkere schaduwen op het baksteen. Het spel van 
dicht en open toont letterlijk het gebruik dat achter de 
gevel plaatsvindt, en verraad aan de buitenstaander de 
aanwezigheid van de beleidsmakers. De (op het eerste 
gezicht onverenigbare) randvoorwaarden vanuit de 
energie-ambitie zijn in dit project op bijzondere wijze 
gecombineerd met de wens voor een ‘open’ gebouw. 
Grote openingen in dak en gevel stonden op gespannen 
voet met de thermische eisen aan de gebouwschil. Mooi 
materiaalgebruik is hier op bijzondere wijze gecombineerd 
met de inrichtingselementen die de locatie voorziet: 
daglicht en uitzicht. Gemeentehuis Bronckhorst wordt 
hiermee een voorbeeld project waar bijzonder gebruik van 
daglicht niet alleen bijdraagt aan de beleving, maar ook de 
exploitatie en energieverbruik van een gebouw.
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Kantoor BP, Europoort

Type gebouw: Kantoor, nieuwbouw
Oplevering: Mei 2011
Bureau: Group A
Architect: Maarten van Breemen
Fotografie: Scagliola Brakkee, Roos Aldershoff

In het BP kantoor is getracht om het daglicht optimaal in 
te zetten voor een fijne en energiebewuste werkomgeving. 
Een belangrijke eis voor het BP kantoor was echter dat 
de gebruikers worden beschermd tegen de schokgolf van 
een mogelijke explosie op de raffinaderij. Dit geeft een 
paradoxale ontwerpopgave van een soort bunker met een 
open karakter.

Het gebouw heeft aan de raffinaderijzijde een groot 
artificieel duinlichaam, die de eerste klap kan opvangen. 
Het gebouw heeft een gekromde vorm waardoor het 
betonskelet extra stijf is. De gevel vangt de schokgolf 
juist op door een zekere mate van flexibiliteit te hebben, 
waardoor deze licht en open kan zijn. De gevelbeglazing 
verloopt van smalle stroken in de zuidgevel tot geheel 
beglaasd in de noordgevel. Aan de zuidgevel zijn grote 
overstekende louvres, die de directe zoninval grotendeels 
voorkomen. De louvres worden geleidelijk minder om 
aan de noordzijde geheel te verdwijnen. De zonwering 
van semi transparant doek aan de binnenzijde van het 
glas wordt in zijn geheel computergestuurd bediend 
om opwarming door zoninval te voorkomen, maar kan 
ook individueel omhoog en omlaag worden bijgesteld 
indien gewenst. Het ruwe maar avontuurlijke omringende 
landschap wordt in de horizontale banen van glas prachtig 
ingekaderd en kan ook door de zonwering nog worden 
aanschouwd. Tussen het artificiële duinlichaam en de 
kantoorvloeren is een atrium gemaakt. Hierdoor krijgen alle 
kantoorvloeren van twee zijden daglicht. De wand van het 
duinlichaam heeft een houten relief met een geologische 

structuur waardoor er vanuit de kantoorvloeren zicht is op 
de grondmassa, dat naar de kernactiviteit van het bedrijf 
BP verwijst. In de dwarsdoorsnede van de kantoorvloeren 
verloopt de plafondhoogte van 3,4 meter aan de rand tot 
2,7 meter in de middenzone zodat het daglicht extra diep 
de werkvloeren binnen dringt. De grote installatiekanalen 
lopen alleen in de lage middenzone van het plafond. De 
zone met de bureaus in het open kantoor landschap heeft 
een klimaatplafond op 3,05 meter hoogte met aan de 
rand door de terugliggende constructie een volle hoogte 
van 3,4 meter. De poëtische kant van het daglicht en met 
name het spel van licht en schaduw komt in het atrium 
tot een prachtig schouwspel van schaduwpatronen die 
gedurende de dag door het het gebouw heen worden 
getrokken. De gekromde geometrie van de atriumglaskap 
en de golvende houten reliëfwand versterken de 
dynamische kwaliteiten van de zonnetekening. Het 
verloop in de dag en de seizoenen komt in het hart van het 
gebouw tot uiting in een nooit vervelend visueel spektakel.
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Drents Museum, Assen

Type gebouw: Museum, nieuwbouw
Oplevering: November 2011
Bureau: Designed by Erick van Egeraat
Architect: Erick van Egeraat
Fotografie: J. Collingridge

De uitbreiding van het Drents Museum gebruikt het 
contrast tussen de twee belevingswerelden; de oud – en 
nieuwbouw, buiten en binnen, boven en onder gebruikt als 
verbindend element. Elk van deze werelden heeft zijn eigen 
specifieke kwaliteit en materiaalgebruik. 

