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Hoofdkantoor a.s.r.

EEN LICHT EN GROEN TWEEDE LEVEN  
VOOR EEN GROOT KANTOORGEBOUW

 
Het hoofdkantoor van a.s.r. in Utrecht is volledig 
gestript en voorzien van een spectaculaire nieuwe 
‘zaagtandgevel’. Hierdoor krijgt het voorheen zeer 
donkere en gesloten jaren-zeventiggebouw veel 
meer daglicht binnen en wordt het energieverbruik 
aanzienlijk verminderd. De schuine lijnen van de 
gevel zijn doorgezet in het interieurontwerp. Het 
resultaat is een inspirerende kantooromgeving met 
een verrassend en samenhangend totaalontwerp 
vol bijzondere details. 

Zaagtandgevel
Wat het gevelontwerp technisch bijzonder maakt, 
is dat het een dubbele klimaatgevel betreft waarbij 
de spouwventilatie per verdieping wordt geregeld. 
Net als bij een ‘gewone’ dubbele klimaatgevel 
wordt de warme lucht in de zomer door middel van 
ventilatie afgevoerd, terwijl de spouw in de winter 
fungeert als isolerende luchtbuffer.  

Om de ventilatie per verdieping te kunnen regelen, 
zonder dat de in- en uitgaande luchtstromen 
mengen, zijn gevelcassettes ontworpen met schuin 
geplaatste glasvlakken die per verdieping van 
richting wisselen. Dit zorgt voor het kenmerkende 
‘zaagtandmotief’. Verse lucht komt via een 
rooster onderin de cassette binnen en wordt 
bovenin door natuurlijke trek uitgeblazen via de 
zijkant van de cassette. Dit systeem is samen 
met bouwfysisch adviseur DGMR ontwikkeld 
zodat het buitenblad van de dubbele gevel aan de 
bestaande vloeren kon worden bevestigd. Hierdoor 
was geen aanvullende constructie nodig, wat de 
gevel aanzienlijk goedkoper maakt. De gevel is 
bovendien voorzien van schuine koven om de 
vloerranden te minimaliseren en het glasoppervlak 
zo groot mogelijk te maken. Hierdoor dringt het 
daglicht diep door in de oorspronkelijk donkere 
kantoorruimtes.

Variaties en verbijzonderingen
In samenwerking met gevelbouwer Oskomera 
is vervolgens veel aandacht is besteed aan 
het ontwerp van de standaarddetails van de 
dubbele gevel, zodat variaties in de gevel via 
een systeem van vaste maatpunten perfect op 
elkaar aansluiten. De dubbele gevel bestaat uit 
een binnenblad van in kozijnen gevat dubbelglas 
en een buitenblad van geprefabriceerde witte 
aluminium cassettes. De geprefabriceerde 
cassettes zijn voorzien van enkel glas en hebben 
een standaard maatvoering van 1,8 meter breed 
en 4,2 meter hoog. Op deze gevelcassettes zijn 
enkele varianten ontworpen:

• Voor de meest efficiënte energiehuishouding 
hebben alleen de zonbelaste oost, zuid en 
westgevel een dubbele huid. Aan de noordkant 
is het gehoekte motief wel doorgezet, maar als 
enkele gevel. Hier zijn de cassettes voorzien 
van drievoudige isolatieglas. De korte delen 
van de zaagtand kunnen handmatig worden 
geopend voor extra ventilatie

• Rond de het datacentrum, waar geen daglicht 
nodig is, zijn de cassettes gevuld met 
gevelbeplanting en nestkastjes voor vogels.

• Op strategische plekken is het buitenblad ruimer 
om het gebouw heen gelegd om tussen de 
binnen- en buitengevel wintertuinen te creëren. 

• Bij de entree en het vergadercentrum wordt de 
gevel verbijzonderd door een afwijking van de 
standaardmaat; de zaagtand is hier 3,6 breed 
en wisselt niet per verdieping van richting.

Totaalconcept
De driehoekige, gedraaide vlakken uit het 
gevelontwerp komen overal in en rond het gebouw 
terug; in de wanden van de vergaderruimtes, 
de boombakken met geïntegreerde zitjes, de 
uitgiftemeubels in het restaurant, de informatie- 
en servicebalies en de garderobes. 

