Kantoor Stater
Amersfoort

Kantoor Stater Amersfoort Situatie

Stater
Stater is een internationaal snel groeiende
onderneming die zich richt op het
ondersteunen van hypothecaire financiers bij
de verkoop, het behandelen en de financiering
van hypotheekportefeuilles.
Podium aan de A28
Het nieuwe kantoorgebouw van Stater,
Landmark, is het eerste project dat is
gerealiseerd in het nieuwe kantorenpark
van Amersfoort, KantorenPark Podium. Dit
kantorenpark is gelegen tussen de rijksweg
A28 en A1 en grenst aan het NS station
Amersfoort-Vathorst. De kantoren van het
Podium verheffen zich zo’n 1,5 meter boven
het maaiveld en zijn onderling verbonden
door promenadedekken, met daar onder een
parkeergarage voor 281 auto’s.

Artist’s impression kantoorgebouw Stater

Maquette Stater, met markante ‘kantoorkoppen’

Maquette kijkend richting glazen middenhal
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Kantoor Stater Amersfoort Concept

Glazen middenhal
Het concept van het hoofdkantoor
voor Stater is een glazen middenhal
met verbindingsbruggen, restaurant
en vergaderruimten van waaruit 3
kantoorvolumes uitwaaierend gegroepeerd
zijn.
De kantoorvolumes verschillen in hoogte
(resp. 9, 7 en 6 bouwlagen). De onderste 2
bouwlagen hebben een glazen gevel. De
bouwlagen daar boven zijn allen voorzien
van terracotta-kleurige keramische
elementen. De ramen hebben een syncopisch
ritme en de kopgevels zijn volledig van glas
met lensvormige zonwerende lamellen.

3D computerschets middenhal
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3 Kantoorvolumes uitwaaierend gegroepeerd rond een glazen middenhal

Kantoor Stater Amersfoort Parkeren onder groen podium

Podium in het groen
De kantoorgebouwen staan te midden van een park
met veel groen en waterpartijen. Al het parkeren is
half verdiept opgenomen onder een groen ingericht
podium. Het podium vormt een prachtige plek om
tussen de middag een luchtje te scheppen.
Parkeren
Stater heeft om de onderneming efficienter
te kunnen huisvesten gekozen voor een
indelingsmoduul van 1500 mm. Bijkomend
voordeel is dat een zeer efficiente en toch riante
parkeergarage gemaakt kon worden, aangezien de
stramienmaat van het gebouw nu 7500 mm is. Dit
geeft de mogelijkheid tot bredere parkeervakken
dan bij een standaard kantoorstramien van
7200 mm. De parkeergarage wordt natuurlijk
geventileerd.

Artist’s impression met waterpartij voor de entree van Stater
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Legenda
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1. parkeergarage
2. opslag/magazijn
3. expeditie
4. stijgpunt naar hal

Parkeergarage, half verdiept

5. stijgpunt naar het podium
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Kantoor Stater Amersfoort Entreehal

Het gebouw wordt centraal ontsloten op het
niveau van het podium. Vanuit de parkeergarage
is de entreehal bereikbaar via een trap en een lift
die direct uitkomen in de hal.
Legenda
1. podium - promenadedek
2. centrale hal
3. restaurant
4. kantoren
5. receptiebalie
6. terras
7. water
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Begane grond en promenadedek (podium)
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Entreehal met receptiebalie

Kantoor Stater Amersfoort Restaurant

Het restaurant is gesitueerd aan de zuidzijde
van de centrale hal met een buitenterras op
de zon.

Legenda
1. vergadercentrum
2. restaurant
3. terras
4. parkeren
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Doorsnede over glazen middenhal

Restaurant in middenhal
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Kantoor Stater Amersfoort Plattegrond verdiepingen

Mensvriendelijk en flexibel
huisvestingsconcept
- Een kantoorconcept dat zich kenmerkt
door openheid, transparantie, 		
flexibiliteit en efficiency.
- Open werkplekken in combinatie met
kamerkantoren.
- Het afwerkingsniveau is doelmatig, van
goede kwaliteit en weerspiegeld de zorg
voor de medewerkers.
- Vrij indeelbaar op een 1500 mm
stramien.

Legenda
1. kantoren
2. vergadercentrum
3. vide middenhal
4. parkeren

Auditorium in centraal vergadercentrum
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Verdieping met kantoren en vergaderruimten
8

Doorsnede over glazen middenhal en de 3 kantoorvolumes
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Kantoor Stater Amersfoort Materialen en duurzaamheid

Duurzame kostenbewuste architectuur
- Openheid, betrouwbaarheid en 		
duurzaamheid zijn aan het gebouw af
te lezen.
- Natuurlijke materialen die mooi blijven
bij veroudering en weing onderhoud
vragen. Aan de buitenkant zitten 		
bijvoorbeeld keramische tegels.
- Allure zonder overdreven luxe.
- Door middel van warmte- en
koudeopslag wordt de CO2 uitstoot en
het energieverbruik beperkt.

Detail kopgevel met keramische elementen en
aluminium zonwerende lamellen

De glazen middenhal heeft glas met zeefdruk om de zoninstraling te reduceren
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Kantoor Stater Amersfoort Colofon
Locatie:
Vathorst, Podium kantorenpark, Amersfoort
Opdrachtgever:
Bouwfonds MAB Ontwikkeling, Den Haag i.s.m.
V.O.F KantorenPark Podium, Amersfoort (ING Real
Estate Development, Heijmans Vastgoed en de
Gemeente Amersfoort)
Ontwerp:
2005, Aat van Tilburg, Marc Ibelings
Medewerkers:
Evert Knotsenburg, Robert Schneijderberg
Start bouw en oplevering:
September 2006, februari 2008
Projectmanagement:
DVP, Den Haag
Oppervlakte:
17.160 m2 BVO verdeeld over 3 gebouwen
15.020 m2 VVO (verhouding VVO/BVO: 87,5%)
Aannemer:
Waal Bouw, Vlaardingen
Bouwkosten:
€ 21.237.000,Constructeur:
Berkhout Tros, Alkmaar
Installatie adviseur:
Halmos, Den Haag
Interieur:
EM Interieur-Architecten, Amsterdam
Landschapsarchitect:
Haver Droeze, Amersfoort
Fotografie:
Luuk Kramer, Amsterdam
Werknummer:
1630
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www.ibelingsvantilburg.nl

