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KANTOREN  De Alliantie  Hilversum
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Woningcorporatie de Alliantie bracht al haar kantoren samen in één gebouw. 

Studioninedots maakte er een plaats van waar ontmoeting en interactie 

 vanzelfsprekend zijn.

Nieuw hart voor oud 
kantoorgebouw
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Architect Studioninedots, Amsterdam. Designteam: Albert 

Herder, Vincent van der Klei, Arie van der Neut, Metin van Zijl; 

projectteam Stijn de Jongh, Jurjen van der Horst

Opdrachtgever de Alliantie, Hilversum 

Interieurbouwers Logge, Nieuwegein; Fiction Factory, 

 Amsterdam; Dylan en van Laatum, Amsterdam

Tapijt Desso, Waalwijk

Gietvloeren Duracryl, Capelle aan den IJssel

Vloertegels atrium Designtegels, Utrecht

Lichtadvies Clemens Lichtadvies, Hillegom

Pendel armaturen werkplekken Zumtobel

Plafond armaturen atrium Metalmek Lighting, Nistelrode

Armaturen pantry’s Lampe Gras

Grafisch ontwerp Lesley Moore, Amsterdam

Aannemer Van Wijnen Utrecht 

Constructie Adams Bouwadviesbureau, Druten

Installatie Landstra Bureau voor Bouwfysica, Oosterwolde

BVO 7.940 m2

Oplevering 2016

TEKST Eva Vroom
FOTOGRAFIE Peter Cuypers 
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De Alliantie zat voor de verhuizing verspreid over meer-
dere kantoorlocaties. Het besluit om deze kantoren samen te 
brengen op het Lucent-terrein in Hilversum kwam voort uit 
overwegingen van klantvriendelijkheid en efficiency. “Het had 
als gunstige bijkomstigheid, dat alle medewerkers nu ook meer 
met elkaar te maken kregen”, aldus architect Metin van Zijl 
van Studioninedots.
Het Lucent-terrein was al in bezit van De Alliantie. Het kent 
een lange industriële traditie, die teruggaat naar de jaren 20 
van de vorige eeuw. In de jaren 80 werd het terrein gebruikt 
voor de uitbreiding van Philips/Alcatel-Lucent. Op het 3,5 ha 
metende complex staan meerdere hoge gebouwen die opvallen 
binnen het kleinschalige patroon van de aangrenzende woon-
wijken. Van Zijl: “Het is een bijzonder terrein, de gebouwen 
hebben zelfs ondergrondse verbindingen. Het was voor ons dan 
ook interessant om er een studie van te maken, met de bedoe-
ling om het te transformeren tot een combinatie van wonen en 
werken. Uiteindelijk wilde de directie van De Alliantie niet alle 
gebouwen op het complex behouden; dat vonden ze te risico-
vol.” De Alliantie besloot om zelf het BR-gebouw op de hoek 
van het complex te betrekken, en het naastgelegen BE-gebouw 
voor woningen te bestemmen. De overige gebouwen zul-
len worden gesloopt. Op hun plaats komt een woonwijkje 
met laagbouw, passend bij het karakter van de omringende 
bebouwing. 

FOTO LINKS
Dankzij de vorm van het atrium zijn er zowel horizontale als 
diagonale zichtlijnen ontstaan.

FOTO BOVEN
Het restaurant op de begane grond heeft een verscheidenheid 
aan zitmogelijkheden.

FOTO ONDER
Doordat het gebouw is ‘opengeknipt’ heeft het een herkenbaar 
gezicht gekregen, en veel meer daglicht.

