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situatie
Het stedenbouwkundige plan schrijft 'hoogwaardige 
kantoorbebouwing in de vorm van een reeks donkere 
bakstenen bebouwen die staan in een golvend gras-
landschap' voor. Het parkeren is opgenomen in een half 
verdiept souterrain onder de gebouwen.

ontwerp
De twee stroken zijn verdeeld over twee architecten 
waarbij elke strook bestaat uit een lang en een kort 
gebouw. We maken strakke gemetselde gebouwen 
waarvan de breedte van het blok is gebaseerd op de 
maat voor parkeren. De parkeergarage loopt onder de 
twee gebouwen door.

In de eerste strook ontwerpen wij het lange gebouw. 
De kop hiervan steekt in het water. Op de begane grond 
en souterrain is hier over twee verdiepingen het 
bedrijfsrestaurant gepland, met een grote vide tussen de 
twee verdiepingen. Een lange hellingbaan loopt naar het 
entreeniveau. De  diep in het metselwerk liggende 
kozijnen zijn hoog en smal, in twee verschillende 
breedtes, en vormen een onregelmatig ritme, als een 
streepjescode. Als contrast zijn er plaatselijk grotere 
uitsnedes gemaakt, en op enkele plaatsen zijn er houten 
erkers tegen het stenen volume geplakt.

In de tweede strook ontwerpen wij het korte gebouw. 
De kop aan de straat is uitgewerkt als in elkaar stekende 
stenen volumes. Hier zijn de standaard kozijnen juist 
horizontaal. Ook hier is de ruimtelijkheid gemaakt in de 
entreehal en de trappenhuiszone.
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