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Waterschap Vallei & Eem Leusden Situatie

Milieuvriendelijk karakter

Het Waterschap Vallei & Eem is een 

fusie tussen 4 waterschappen. De 

opdrachtgever vroeg een markant 

gebouw met een sterke identiteit. 

Speciale aandacht werd gevraagd voor 

de vergaderruimte van de gekozen 

leden van het waterschap. Deze ruimte 

grenst direct aan de centrale hal. De 

huisvesting is specifiek ontworpen voor 

de gebruiker als een gebouw met een 

warme uitstraling en milieuvriendelijk 

karakter. De installaties zijn zorgvuldig 

en op innoverende wijze ingepast in het 

ontwerp. Het waterschapshuis is één 

van de meest markante voorbeelden 

geworden van duurzaam bouwen. 

Kenmerkend zijn: materiaalkeuze, 

grijswatercircuit, natuurlijke 

ventilatie en laag energiegebruik. De 

gevel van keramische elementen, de 

ongeschilderde redwood en het mos-

sedum dak zijn onderhoudsarm. Ook in 

het interieur zijn duurzame materialen 

gekozen. 

Exterieur Waterschap Vallei & Eem
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Interieur Waterschap Vallei & Eem
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Een golvend landschap

Het programma van eisen vroeg een 

ontwerp in relatie met het Valleikanaal 

en het omringende groene landschap. 

Samen met DS Landschapsarchitecten 

is een concept bedacht waarin de kop 

van het gebouw in het water staat 

en het landschap als een golf uit het 

water verrijst. Het waterbassin heeft 

een zichtbare afwatering naar het 

Valleikanaal. Het gebouw zelf bestaat 

uit 2 kantoorschijven, hiertussen liggen 

alle gemeenschappelijke voorzieningen. 

Het glazen dak ligt schuin en loopt uit in 

een grote luifel, waarover het regenwater 

naar beneden stroomt. 

Waterschap Vallei & Eem Leusden Concept 

Conceptschets Aat van Tilburg        



Een markante entree

Bezoekers gaan naar binnen onder de 

waterluifel door en komen in de hal 

waarvan de vloer hellend afloopt naar 

het water. De zaal waarin de gekozen 

leden van het waterschap vergaderen 

ligt symbolisch op het laagste punt van 

het gebouw. Bij hoog water krijgen zij 

zo het eerst “natte voeten”. Aan beide 

zijden liggen de kantoorvertrekken die 

wisselend van diepte en breedte zijn. 

Waterschap Vallei & Eem Leusden Begane grond
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Begane grond

Legenda

1.  entree

2.  hal-atrium

3.  vergaderzaal waterschap

4.  kantoren 
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Het centrale atrium

Alle kantoorvertrekken hebben hun 

deur direct aan de centrale hal. Alle 

medewerkers staan zo steeds in direct 

contact met elkaar. Het vergadercentrum 

is gegroepeerd in het hart van het 

gebouw. De bibliotheek is als open 

entresol-ruimte in het atrium geplaatst. 

Waterschap Vallei & Eem Leusden 1e verdieping

1e verdieping

Langsdoorsnede

Legenda

1.  trappen

2.  lift

3.  vergaderkamers

4.  bibliotheek

5.  kantoren 
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Het restaurant

Deze ruimte ligt op de mooiste plaats 

van het gebouw en heeft een fraai 

uitzicht over het Valleikanaal en het 

omringende landschap. Boven het 

restaurant is de technische ruimte 

gesitueerd. 

Waterschap Vallei & Eem Leusden 2e verdieping
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2e verdieping

Dwarsdoorsnede

Legenda

1.  restaurant

2.  atrium/vide

3.  galerijen

4.  kantoren 
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Waterschap Vallei & Eem Leusden Interieur
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Natuurlijke materialen

Geheel in overeenstemming met het 

milieuconcept is het interieur uitgevoerd 

in natuurlijke materialen. Houten 

dakspanten en een houten binnengevel 

van het vergadercentrum bepalen de 

sfeer. De betonnen balustrades zijn van 

schone beton afgewerkt met een laagje 

bijenwas. Voor de vergaderruimte is 

speciaal flexibel meubilair ontworpen, 

zodat deze ruimte ook voor lezingen en 

ontvangsten gebruikt kan worden.    

Atrium met op de voorgrond een kunstwerk Kijkend richting bibliotheek en receptiebalie

Houtenwand met uitsparingen van de vergaderruimte Interieur vergaderruimte met uitzicht op het “werkveld”



Waterschap Vallei & Eem Leusden Duurzaam Bouwen
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Voorbeeldproject

Het gebouw is in 2000 verkozen als 

voorbeeldproject Duurzaam Bouwen door 

het ministerie van VROM.

Duurzame maatregelen zijn: 

- Grijswatercircuit; de toiletten worden 

gespoeld met gefilterd regenwater,

hiervoor wordt een Heliofiel-filter 

gebruikt.

- Energieverbruik; dit is 30% lager dan de 

wettelijke eis. Door een optimaal gebruik 

van het warmte-accumelerend vermogen 

van het gebouw en optimaal gebruik van 

nachtventilatie.

- Photovoltaïsche cellen; in het dak 

van het atrium zijn stroken met 

photovoltaïsche cellen aangebracht. 

Zij leveren een belangrijk deel van de 

electrische energie voor het gebouw.

- Materialen; in het atrium is FSC hout 

constructief toegepast. De gevels zijn 

uitgevoerd in keramische tegels op een 

houten regelwerk. De kozijnen buiten 

zijn ongeschilderd western red cedar 

en oregon pine. De betonconstructies 

zijn voor 20% van puingranulaat en de 

gangwanden van holle baksteen.

 - Binnenmilieu; een geavanceerd 

natuurlijk  ventilatie systeem via roosters 

in de gevel die door een electromoter 

worden bediend. Mechanische afzuiging 

via de kanaalvloerplaten en de stalen 

holle kolommen. Principe van natuurlijke ventilatie in gebouw

Legenda

1.  mechanische afzuiging via holle 

     dragende kolommen

2.  afzuiging via kanaalplaatvloer

3.  natuurlijke aanvoer buitenlucht

4.  optimaal gebruik van massa voor 

     nachtventilatie
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Locatie:
Fokkerstraat 16, De Horst, Leusden

Opdrachtgever:
Waterschap Vallei & Eem, Leusden

Ontwerp:
1996,  Aat van Tilburg BNA/BNSP
 Rindert Gerritsma

Medewerkers:
Martin Schoenmakers, Martin Jager

Start bouw en oplevering:
Mei 1997
Juli 1998

Oppervlakte:
4.900 m2 BVO

Aannemer:
Ballast Nedam IGB, Regio Oost, Arnhem

Projectmanagement:
DHV AIB, Amersfoort

Constructeur:
Snellen Meulemans en Van Schaik bv/
DHV, Breda

Adviseur installaties:
Ketel Raadgevende Ingenieurs, Delft

Advies mens en milieu:
DHV AIB, Amersfoort

Landschapsarchitect:
DS Landschapsarchitecten, Amsterdam

Bouwkosten:
12 miljoen euro

Fotografie:
Rob ‘t Hart, Rotterdam 

Werknummer:
1448        
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Waterschap Vallei & Eem Leusden Colofon





www.ibelingsvantilburg.nl


