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Hoofdkantoor DaimlerChrysler Nederland Locatie Papendorp Utrecht

In Papendorp, het nieuwe bedrijven-

terrein van Utrecht, staat het nieuwe 

hoofdkantoor van DaimlerChrysler. 

De nieuwbouw is gelegen op een mooie 

zichtlocatie, direct in de oksel van het 

verkeersknooppunt Oudenrijn.

Een nieuw hoofdkantoor voor de twee 

gefuseerde autoconcerns, Daimler Benz 

en Chrysler. Het kantoor straalt een 

gevoel van saamhorigheid uit en leidt 

door de openheid tot samenwerking 

tussen de verschillende onderdelen 

van de organisatie. Het centrale 

atrium draagt daar in sterke mate toe 

bij. Duurzaam, efficiënt, flexibel en 

multifunctioneel ruimtegebruik waren 

uitgangspunten voor dit gebouw. Het 

atrium is een grote multifunctionele 

ruimte waar alle automerken getoond 

kunnen worden, maar waar ook grote 

dealerbijeenkomsten worden gehouden. 

Het atrium speelt ook een centrale rol 

in de energiehuishouding. Het gebouw 

maakt gebruik van warmte-koude 

opslag in de bodem. De kantoren zijn 

ontworpen met een bredere maat dan 

een standaard kantoor, zodat allerlei 

kantoorconcepten verwezenlijkt kunnen 

worden.  

Het project is bekroond met de 

Betonprijs 2003.

DaimlerChrysler gezien vanaf 

knooppunt Oudenrijn komende 

vanaf ‘s Hertogenbosch

In de oksel van de snelwegen A2 en A12 ligt het 

hoofdkantoor van DaimlerChrysler

Zicht op het gebouw vanaf 

knooppunt Oudenrijn
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Hoofdkantoor DaimlerChrysler Nederland Concept 
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Parkeren onder opgetild maaiveldOntwerpschets  

Het ontwerp voorziet in een ovaalvormig 

zilverkleurig gebouw omringd door 18 

houten kolommen. Het ontwerp is sterk 

gericht op de interne communicatie. De 

kantoren van de medewerkers liggen om 

het ovale atrium heen, zodat iedereen 

zicht heeft op het product. Je zet geen 

stap in het gebouw, of je komt een auto 

tegen. Alle verkeersgebieden, zoals

loopbruggen, trappen en liften bevinden 

zich in het atrium. Onder het atrium 

bevinden zich nog twee bouwlagen, 

gedeeltelijk verzonken in het landschap, 

waar parkeergelegenheid is. Daar 

omheen ligt nog een extra ring aan 

het oog ontrokken door het opgetilde 

maaiveld.



Niveau -2 Demohal, werkplaats en parkeren

Hoofdkantoor DaimlerChrysler Nederland Parkeren, demohal en werkplaats

Parkeren

Pakeergarage in 2 lagen: 135 auto’s

Parkeren onder opgetild maaiveld: 93 auto’s
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Langsdoorsnede
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Legenda

1. demohal

2. werkplaats

3. inpandig parkeren

4. wasstraat

5. parkeren

6. atrium

7. directie kantoren

8. restaurant

Onder de atriumvloer bevindt zich gedeeltelijk verzonken in het landschap, een 6 meter hoge ruimte; 

de demohal
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Hoofdkantoor DaimlerChrysler Nederland Atrium
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Atrium

Vijf meter boven het maaiveld ligt de 

atriumvloer. In het atrium zelf bevinden 

zich naast demonstratieruimten voor 

auto’s ook presentatie- en vergader- 

ruimten en een restaurant.

Niveau o Entree en atriumvloer

Het atrium vormt een natuurlijke showroom waar DaimlerChrysler al z’n merken kan tonen, zoals Mercedes, Chrysler, 

Smart, Dodge, Jeep en de zeer luxe Maibach

Legenda

1. entree en voorrijden auto’s 

2. atrium- atriumvloer  

3. receptiebalie  

4. kantoren

5. parkeren en expeditiestraat

6. maibachlounge
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Dwarsdoorsnede
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Hoofdkantoor DaimlerChrysler Nederland Atriumgevel

7

Atrium met prefab betonelementenPrefab betonelement atrium

Voor de ovale atriumwand is bewust 

voor prefabbeton gekozen. Stoer, sober 

materiaal dat mooi contrasteert met 

de glanzende kleurige auto’s in het 

atrium. De dragende gevelelementen zijn 

uitgevoerd als zichtwerk.  De enige luxe 

die wij ons permiteerdde was dat het 

aan de atriumzijde ook echt rond moest 

lopen. De hele ovaal is samengesteld uit 

twee verschillende bochtschalen, zodat 

er slechts twee bekistingsmallen nodig 

waren.