Atrium
Het vier verdiepingen tellende BR-gebouw uit de jaren 70 was 
nog in goede conditie, maar had een nietszeggende uitstra-
ling met een onopvallende ingang op de hoek. Studioninedots 
voorzag het gebouw van een duidelijk gezicht, met een niet te 
missen entree midden in de gevel. Deze entree maakt deel uit 
van een nieuw, centraal atrium. De toevoeging van dit atrium, 
dat dankzij zijn lichte, tetrisvormige betonnen kaders duide-
lijk afsteekt bij de donkere gevel, maakt van het hele gebouw 
een soort poort. Zo kunnen de bewoners van de toekomstige 
woonwijk door het atrium lopen om naar het nabijgelegen 
winkelcentrum te gaan. Ook binnen heeft het atrium voor 
een enorme kwaliteitsverbetering gezorgd. “De vloeren van 
dit pand waren dankzij een diepte van 23 m in het midden 
erg donker, de gangbare kantoorvloer is zo’n 17 m diep.” Om 
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meer licht in het gebouw te brengen, herhaalde Studioninedots 
wat ze al eerder hadden laten zien in De Burgemeester in 
Hoofddorp. Ze knipten in het hart van het gebouw een deel 
van de verdiepingsvloeren weg en voorzagen de resulterende 
vide van extra daglicht door middel van grote dakramen. 
Hiermee hebben ze zowel een centrale, herkenbare entree 
gemaakt als een ontmoetingsplaats voor medewerkers van De 
Alliantie en bezoekers. “Het verschil met de Burgemeester is, 
dat het hier niet om een bedrijvenverzamelgebouw gaat, maar 
dat er verschillende kantoren van een en dezelfde organisatie 
zitten. Deze kantoren hadden uiteenlopende hoeveelheden 
vloeroppervlak nodig.” Studioninedots vond hiervoor een 
elegante oplossing. “Je ziet dat het atrium naar boven toe steeds 
smaller toeloopt”, aldus Van Zijl. “Daardoor hebben de boven-
verdiepingen het meeste vloeroppervlak, en is op de beneden-
verdieping de grootste ontmoetingsruimte. Hier bevinden zich 
dan ook de receptiebalie en het bedrijfsrestaurant. “Omdat het 
atrium vanwege de brandveiligheid niet open mocht zijn naar 
de kantoorvloeren, hebben we rondom deels glazen wanden 
geplaatst, en deels houten kastenwanden met meerdere func-
ties.” Op sommige plekken zijn dit akoestische wanden, soms 
zijn er pantry’s in verwerkt, of zelfs een bibliotheek. Altijd gaat 

het om gedeelde faciliteiten, plaatsen waar mensen elkaar kun-
nen tegenkomen. 

Blauwstaal
De sobere, robuuste uitstraling van het gebouw vroeg om 
een passende materialisering voor het interieur. “We hebben 
gekozen voor pure materialen, passend bij het beton van de 
constructie. De kernen en de trap in het atrium hebben we met 
blauwstaal laten bekleden, voor de kastenwanden is radiplex 
gebruikt.” Op de vloer van het atrium liggen Portugese tegels 
in een scala van grijstinten. Dit maakt dat de vloer op het eerste 
gezicht grijs lijkt, het patroon zie je pas als je beter kijkt. Op de 
werkvloeren ligt een combinatie van tapijt en gietvloeren. “In de 
kernen hebben we stilteplekken en belcellen verwerkt, die van 
binnen bekleed zijn met vilt. Duracryl heeft de gietvloeren in 
deze ruimten in exact dezelfde kleur gemengd als de viltbekle-
ding, zodat plafond, wanden en vloer dezelfde kleur hebben.”

Betonframe
Voor de losse inrichting en de verlichting koos Studioninedots 
voor een combinatie van deels maatwerkmeubilair en verlichting 

FOTO BOVEN
De loungeruimte heeft een oriëntaals karakter.

FOTO MIDDEN
Op de kantoorverdiepingen ligt een mix van tapijt en 
gietvloer. Tegen de betonnen kolommen buislampen 
van Metalmek.

