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EIGENTIJDS GEBOUW

“Dit voelt als
een historische
verhuizing.”

Vanaf de straatkant valt het nieuwe
hoofdkantoor nauwelijks op, maar
aan de achterzijde is het ‘wow’ effect’
niet te missen. De woonhuizen van
de oprichters van de Koninklijke
De Vries Scheepsbouw zijn hier
aaneengesmeed en uitgebreid tot
een futuristische ontvangst- en
werkruimte voor de hoofddirectie
van het internationaal toonaangevende bedrijf in luxe jachten.

“De hoofddirectie van de groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw had
behoefte aan een eigen, representatief onderkomen. Hier willen ze hun
internationale klantenkring de kern van het bedrijf kan laten ervaren:
de hoge kwaliteit en innovatieve kracht van de jachten aan de ene
kant, en de geschiedenis als ambachtelijk familiebedrijf aan de andere
kant”, vertelt Jasper van Rijn, architect en mede-eigenaar van ENZO
architectuur & interieur. De perfecte plek hadden de directeuren al op
het oog: de degelijke bakstenen woonhuizen, lang geleden gebouwd
door hun eigen grootvaders.

Wow-effect
Maar hoe deze woonhuizen aaneen te smeden en uit te breiden tot een
meer dan representatieve werk- en ontvangstruimte? Een team van
architecten en bouwkundigen ontwierp een gebouw dat aan de straatzijde nauwelijks opvalt en pas aan de achterzijde haar spectaculaire
uitbreiding laat zien. “Het creatieve proces dat dan op gang komt is
altijd een feest om mee te maken. De kleinste dingen, in het gebouw,
het verhaal van de opdrachtgever, kunnen belangrijk zijn. Als je dat
weet te vangen, ontstaan de beste ontwerpen”, is Jaspers ervaring. Hier
leidde dat tot een hoofdrol voor de goten van de woonhuizen en een
hoofdingang aan de achterzijde. Deze oplossing garandeert een zekere
mate van anonimiteit voor de bezoekers en zorgt bij hen voor een woweffect zodra zij het gebouw in volle glorie zien. De toegang via de loopbrug – ook toegankelijk voor mindervaliden - over de nieuw aangelegde
waterpartij versterkt dit effect en draagt bij aan de nautische beleving.
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Techniek uit maritieme industrie
Ontwerp, materialisering en detaillering moesten voldoen aan
de hoge normen die de opdrachtgever ook in haar eigen werk
hanteert. Jasper van Rijn: “Zo werden wij uitgedaagd om de
luifel geheel naadloos af te werken. Het was een hele klus om
daarvoor de perfecte oplossing te vinden. Uiteindelijk vonden
we die in hotspray. Dat is een elastische coating die naadloos
is, zeer flexibel en slijtvast en die, hoe kan het ook anders,
afkomstig is uit de maritieme industrie. De spray werd onder
hoge temperatuur gespoten op een watervaste beplating van
Sequoia-hout. Dat hout was overigens zo mooi aangebracht
door echte vakmannen dat we het bijna zonde vonden om
het af te spuiten.” Overal is de aansluiting van oud en nieuw
zeer zorgvuldig gedetailleerd, zoals ook te zien is bij de bijgebouwen waar de glazen gevel naar binnen springt om de
bestaande gebouwen in tact te laten.

Scheeptimmerwerk
Werk, privé en passie komen samen in het gebouw dat op
de begane grond plaats biedt aan werkplekken en drie vergaderruimtes voor twaalf directieleden en ondersteunende
medewerkers. De verdieping bevat twee appartementen voor
(tijdelijke) medewerkers. In totaal beslaat de vloeroppervlakte
ruim 550 vierkante meter. De open en lichte structuur van het
interieur, met veel ruimte voor vitrines met schaalmodellen
van jachten, draagt bij aan onderling contact. Het interieur is
volledig op maat ontworpen. Meubelmakers van Koninklijke
De Vries Scheepsbouw stonden garant voor een perfecte
uitvoering. Jasper: “Wie kunnen er nauwkeuriger en perfecter werken dan ervaren scheepstimmermannen? Zij zijn
gewend om op de vierkante millimeter de hoogste kwaliteit
meubelwerk af te leveren en dat hebben ze uiteraard ook
hier gedaan.” Het binnenklimaat, vaak een ondergeschoven
kindje in kantoren, verdient bijzondere aandacht. Was in het
vorige kantoor het binnenklimaat een bron van ongemak, hier
moest iedereen zich prettig voelen. Daarom is naast vloerverwarming gekozen voor een systeem van plafondkoeling
en -verwarming. Jasper: “Dit stelde zeer hoge eisen aan de
detaillering van onder andere de plafondverlichting. Maar ook
hier was iedereen zo gespitst op het beste resultaat dat ook dit
uitstekend is uitgevoerd.”

Hechte samenwerking
Het nieuwe kantoor versterkt de identiteit van het familiebedrijf, dat
in 2006 het predicaat Koninklijk verwierf, en benadrukt de onlosmakelijke band tussen verleden, heden en toekomst. Waar zij als kind hun
grootouders bezochten, werkt de directie nu aan de meest geavanceerde jachten die alle wereldzeeën bevaren. Tom de Vries, Managing
Director van Groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw, vertelt hierover:
“Ons nieuwe kantoor vormt de belichaming van ons familiebedrijf. De
twee huizen van de oprichters zijn nu verbonden door een transparante
constructie; hier bouwen we met vier De Vries-telgen uit de vierde
generatie jachten waar onze grootouders slechts in hun fantasie aan
konden denken. Voor onze klanten is het heritage verpakt in een
eigentijds gebouw.” Jasper van Rijn kijkt terug op een bijzondere
samenwerking: “Dit gebouw is het resultaat van een hechte samenwerking, waarin de opdrachtgever ons steeds meer vertrouwen gaf.
We kijken daar allebei met heel veel voldoening op terug.”

Het ontwerpconcept
Het architectonisch concept van het nieuwe gebouw is verrassend
genoeg gebaseerd op de goot van de woonhuizen. Deze goot was te
laag om als maximale hoogte voor de uitbreiding te dienen, maar werd
het aangrijpingspunt voor de luifel die de nieuwbouw verbindt met
de oudbouw. In zijn geknakte vorm is deze luifel geïnspireerd op de
jachtenbouw. Zo ontstond een nieuw gebouw dat de historie van de
bedrijf verbindt met het esthetische en technologische vernuft van het
moderne bedrijf. Ook de nieuwe waterpartij met loopbrug draagt bij aan
de nautische beleving.
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“Alle betrokkenen
werden uitgedaagd om
op het allerhoogste
niveau te werken.
En dat zie je!”

ENZO architectuur & interieur

ENZO architectuur & interieur ® bestaat sinds 2008.
Eigenaren Jasper van Rijn en Carlo Abdul werken sindsdien met een
groeiend team van medewerkers aan een gevarieerde opdrachtenportefeuille. Deze bestaat uit woonwijken, appartementencomplexen,
kantoren, restaurants, een kerk, een gymzaal en vele particuliere villa’s.
Het bureau is gevestigd in een voormalige graansilo.
ENZO architectuur & interieur ®
Leimuiderdijk 239
2154 MN Burgerveen
www.enzoarchitecten.nl
info@enzoarchitecten.nl
tel. +31(0)172 503090
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