Jury betonprijs 2003:

“.....wat vooral opvalt zijn de grote open 

ruimtes waar het beton heel goed tot zijn recht 

komt.......”



Hoofdkantoor DaimlerChrysler Nederland Kantoorvloeren

De kantoren

Gekozen is voor een mengvorm van 

traditionele kantoren en meer open 

kantoorlandschappen met flexibele 

werkplekken. Gegroepeerd aan 

weerszijde van een brede middenzone 

waarin informele overlegplekken, 

archieven en service-units zijn 

opgenomen. Het grote voordeel 

is dat beide kantoorconcepten 

goed functioneren met deze brede 

middenzone en men door het toevoegen 

of weglaten van scheidingswanden snel 

en flexibel kan reageren op een nieuwe 

situatie.

Niveau 2 Kantoorlaag met grote presentatieruimte
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Interieur van de kantoren met op de voorgrond de service-units

Legenda

1. kantoren

2. presentatieruimte

3. vergadercentrum

4. vide
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Hoofdkantoor DaimlerChrysler Nederland Duurzaam Bouwen

Atrium, kijkend richting het restaurant op niveau 4
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Niveau 4 Directie, kantoren en restaurant

•	 geavanceerd warmte-koel systeem  

aangestuurd door een aquiver 

(warmte-koude opslag in de bodem).

•	 de zeer compacte vorm van het 

gebouw (ovaal) waarbij de kantoren 

rond het atrium liggen, maakt het 

energiezuinig.

•	 al het parkeren is aan het zicht 

onttrokken door het maaiveld als het 

ware als een deken rondom over het 

parkeren heen te trekken, terwijl de 

garage natuurlijk geventileerd wordt.

•	 toepassing van FSC-hout.

Legenda

1. restaurant

2. directie

3. kantoren
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Hoofdkantoor DaimlerChrysler Nederland Materialisatie

Materialisatie

Met natuurlijke materialen als schone 

beton, staal, geanodiseerd aluminium 

en hout heeft het hoofdkantoor een 

ingetogen maar chique uitstraling.

Taatsdeur ten plaatse van de presentatieruimte
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Hoofdkantoor DaimlerChrysler Nederland Constructie

Constructie

Binnen en buitengevel van de 

kantoren zijn opgebouwd uit dragende 

betonelementen. De binnengevel 

grenzend aan het atrium loopt rond 

en is uitgevoerd in schone beton. Alle 

loopbruggen en trappen tussen de twee 

kantoorvleugels in zijn uitgevoerd met 

een staalconstructie. Aan de achterzijde 

van het atrium zijn de tussenvloeren 

opgehangen aan een verdiepingshoog 

vakwerkspant, waardoor het atrium 

kolomvrij blijft. Voor het atriumdak is 

gekozen voor onderspannen spanten 

h.o.h. 2 m. De grootste overspanning van 

deze liggers bedraagt 26 m. 

Aan de zijde van het verkeersknooppunt 

Oudenrijn presenteert het gebouw 

zich door middel van een stalen vrij 

uitkragend auditorium met een gevel die 

ook als billboard dienst doet.

Gevelbeeld DaimlerChrysler met uitkragend auditorium

Exploded view van de staalconstructie



Hoofdkantoor DaimlerChrysler Nederland Colofon

Locatie:  
Van Deventerlaan 50, Utrecht

Opdrachtgever:
DaimlerChrysler Nederland bv, Utrecht

Ontwerp:
2000,  Aat van Tilburg BNA/BNSP
  ir. Marc Ibelings BNA

Medewerkers:
Theo Delissen, Marcel Sluis, Martin 
Schoenmakers

Start bouw en oplevering:
December 2001 - Juli 2003

Oppervlakte
21.175 m2, waarvan 16.305 m2 kantoren en 
4.870 m2 parkeren

Aannemer:
Heijmans IBC Bouw, Capelle a/d IJssel

Constructeur:
Corsmit Raadgevende Ingenieurs, Rijswijk

Adviseur Installaties:
Technische Adviesburo Becks, Vught

Adviseur Bouwfysica:
Peutz Associes, Mook

Stedenbouwkundige supervisor:
Wissing, Barendrecht

Interieur:
OTH, Amsterdam - Ibelings van Tilburg archi-
tecten

Fotografie:
Rob ‘t Hart, Rotterdam
Andreas Secci, Dortmund 

Werknummer:

1536

12

Voorrijden tot aan de hoofdentree





www.ibelingsvantilburg.nl