FOTO ONDER
Opvallend element boven de bar: de luchter, bestaand 
uit drie concentrische ringen met daaraan hergebruikte 
plafonnières.
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met een industrieel karakter. Op het betonframe zijn 2 m lange 
lichtbuizen bevestigd, boven de tafels hangen lampen van onder 
meer La Lampe Gras. Een opvallend element op de begane grond 
vormt de grote luchter, gemaakt van drie concentrische ringen 
met daaraan 45 hergebruikte plafonnières die de Alliantie nog had 
liggen. “We hebben de basis rustig en puur gehouden, met bijzon-
dere toevoegingen. Zo konden we voor de grafische elementen 
ontwerpbureau Lesley Moore inschakelen.” Zij bedachten voor de 
signing een concept, dat past bij de akoestische houten gaatjes-
wanden. “Je kent misschien wel dat kinderspel ‘Ministeck’, waar je 
pinnetjes in een gaatjesbord prikt en zo figuren kunt maken. Dit 
idee is het uitgangspunt geweest voor de signing in het gebouw.”

Identiteit
Iedere verdieping heeft een eigen huiskamer. Dit is een houten, 
paviljoenachtige constructie waarbinnen de afdelingen zelf de 
inrichting mochten bepalen. Doordat het paviljoen als een los 
element in de ruimte staat, wordt de overgang van kantoor naar 
huiskamer fysiek merkbaar. Iedere afdeling heeft zijn huiskamer 
op een andere manier ingericht. Zo is het mogelijk om zich tot 
op zekere hoogte te onderscheiden binnen het overkoepelende 
interieur, dat erop gericht is de identiteit van de Alliantie als 
geheel te onderstrepen. Dat dit goed gelukt is, komt vooral door 
de introductie van het atrium met zijn gedeelde faciliteiten en 
steeds verspringende balkons. Hierdoor ontstonden er binnen 
het gebouw niet alleen horizontale, maar ook diagonale zicht-
lijnen. Elkaar zien en ontmoeten wordt op die manier wel heel 
gemakkelijk.

www.studioninedots.nl

FOTO BOVEN
Op alle verdiepingen liggen huiskamers, houten paviljoenen 
die door de afdelingen zelf zijn ingericht.
De gebouwkernen zijn met blauwstaal bekleed.

BOVEN
Schematische weergave atrium.

MIDDEN
Plattegrond begane grond.

ONDER
Plattegrond eerste verdieping.
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Collectieve     
ruimte
Hoe geef je een nieuw leven aan  
een versleten kantoorgebouw? Voeg 
een grote gemeenschappelijke 
ruimte toe. Het nieuwe bedrijfspand 
van energiebedrijf Liander in 
Duiven, het hoofdkantoor van 
woningcorporatie De Alliantie 
in Hilversum en het kantoor van 
PWN in Velserbroek zijn drie 
voorbeelden van deze succesvolle 
renovatiestrategie.   
—  tekst Kirsten Hannema
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De bestaande 
kantoorgebouwen 

van Liander zijn van 
binnen en buiten totaal 

gerenoveerd en met 
elkaar verbonden via 

een groot atrium.
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op zichzelf. Het hoofdkantoor van woningcorporatie De 
Alliantie in Hilversum en het kantoor van waterbedrijf PWN 
in Velserbroek leken ook afgeschreven, maar werden door 
respectievelijk Studioninedots en Kraaijvanger Architects 
ook omgetoverd tot architectonische pareltjes. In alledrie 
de projecten is een hoofdrol weggelegd voor een centrale, 
collectieve ruimte. Hoe valt deze trend te verklaren? En wat 
houdt die rol precies in? 
 Om te beginnen is er een esthetisch motief. In al deze 
gebouwen is de collectieve ruimte de architectonische 
smaakmaker – de ruimte die je de jaren tachtig-lelijkheid in 
een klap doet vergeten. Bij Liander bepaalt het golvende dak 
van de ‘kas’ het beeld, de Alliantie kreeg een hal in de vorm 
van een Tetris-spel, het PWN-kantoor straalt weer dankzij de 
uitbreiding met een wit paviljoen annex atrium. 
 Ten tweede is er een energetisch motief. Net als bij 
Liander wordt ook bij De Alliantie en PWN de collectieve 
ruimte ingezet om het binnenklimaat te regelen. Simpel 
gezegd fungeert het atrium als warmtebuffer, waardoor 
minder energie voor verwarming nodig is. 

