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Interieur BDO Hoofdkantoor
Utrecht
Architect: Bruls en Co, Maastricht
Projectteam: Mathieu Bruls, Bas Mercx, Mary-Ann Crewe-Jones,
Maurice Alleleijn
Kantoorconcept: Veldhoen + Company, Maastricht
Interieurbouwer: Soons Interieurbouw, Schimmert
Locatie: Winthontlaan te Utrecht
Opdrachtgever: BDO Accountants & Adviseurs
Programma: Entreehal, kantoorinterieur, vergadercentrum en
bedrijfsrestaurant
Totaal 9 verdiepingen circa 4000 vierkante meter
Ontwerp: 2001. Uitvoering: 2001
Beeldende kunst: Han Rameckers, Arjen Schmitz
Fotografie: Arjen Schmitz, Maastricht.

H

et project omvat de inrichting van een kantoorgebouw
van elf verdiepingen, gelegen aan de A12 te Utrecht.
De vestiging maakt deel uit van het landelijk
opererend financieel adviesbureau BDO. Alle verdiepingen
zijn ingericht met flexwerkplekken. De werkomgeving kent
een scala aan verschillende werkplekken, die passen bij
de specifieke aard van de werkzaamheden op een bepaald
moment. De werkplekken zijn speciaal ontworpen voor onder
meer concentratiewerk, samenwerken, informeel overleg,
vergaderen en bijpraten.
Op de bovenste verdieping bevindt zich het bedrijfsrestaurant, met uitzicht over Utrecht. Een etage daaronder is
een volledige verdieping ingericht als vergaderdomein, mede
te gebruiken door BDO-medewerkers uit de regio.
De algemene basisverlichting is teruggebracht tot 200
lux. Per werkplek wordt bijgelicht met aanvullende
lichtbronnen die niet alleen lichttechnisch, maar ook qua
sfeer ondersteunend werken. Tezamen met de in donkere
tinten geschilderde binnenwanden en de maatwerkmeubels
in zebrano fineer, zorgt deze lichtkwaliteit voor een
representatieve ambiance, die past bij de aard van de
gebruikers.
De kunstenaar Han Rameckers vervaardigde per liftvoorportaal
objecten die, wanneer de liftdeuren opengaan, direct voor
herkenning van een bewuste verdieping zorgen. Op elke
etage werd in het centrale gebied een grote wandvullende
landschapsfoto van de fotograaf Arjen Schmitz opgespannen,
die telkens per verdieping de sfeer tekent. Nadere informatie:
Kruis code i019 aan op de responskaart.

Zicht op zitgedeelte.
50

inside

information

www.insideinformation.nl

INTERIEUR

BDO

HOOFDKANTOOR

UTRECHT

nummer 1 - februari 2004 inside

information

51

PROJECT

52

inside
information

IN

BEELD

www.insideinformation.nl

INTERIEUR

BDO

HOOFDKANTOOR

UTRECHT

Linksboven: Receptie entreegebied.
Rechtsboven: Vergaderruimte.
Uiterst links: Glazen vergadertafel in vergaderruimte.
Links: Restaurant.
Rechts: Een schematisch overzicht van het project.
Onder: Wachtruimte 8e verdieping.

2.01
2.02
2.02.01
2.02.02

voorportaal lift
open kantoorgedeelte
4 coupé werkplekken
archiefkasten

2.02.04
2.02.05
2.02.06
2.02.07
2.02.08
2.02.09
2.02.10
2.02.11
2.02.12
2.02.13
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

3 coupé werkplekken
leestafel
buffet
open werkplekken
lounge werkplekken
open werkplekken
copy- printservice
open werkplekken
lounge werkplekken
open werkplekken
vergaderruimte
cockpit
cockpit
cockpit
cockpit
cockpit
cockpit
cockpit
archiefruimte
duowerkplek
cockpit
cockpit
duowerkplek
cockpit
werkbibliotheek
garderobe

Aanduiding meubelnummer
Krukje
Kapstok
Prullenbak
Kledinghaak
Tolomeo Mini met voetplaat
Tolomeo Mini met tafeldoorvoer
Tolomeo Terra met voetplaat
Tolomeo Mini met wandplaat

nummer 1 - februari 2004 inside

information

53

PROJECT

IN

BEELD

Boven: Loungewerkplek.
Links: Leestafel.
Rechts: Archiefkasten en coupéwerkplek scheidingswanden. 
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