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ACTUALITEIT

Nieuw hoofdkantoor
modernenmilieuvriendelijk
Vooraanstaand,duurzaam enbetrouwbaar.DatzijndekernwaardenvanWaterleidingbedrijf
Amsterdamenzezijnallevantoepassingophetnieuwehoofdkantoor, datgebouwdisnaareenontwerpvanarchitectAadvanTilburg.Strakvanbuiten,openentransparantvanbinnen. Eindjuni
opendeditmarkantegebouw zijndeuren.Deopening markeerthetbeginvaneennieuwej
voordemedewerkersvanhetAmsterdamse waterleidingbedrijf
Ruimtegebrek eneenverouderde staat
van het oudehoofdkantoor warenaanleidingvoornieuwbouw.Bovendien lageen
veranderingvanstijl enkoersinhetverschiet.Optimale werkomstandigheden,
opencommunicatie en duurzaamheid
waren debelangrijkste randvoorwaarden,
waarmeearchitecten enadviseursaande
slagzijngegaan in 1998.Anno2003 staat bij
stationSloterdijk eenmodern en bijzonder
kantoorgebouw, dat indemarkt belangstellingwektdoordenieuwste technischesnufjesophetgebied vanenergiebesparingen
duurzaamheid.

tenkant.Degevelszijngemaakt vankeramischeennatuurstenen tegels,diehetgebouw
eennatuurlijke uitstralinggeven.Binnenin
ishetopen,hoog,lichtenstijlvol.Een
watertafel vangolvendglasmaakt het wachtenvoorbezoekersaangenaam.Dewintertuin iseenopen,hogeruimteomgevendoor
glas.Inoktober/november wordtde natuur
letterlijk vanbuiten naarbinnen gebracht
door hetplanten vanstruiken, bomenen
gewassen.Dewintertuin heeft een centrale
plaatsinhetgebouw,zodatveelmedewerkerskunnen genieten vanhetuitzicht op
hetgroen.

Open structuur

Afgesloten kantoorruimtes lijken taboe
inhetnieuwehoofdkantoor. Lagekasten

Opvallend isdestrakvormgegeven bui-
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zijn deenigeafscheiding tussenbureausen
iedereen kanelkaarzien.Deglazenscheidingswanden zijn deelstransparant.Een
goedvoorbeeld vanhoeeenontwerp kan bijdragen aandeonderlinge communicatie.De
openstructuur heeft bovendien hetvoordeel
datflexibel metdewerkplekindeling kan
worden omgegaan.Naastderustige,
natuurlijke kleurenvanhout enstaal wordt
hetinterieur verlevendigd doordefelgekleurdemuren envlakken vanhet tapijt.Die
speleninophetdaglicht:warme kleuren
voordezonsinval indeochtend, koelekleurenbijhetlichtvandeondergaandezon.

Innovatieve technieken
Ookaanhetbegripduurzaamheid is
veelaandacht besteed.Goedbereikbaar met
hetopenbaar vervoer,energiezuinige apparatuur en installaties,duurzame materialen
engroenestroomzijn voordehand liggendezaken alsjeje maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien vanhet milieu
serieus neemt.Spoelonderbreking en waterbesparende kranenzijn eennoodzaakvoor
eenwaterleidingbedrijf Maarwaterloze urinoirs?Een'kooldioxide-vrij'gebouw?Ook
hetsysteem vanklimaatbeheersing -zogehetenklimaatplafonds in combinatie met
gevelroosters voorventilatieen warmtepompen met thermische opslag-is bijzonder.Bevrijd vanhet lawaaiendeluchtbewegingen vaneen luchtbehandelingssysteem
hebben medewerkers hetcomfort datzehet

buitentemperatuur omhet binnenklimaat
teregelen.

Investeringen na13jaar terugverdiend
Omditallestekunnen realiserenwas
eigenzinnigheid enbetrouwbaarheid een
noodzaak,wanterzijngedurfde keuzes
gemaakt.Maarhetwaterleidingbedrijf kan
zichverantwoorden.Doorlageexploitatiekostenzullendeextrainvesteringenin
milieuenduurzaamheid binnen 13jaar
terugverdiend zijn.
Demedewerkers hebben hetheleproces
kritischgevolgdenzehebben meegedacht
overhetontwerp,deinrichting,dekunst en
tenslotte deuitvoering.Ookisbinnen het
bedrijfuitgebreid gediscussieerdoveronder
anderehetgebruikvanregenwater. Onderzoekweesuitdathet'eigenwater'goedkoperenminder belastend isvoorhet milieu.
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klimaatopdewetkplek naareigenwens
kunnen instellen.Om hetbinnenklimaatte
regelenwordtgebruikgemaakt van warm
enkoud water.Eenwarmtepomp zorgt
ervoordat hetwateropgeslagen wordt inde
watervoerendezandlagen indegrond.

Dekoudevandewinter komt inde
bodem terecht enisindezomer beschikbaar
voorkoeling;dewarmte vandezomer
wordtindebodem opgeslagen voorverwarmingindewinter.Zowordtopeenenergieefficiënte maniergebruikgemaaktvande

Hetresultaat iseenduurzaam hoofdkantoor,datflexibelindeelbaar isenzeer
weinigenergiegebruikt (dezogeheten
energieprestatienorm ligtonderde1,terwijl
denormvoorvergelijkbare kantoren 35procenthogerligt), f
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