Het kantoor van energiebedrijf Liander in Duiven was er 
een zoals er zoveel langs de Nederlandse snelweg staan: 
een troosteloos complex van grijze dozen met een hek er 
omheen. Dertig jaar na oplevering zag het er versleten uit, de 
inrichting met kamertjes was hopeloos achterhaald en door 
de gespreide opzet werkten afdelingen langs elkaar heen. 
De gevels waren niet geïsoleerd, de installaties gedateerd. 
Slopen en opnieuw beginnen leek de logische keuze, de enige 
optie. Maar vanuit het oogpunt van duurzaamheid besloot 
Liander het gebouwencomplex een tweede kans te geven 
en het te transformeren tot het visitekaartje van het bedrijf: 
een energieproducerend kantoor dat voor 85 procent is 
gerealiseerd met hergebruikte materialen. 
 Het hek is neergehaald, het geasfalteerde terrein 
omgevormd tot een wandelpark met een vijver en boomgaard. 
De bestaande gebouwen zijn overkoepeld door een 
gigantische ‘energiekas’. Deze vormt de basis vormt voor het 
energiepositieve klimaatconcept, terwijl onder het golvende 
dak extra vierkante meters gebruiksruimte gecreëerd zijn. 
Vervolgens zijn de gebouwen onderling verbonden door 
loopbruggen, waarop gemeenschappelijke functies zoals 
de koffiebar, lounges en (flex)werkplekken een plek hebben 
gekregen. Vooral dat – publiek toegankelijk – atrium springt 
in het oog. De groezelige stegen zijn veranderd in een groene, 
hedendaagse kantooromgeving, de loze tussenruimte die 
voorheen de gebruikers verdeelde, is nu het kloppend hart van 
het gebouw. De metamorfose is compleet.
 Opmerkelijk als het is staat het project voor Liander niet 

Het kantoor 
als plek voor 
ontmoeting 
wordt steeds 
belangrijker

geplaatst waar samengewerkt wordt, het 
concentratiewerk hebben we bewust in 
de vleugels gehouden.”
 Aanleiding voor alledrie de 
projecten was het samenvoegen van een 
aantal vestigingen. Dit gebeurt om te 
besparen op huurkosten, maar vooral 
ook om een betere samenwerking te 
bewerkstelligen (wat uiteindelijk tot 
betere bedrijfsresultaten en meer winst 
moet leiden). Kraaijvanger spreekt over 
een atrium dat “de communicatie tussen 
afdelingen bevordert”, met zogenoemde 
“communicatietrappen”. 
 Maar volgens architect Diederik 
Fokkema van Fokkema & Partners, dat 
samen met RAU het interieurontwerp 

voor Liander maakte, speelt er meer. 
“Bedrijven veranderen hun organisatie. 
In verschillende van onze projecten 
zien wij dat zij zich in toenemende mate 
concentreren op de ontwikkeling van 
deelproducten en –oplossingen.” Hij 
noemt DSM als voorbeeld: ooit >

Een derde verklaring voor de opmars 
van de collectieve kantoorruimte is Het 
Nieuwe Werken. Door de toegenomen 
mobiliteit en digitalisering schakelen 
bedrijven massaal over van een 
inrichting met vaste werkplekken naar 
een open flexkantoor. Maar juist  
omdat je tegenwoordig op elke plek, 
op elke tijd (al dan niet thuis) kunt 
werken, is het niet meer evident 
dat je collega’s ziet. Daarom wordt 
het kantoor als gemeenschappelijk 
thuisbasis en plek voor fysieke 
ontmoeting steeds belangrijker. De 
collectieve ruimte, of het nu een plint, 
een atrium, of een dakopbouw is, geeft 
invulling aan die behoefte.
 “Het kantoor van PWN bestond uit 
een toren en twee zijvleugels”, vertelt 
Daniela Schelle van Kraaijvanger 
architecten. “Vanaf het uiteinde van 
de ene vleugel naar de andere was het 
ruim een halve kilometer lopen. De 
nieuwe collectieve ruimte verkleint 
de collectieve afstanden letterlijk, en 
werkt als een symbool voor het bij 
elkaar brengen van de verschillende 
afdelingen. Maar het is meer dan een 
‘verdeelstekker’. Op de overloop langs 
de centrale ruimte zijn alle plekken 