Vides
Om de daglichtinval in de diepe kantoorvleugels 
nog beter te maken zijn gebouwhoge vides 
met daklichten gemaakt. De afgeschuinde 
balustrades met geïntegreerde werkplekken zijn 
afgewerkt met wit corian, zodat het daglicht diep 
in gebouw kaatst. Voor een goede akoestiek is 
de onderzijde bekleed met vilt. Om koudeval 
en tocht te voorkomen is in de balustrades een 
verwarmingssysteem verwerkt. 

Vergaderunits
Vooral uitdagend was de uitwerking van de 
hoekdetails van de vergaderunits, vanwege de 
diagonale kozijnen en hellende wandvlakken. 
Samen met interieurbouwer Verwol zijn de 
standaarddetails aangepast zodat verschillende 
hoekverdraaiingen mogelijk werden. Dergelijke 
ontwerpoplossingen maken het totaalontwerp voor 
a.s.r. verrassend en herkenbaar.
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Hoofdkantoor a.s.r. | Detaillering van de dubbele klimaatgevel, met ventilatie per verdieping. 
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Hoofdkantoor a.s.r. | Variaties op het gevelontwerp: 1) dubbele gevel, 2) groene gevel 3) enkele gevel
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Hoofdkantoor a.s.r. | Variaties op gevelontwerp: plaatselijk is het buitenblad ruimer om het gebouw gelegd om wintertuinen te creëeren
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Hoofdkantoor a.s.r. | Variatie op gevelontwerp: dubbelbrede elementen bij het atrium van het vergadercentrum
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Hoofdkantoor a.s.r. | Het driehoekige motief van de gevel komt overal in het gebouw terug, zoals in het ontwerp van het vaste meubilair 
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The Netherlands

tel +31 20 531 98 00
office@mvsa.nl
www.mvsa.nl

Meyer en Van Schooten Architecten bv
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16 nov 2012ASR Nederland N.V.
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3584 BA Utrecht

Renovatie hoofdkantoor ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
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Hoofdkantoor a.s.r. | Het driehoekige motief van de gevel komt terug in de wanden van vergaderunits
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Verticaal detail 05
Viderand

1 Zand-cement vloer, 70mm
2 Bestaande betonvloer, 600mm
3 Klimaatplafond
4 Demontabel akoestisch plafond
5 Houten leuning
6 MDF geperforeerd voorzien van 
geluidsabsorptie
7 Corian
8 Aluminium plint
9 Verwarmingselement
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Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL  Amsterdam

T +31 (0)20 34 49 500
info@teamv.nl

Doorsnede vide

 

Hoofdkantoor a.s.r. | Vides in kantooromgeving voor meer daglicht, met integraal ontworpen vide rand

akoestisch plafond afgewerkt met wit vilt

balustrade van wit corian reflecteert licht tot diep in de vide

driehoekmotief van de gevels komt o.a. terug in ontwerp boombakken 

variatie in schuinte t.p.v. kolomkoppen

 werkplekken rond vide

verwarmingselement (convector) om koudeval te voorkomen
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Contactpersoon: 
Renate van Schaik
r.v.schaik@teamv.nl / 020-3449531

+31 (0)20 344 95 00
info@teamv.nl 
www.teamv.nl 

Team V Architectuur
Jacob Bontiusplaats 9 
1018 LL Amsterdam 

Locatie
Archimedeslaan 10, Utrecht (NL)

Opdrachtgever
ASR Nederland BV

Programma
Renovatie van kantoorgebouw en de  
bouw van een nieuw ondergronds 
vergader centrum. Ontwerp nieuwe  
entree, restaurant en kantoorvloeren.  
Ca. 86.000 m2 bvo.

Start ontwerp
mei 2011

Start bouw
december 2012

Oplevering
Fase 1: maart 2014 
Fase 2: januari 2015 
Fase 3 (totaal): december 2015

Samenwerkingen
• Aannemer: Bouwcombinatie Archimedes 

(Ballast Nedam en Kuijpers)
• Project management: AT Osborne
• Adviseur Constructie:  

Aronsohn Raadgevende Ingenieurs
• Adviseur E + W Installaties: Deerns
• Adviseur Bouwfysica en  

brandveiligheid: DGMR
• Kostendeskundige: ABT/Tebodin
• Landschap/Stedenbouw:  

Michael van Gessel
• Grafische vormgeving: Reynoud Homan

Fotografie: 
Jannes Linders, Herman de Winter,  
Luuk Kramer


