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Ster fonkelt op geslaagde
transformatie
Me r c ed e s- B e n z N e d e r l and Nie uwe ge in
TEKST Wilbert Leistra FOTO’S Michael van Oosten
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Een kantoorpand dat al achttien jaar leegstond in Nieuwegein, is na een geslaagde transformatie
het nieuwe hoofdkantoor van Mercedes-Benz Nederland geworden. Door een slimme ingreep
van OPL Architecten/re-designers uit Utrecht – het centrale deel van het bestaande gebouw
werd verwijderd en de binnentuinen werden overdekt – fonkelt de befaamde ster van de Duitse
autofabrikant op een flexibel en functioneel kantoor met een overdaad aan groen en daglicht.

1 Een kantoorpand dat
al achttien jaar leegstond in Nieuwegein,
is na een geslaagde
transformatie het
nieuwe hoofdkantoor
van Mercedes-Benz
Nederland geworden.
2 Op akoestische
panelen is de
geschiedenis van de
Duitse autofabrikant
te zien.

Desolaat. Die beschrijving ging zeker op voor het kantoorpand dat sinds de oplevering in 2001 vrijwel alleen maar
leeg heeft gestaan. Op zoek naar een nieuw hoofdkantoor, nadat het huurcontract van het pand in Utrecht waar
Mercedes-Benz zo’n zestien jaar haar hoofdkantoor had
gevestigd was opgezegd, werd de Duitse autofabrikant door
ontwikkelaar Delta Development Group gewezen op het
leegstaande pand. Hier kon het door moederbedrijf Daimler
nieuwe MeWe Space-kantoorconcept worden toegepast.
Binnen dit concept spelen flexibiliteit en functionaliteit, in
relatie tot de uit te voeren taken, een grote rol. Zo hoeven
medewerkers niet alleen vanaf hun eigen vaste werkplek
– Me Space genoemd – hun werk te doen.Voor elke taak
kunnen zij terecht in een andere ruimte die op dat moment

beter bij die taak past. Het kantoorpand beschikt over
vergaderruimten, relaxruimten, zogenoemde ThinkTanks en
Phoneboots.

Kloppend hart
Het kloppend hart van het hoofdkantoor is het atrium dat
twee verdiepingen hoog is. Dit is door OPL Architecten/
re-designers uit Utrecht bedacht door het centrale deel van
het bestaande gebouw te verwijderen. De binnentuinen zijn
vervolgens overdekt met een glazen overkapping met geïntegreerde zonnecellen. Op grote schaal zijn groene binnengevels – een soort verticale tuinen – aangebracht. Om het
atrium heen liggen grote kantoorvloeren. Er staat ook een
theatertrap voor presentaties. Deze trap, die als een tribune
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voor een enorme videowall staat, is gemaakt door Verwol
Complete Interieurrealisatie uit Delft. “Het is een van de
interieurtoepassingen die wij hebben gemaakt nadat het
bestaande pand helemaal gestript is van binnen. De tribune
is rondom voorzien van een geluidsisolerende wand, vertelt
Gerrit van Eck, uitvoerder bij het bedrijf uit Delft. “We
hebben daarnaast ook de receptiebalie gemaakt, de pantry’s,
de garderobes – die we met Beton Ciré hebben afgewerkt
– en de akoestische panelen.” Op de akoestische panelen op

de begane grond zijn afbeeldingen te zien van de historie
van de Duitse autofabrikant. Zo hangen er foto’s van de
oprichters van het bedrijf, Carl Benz en Gottlieb Daimler,
dat in 1926 ontstond uit de fusie tussen Benz & Cie en de
Daimler Motoren Gesellschaft. Onder de naam Mercedes
produceerde Daimler de auto’s. Die naam is geïnspireerd
door Mercédès Jellinek, de dochter van de OostenrijksHongaarse consul Emil Jellinek, een van de eerste grote
klanten van DMG die in 1900 zesendertig auto’s bestelde.
Van beiden zijn beeltenissen op de historische wand te
zien. Maar natuurlijk ook afbeeldingen van de roemruchte
modellen van Mercedes-Benz. Ervoor staat een kopie van
het eerste mechanische voertuig van Mercedes uit 1886.