Boven, onder en 
rechterpagina onder
Voorzieningencluster 

De Veste in Borne 
naar ontwerp van 

LKSVDD.
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Rechts en 
rechtsonder

Bij Liander is onder 
een ‘energiedak’ een 
gemeenschappelijke 

ruimte gemaakt 
waar werknemers 
en relaties elkaar 

kunnen ontmoeten en 
individueel of samen 

kunnen werken.

Linksonder
Het kantorencomplex 

van Liander vóór 
de grootschalige 

renovatie door RAU en 
Fokkema & Partners.

Rechts
Bij PWN zijn op de 
begane grond het 

restaurant en de 
ontvangstruimte 

ondergebracht, op 
de overloop zijn 

samenwerkplekken 
gemaakt.

Onder
Het nieuwe atrium 
verbindt bij PWN 
de verschillende 
kantoorvleugels. 

Bij goed weer kan 
er bij PWN ook 
buiten, aan het water, 
geluncht of gewerkt 
worden.
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begonnen als staatsmijnbouwbedrijf, 
tegenwoordig producent van kunststof 
halffabrikaten die onder meer in 
autodashboards en smartphones worden 
toegepast. “Zij moeten partners naar 
zich toetrekken die hun ideeën kunnen 
gebruiken in een product. Ze moeten 
uitdragen wat zij maken en wat je 
daarmee kunt doen.” 
 Co-creatie, waarbij bedrijven 
samen werken aan innovaties, is ook 
wat Liander nastreeft. Fokkema: “Als 
modern netwerkbedrijf staat Liander 
voor een grote opgave: de transitie van 
fossiele naar duurzame energiebronnen. 
Duidelijk is dat deze transitie alleen tot 
stand gebracht kan worden door meer 

en betere samenwerking – binnen het 
bedrijf, maar ook met overheden en 
organisaties daarbuiten. Hoe kunnen 
privégebruikers in de toekomst energie 
opwekken en deze aan het netwerk 

leveren, hoe kun je elektrisch rijden 
daaraan koppelen? Het atrium is een 
uitnodiging aan andere bedrijven en 
omwonenenden om binnen te stappen 
en ideeën uit te wisselen. Essentieel is 
daarom de herkenbaarheid als publieke 
ruimte, en de toegankelijkheid.” 
 Daar waar Fokkema de opkomst 
van de collectieve ruimte vooral vanuit 
de organisatie van bedrijven verklaart, 
beschouwt architect Metin van Zijl van 
Studioninedots de ontwikkeling vanuit 
de gebruiker. “Wij vinden dat mensen 
beter verdienen dan een leuk aangekleed 
kantoor, met een hippe stoelen en kekke 
verlichting. Zo’n inrichting is mooi, 
maar het heeft ook iets onpersoonlijks. 

