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Nieuwbouw Vanderlande geopend

Vertaling van ambitie
TEKST GEERT BRAAM FOTOGRAFIE THIJS VAN LANKVELT

Deze integrale aanpak zit ‘m volgens architect Hans van den Tillaart (48) in de nauwe
samenwerking tussen interieurarchitecten
en bouwkundig architecten van het bureau.
Een goede wisselwerking tussen deze twee
specialismen levert bijzondere projecten
op waarbij de vorm en gebruiksfunctie van
het gebouw elkaar versterken.

Eenheid

Een wandeling met Hans door het gebouw
van Vanderlande laat zien hoe gedurende
het bouwtraject is vastgehouden aan de
integrale benadering. ‘Zo zie je dat het materiaal dat we buiten bij de entree hebben
gebruikt, doorloopt naar binnen. Met de
bamboevloer en de lattenplafonds verwijzen we subtiel naar de bamboebossen en
houten passarelle buiten het gebouw. Ook
de bestrating en eenzelfde soort bomen is
hier van buiten naar binnen doorgezet.’

Vorm en functie

‘We voelden ons binnen één minuut thuis.’ Een treffend statement
van CFO Herman Molenaar bij de recente opening van het nieuwe
hoofdkantoor van Vanderlande Industries in Veghel. Het spectaculaire gebouw is het resultaat van een integrale aanpak van Leenders
Architecten & Ingenieurs.
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Volgens Hans zijn vorm, functionaliteit en
uitstraling overal met elkaar verweven. Tot
in detail. Zo zijn pantry’s en tv-meubels
geïntegreerd in de wanden van de kantoren,
die zijn afgewerkt met stofpanelen, ter
optimalisering van de akoestiek. Met de
enorme balie in de ontvangstruimte maakt
Vanderlande een statement. Deze drukt
dynamiek en beweging uit. De rustige en
strakke uitstraling van het gebouw wordt
daardoor extra geaccentueerd. ‘De werkplekken hebben we geplaatst in de hoeken
van het gebouw, waardoor een gevoel van
licht en ruimte ontstaat. De setting maakt
het mogelijk om in teams samen te werken
en er is altijd verbinding met andere werkvelden. Tegelijkertijd zorgt het slim gebruik
van afscheidingen ervoor dat medewerkers

comfortabel en in alle rust hun werk kunnen
doen.’ Centraal in het Vanderlande pand bevinden zich - als een verticale kern - de trap,
de loopbruggen en faciliteiten zoals pantry,
liften en toiletten. ‘Elke verdieping heeft
een andere identiteit. Dit wordt weergegeven
door de wanden van de gebruiksruimtes,
die per werklaag een andere opvallende
(company)kleur hebben’, vertelt Hans.

Geen concessies

Dit gebouw is een concept, een vertaling
van de ambitie van de opdrachtgever, en
is volgens Hans alleen te realiseren als
vanaf de start interieurarchitecten, bouwkundig architecten en ingenieurs samen
optrekken en vasthouden aan de uitgangspunten van het ontwerp. Hij benadrukt:
‘Het helpt natuurlijk als deze specialismen
verenigd zijn binnen één bureau zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars
expertise. Zo voorkom je concessies en aanpassingen achteraf, en kom je samen met
de opdrachtgever het snelst en het meest
efficiënt tot het beste resultaat.’

Uitdaging

Hans daagt u uit: ‘Als u ook in de fase bent
waarin u een nieuw kantoor wilt laten realiseren, dan gaan onze (interieur) architecten
graag vrijblijvend met u in gesprek om u
van goede tips te voorzien.’
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