Het ontwerp voor de uitbreiding van het Drents Museum 
combineert het beste van twee werelden. Het geeft ruimte 
aan de rijke ontstaansgeschiedenis van de provincie 
Drenthe. Voor Erick van Egeraat stond van meet af aan 
vast dat het bouwen van een groot modern gebouw in dit 
historische centrum compleet misplaatst zou zijn. In plaats 
hiervan werd ingezet op een ondergrondse uitbreiding, 
maar hoe zorg je dat de kwaliteit onder de grond recht 
doet aan de rijke cultuurhistorische oorsprong en zorgt 
voor een succesvol museum? Het ontwerp moest zowel 
de stad als het museum verbeteren. De entree van het 
museum werd verplaatst naar het koetshuis wat tijdens 
de bouw op een glazen sokkel is gezet om ook hier 
het daglicht toe te laten. In het koetshuis, wat voor zijn 
nieuwe functie volledig werd leeggehaald, word je als 
bezoeker uitgenodigd af te dalen in een nieuwe heldere 
wereld via een ruimhartige wenteltrap. Eenmaal beneden 
heb je spectaculair zicht naar boven tot in de nok van 
het koetshuis. Het entreegebied vormt de spil tussen 
de oudbouw, waar de permanente collectie te zien is, 
en de nieuwe ondergrondse tentoonstellingsvleugel. 
Het gewelfde dak en de patio van de nieuwe 
tentoonstellingsruimte laat het daglicht rijkelijk binnen 
wat zorgt voor een levendige ruimte waarin de bezoeker 

nooit het gevoel heeft in een kelder te zijn. De glasstroken 
in het dak zorgen voor een optimale interactie tussen de 
bezoekers van het museum en de museumtuin op het dak 
van de uitbreiding. Deze ingrepen zorgen ervoor dat een 
feitelijk saaie ondergrondse doos verwordt tot een ruimte 
die tot de verbeelding blijft spreken. Architectonische 
elementen als bijzondere kolommen en een zorgvuldig 
gebruik van materialen en kleur versterken dit gevoel 
maar het belangrijkste element is het daglicht die een 
ondergrondse ruimte transformeert tot een prettige 
en bijzondere verblijf- en tentoonstellingsruimte. In de 
avonduren transformeert het museum tot baken van licht 
en draagt het bij aan de verbijzondering van de openbare 
ruimte. Het toevoegen van programma aan een kwetsbaar 
en bijzonder stedelijk weefsel vergt een zorgvuldigheid 
waarin kwaliteit het belangrijkste ingrediënt kan worden 
genoemd. In het geval van de uitbreiding van het Drents 
Museum laat het zien dat onorthodoxe oplossingen 
succesvol kunnen zijn als er aandacht is voor licht, ruimte 
en kwaliteit.
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Kaap Skil, Oudeschild

Type gebouw: Museum, nieuwbouw
Oplevering: Juli 2011
Bureau: Mecanoo architecten
Architect: Francesco Veenstra
Fotografie: Christian Richters

De houten gevel van Kaap Skil illustreert een eeuwenoude 
traditie van hergebruik. Honderden jaren lang maakten 
ze dankbaar gebruik van het wrakhout afkomstig van 
gestrande of vergane schepen voor de bouw van hun 
schuren en huizen. De verticale lamellen zijn gemaakt 
van verzaagde hardhouten damwanden uit het Noord-
Hollands Kanaal en krijgen zo, net als de aangespoelde 
collectiestukken van het museum, een tweede leven.

Kaap Skil speelt op allerlei manieren met daglicht en 
het contrast tussen dag- en kunstlicht, licht en donker. 
De voorgevel van het museum is over de gehele lengte 
transparant, zodat een verbinding gelegd wordt tussen 
de straat, het museumgebouw en het buitenterrein van 
het museum. Doordat het gebouw zo licht en transparant 
is, trekt het de aandacht van voorbijgangers en toeristen. 
Eenmaal binnen in het gebouw vormen de entree en het 
museumcafé de natuurlijke scheiding tussen de wereld 
van de Reede van Texel in het souterrain en de wereld 
van de onderwaterarcheologie en de jutterscollectie 
op de eerste verdieping. Binnenin het gebouw ontstaat 
er door het lamellenpatroon een strak lijnenspel van 
daglicht en mooie schaduwen dat het museum een licht 
en tegelijkertijd beschut karakter geeft. De entree en het 
museumcafé vormen de natuurlijke scheiding tussen 
de wereld van de Reede van Texel in het souterrain 
en de wereld van de onderwaterarcheologie en de 
jutterscollectie op de eerste verdieping.De glazen wand 
achter de voorgevel van houten lamellen biedt toeristen 
op straat een uitnodigend zicht op het museumterrein 

en laat tegelijkertijd de bezoekers van het museumcafé 
de prachtige luchten en het beroemde Hollandse licht 
beleven. Het contrast tussen de twee werelden van 
het museum wordt versterkt door de beleving van het 
licht en de ruimte. In het souterrain worden bezoekers 
via projecties en gebalanceerde verlichting door de 
tentoonstelling geleid, waardoor de relatief lage ruimte 
intiem is en geheimen lijkt te verbergen. Op de eerste 
verdieping bepaalt het Hollandse licht dat via de zuidgevel 
binnenvalt de intensiteit van de belichting van de 
tentoongestelde voorwerpen. De ‘schatten van de zee’ die 
hier in glazen vitrines tentoongesteld worden boven een 
lichtblauwe vloer, lijken haast te zweven in de ruimte. De 
lichtbundels die door de dakramen naar binnen schijnen 
geven je het gevoel alsof je letterlijk onder water bent. 
Onder de hoge puntdaken ervaar je hier als bezoeker een 
royaal gevoel van overzicht en uitzicht op de omvangrijke 
collectie, het museumterrein en het dorp Oudeschild.