Elk bedrijf heeft tenslotte hetzelfde programma, met 
vergaderplekken, concentratiecellen en lounges. Je kunt 
proberen om het ‘anders’ vorm te geven; bij Google hebben ze 
glijbanen en gametapijt. Maar het voelt nep, als een laag die er 
zo weer uitgetrokken kan worden. De opgave die wij onszelf 
stellen is om een ruimtelijke interventie te doen waarmee – los 
van het programma – menselijke interactie ontstaat.”
 Ongemak, zo omschrijft Van Zijl het. Tot voor kort waren 
kantoren een soort bubbels. In het gebouw van De Alliantie 
wordt de buitenwereld bewust naar binnen gehaald. “Iedereen 
kan hier binnenlopen”, vertelt Van Zijl in het restaurant aan 
het atrium. Het lijkt meer op een buurtcafé. “De kans bestaat 
dat er ineens iemand naast je staat die jij niet kent. Er ontstaat 
een ander soort dynamiek dan in een kantoor waar je over een 
trap van de coupézit naar de zitzak loopt.” 
 Bedrijven zijn niet direct op zoek naar ‘ongemak’, merkt 
Van Zijl. “Dit atrium omvat veel loze ruimte. Het is een 

investering die niet direct rendement oplevert. Je moet dus 
argumenten aandragen om de opdrachtgever te overtuigen. 
Zoals daglicht; zonder de vide was het gebouw erg donker 
geweest. Een prominente trappartij doet het tegenwoordig 
ook goed; dat stimuleert beweging. Maar het mooiste is 
natuurlijk dat de Alliantie naar ons toe komt om te zeggen dat 
de ruimte werkt als een trein. Het atrium zit bijkans voller dan 
de werkvloeren.” 
 Hoewel de gebruiker voor Studioninedots voorop staat, 
erkent hij dat bedrijven ook belang hebben bij meer menselijke 
interactie. “Als je elkaar niet tegenkomt, krijg je de situatie dat 
Pietje op de tweede verdieping zonder het te weten hetzelfde 
doet als Jantje op de vierde. En we gaan steeds meer naar een 
deeleconomie. Wat we met auto’s en huizen al doen, zie je 
nu ook op het gebied van kennis.” Anders dan Liander is de 
Alliantie niet nadrukkelijk op zoek naar bedrijven om mee 
samen te werken. “Het gaat er hier vooral om dat er interactie 
ontstaat met de omgeving, en dat het gebouw openheid en 
transparantie uitstraalt. Imago speelt ook een rol.” 
 Net als Fokkema denkt Van Zijl dat de rol van de publieke 
ruimte in het kantoor nog lang niet uitgespeeld is. “Steden 
verdichten, grond wordt duurder en woningen daardoor 
steeds compacter. In aanvulling op die beperkte ruimte 
worden collectieve plekken waar je kunt werken of afspreken 
steeds belangrijker.” Deze ontwikkeling zie je ook in hotels, 
bibliotheken en woongebouwen. “Het is een way of life, nu in 
elk geval.” 
 Je zou het ook een mode kunnen noemen. Van Zijl is 
zich ervan bewust dat de collectieve ruimte, net zoals een 
kantoorinrichting, gemakkelijk tot een standaard recept kan 
verworden. “Het is de kunst om voor elk gebouw een specifieke 
ruimtelijke oplossing te bedenken. Bij De Alliantie hebben we 
het gebouw als het ware uitgehold waarbij het karakteristieke 
betonskelet tevoorschijn kwam, in een eerder project voor 
bedrijfsverzamelgebouw De Burgemeester in Hoofddorp hebben 
we een trap als een reusachtige sculptuur in een bestaande vide 
geplaatst. Wij geloven in deze strategie. Het is nu aan ons om te 
bewijzen dat het elke keer anders kan.” —

“Wij willen 
een ruimtelijke 
interventie 
doen waarmee 
menselijke inter-
actie ontstaat”

“Bedrijven 
moeten part-
ners naar zich 
toetrekken die 
hun ideeën 
gebruiken”
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Het atrium in het 
kantoor van De 
Alliantie zorgt, naast 
interactie, ook voor 
meer daglicht in de 
kern van het gebouw.

De gemeen- 
schappelijke  
voorzieningen, zoals 
vergaderruimtes 
en aanlandplekken, 
zijn bij De Alliantie 
allemaal aan het 
atrium gelegd.

Het restaurant en de 
(samen)werkplekken 
op de begane grond 

van De Alliantie zijn 
vrij toegankelijk.
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