Glazen toren
Voor de glazen wanden van de kantoren en de glazen toren
die als het ware los in de open ruimte staat, is een ‘oudje’
van stal gehaald.Van Eck: “We hebben bij dit project onze
Slimline T100-systeemwanden toegepast, een van de oudste
wanden uit ons productenprogramma. De cassettewanden
halen een akoestische waarde van Rw=43dB en zorgen
voor een industriële look. Best speciaal dat er in zo’n
nieuw project zoveel T100-wanden zijn toegepast.Voor de
glazen toren hebben we glazen panelen in een stalen frame
geplaatst.”
Het afbouwbedrijf uit Opmeer en Delft heeft in het hele
pand Metal Stud (MS)-wanden geplaatst. Het inmeten was
volgens Van Eck een fluitje van een cent. “Op alle verdie-

4

28

PLAFONDENWANDINFO | DECEMBER 2019

Bouwpartners
Opdrachtgever: Delta Development Group, Hoofddorp; Daimler
Real Estate, Berlijn (Duitsland)
Architect: OPL Architecten/Re-designers, Utrecht
Aannemer: Bouwbedrijf Wessels, Zeist
Fabrikant wanden: Saint-Gobain Gyproc, Vianen
Fabrikant en monteur glazen wanden: Verwol Complete
Interieurrealisatie, Delft
Monteur plafonds: Verwol Complete Interieurrealisatie, Delft
Fabrikant klimaatplafonds: HC KP, Waalwijk
Fabrikant en monteur maatwerk meubilair: Verwol Complete
Interieurrealisatie
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pingen zijn computervloeren geplaatst. Die zijn mooi vlak,
de hoogte en de breedte stonden dus vrij vast. We hebben
dus vrijwel niet hoeven inmeten.”

Fasen
Qua vierkante meters is het voor Verwol Complete
Interieurrealisatie geen groot werk geweest. Toch is het
bedrijf er volgens uitvoerder Van Eck lang mee bezig
geweest. “We hebben er zo’n 28 weken aan gewerkt. We
hebben niet kunnen doorwerken, omdat de afbouw in fasen
plaatsvond. We hebben veel om gebouwde en al geplaatste
elementen heen moeten werken. Dit vereiste een goede
samenwerking en communicatie met de andere partijen.
We hebben veel om tafel gezeten om een en ander goed
af te stemmen. Daarnaast zorgde een weeromslag voor een
lange plaatsingstijd van de techniek in het pand. Er moesten
op het enorme terrein waar het pand op staat ook heel wat
voorzieningen worden aangebracht, hetgeen ons af en toe
voor een logistieke opgave plaatste om onze materialen ter
plaatse te krijgen. Op het terrein is namelijk een distributiecentrum voor supermarktketen Jumbo gebouwd. Dat stond
er eerder dan wij klaar waren met Mercedes-Benz”, lacht
Van Eck.
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Duurzaam
De opdrachtgevers hadden een hoge duurzame ambitie bij
het transformatieproject. Circulair bouwen is niet vanzelfsprekend nieuw bouwen, luidde de opvatting. Daarom
zijn veel gezonde materialen toegepast om een licht, groen
gebouw te creëren met een prettige akoestiek en gezonde
lucht. Ook de afbouwmaterialen moesten voldoen aan
het Cradle-to-Cradle (C2C)-principe, verzekert Van Eck.
“Veel van onze producten zijn C2C Silver-gecertificeerd,
ook onze glazen systeemwanden. Dit houdt in dat wij de
producten en de processen op een dusdanige manier hebben
ontworpen, dat de materialen volledig hergebruikt kunnen worden. Daarnaast komen tijdens het productieproces
absoluut geen schadelijke afvalstoffen vrij en produceren
wij de glazen systeemwanden met inzet van duurzame
energiebronnen.”
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3 Een van de blikvangers is een glazen toren die in de open
ruimte staat.
4 In het nieuwe pand kon het door moederbedrijf Daimler
nieuwe MeWe Space-kantoorconcept worden toegepast.
5 Verwol Complete Interieurrealisatie heeft ook maatwerk
meubilair gemaakt, zoals de receptiebalie.
6 Het atrium is het kloppende hart van het gebouw.
7 In het atrium staat een tribune voor een enorme videowall
waarop de autofabrikant presentaties geeft.
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