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Facet Utrecht Situatie
Opvallende geluidswerende architectuur

The Wall

Samen met The Wall en het Cockpitgebouw van Hessing maakt het
kantoorgebouw Facet deel uit van de
geluidswal voor Leidsche Rijn. Het gebouw
heeft dus een dubbelfunctie; geluidswal
voor de erachter liggende woningen én
kantoor.
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Geluidswering voor achterliggend woongebied

Samen met The Wall en het Cockpit gebouw maakt Facet deel uit van de geluidswal voor het Leidsche Rijn gebied
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Facet Utrecht Concept
Kristallijn volume
Voor de gevel langs de snelweg was het
ontwerpuitgangspunt de passerende
automobilist. De zijde aan de snelweg is
zo abstract mogelijk vormgegeven met
driehoekige vlakken van alleen glas.
Een kristallijn volume dat tijdens het
voorbijrijden over de A2 een dynamisch
beeld oplevert. Elk facet spiegelt de lucht
op steeds weer een andere manier.

Associaties:
Stealth vliegtuig en kristal

Facet gezien vanaf de A2 rijdend in de richting van Utrecht naar Amsterdam

Elk facet weerspiegelt de lucht afzonderlijk

Associatie: IJsberg
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Facet Utrecht Geknikte glazen gevel
Virtuele frietsnijder
Uiteraard mocht de geknikte gevel niet
de vrije indeelbaarheid van het kantoor
in de weg staan. Daarom staan de
gevelkolommen in een verticaal stramien
van hart-op-hart 1,80 m. Het gehele
gebouw is hiervoor als het ware door
een virtuele frietsnijder gehaald. Door al
die kantelende vlakken kregen de ruiten
echter de vorm van een parallellogram.
Om toch gewone rechthoekige ruiten
te kunnen toepassen zijn aluminium
profielen ontwikkeld die per zijde een
afwijking van 15 mm konden opvangen.
Facet gezien vanaf de A2-zijde
Geluidwerende glazen gevel
De transparante glazen gevel bestaat uit
vier lagen glas en zorgt ervoor dat er ook
binnen een aangenaam stil werkklimaat is.

3D model Staalconstructie

Artists impression gezien vanaf de A2- zijde met mogelijke toekomstige uitbreiding
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Facet Utrecht Entreeplein
Parkeren
Onder een, door middel van grote heesters,
groen ingericht entreeplein bevindt zich
een parkeergarage op maaiveld voor 365
auto’s. Gecombineerd met het groen is voor
het bezoekersparkeren in 70 plaatsen op het
dek voorzien. Het entreeplein ontsluit de
verschillende bouwdelen.
Meerdere gebruikers
Het gebouw is zo ontworpen dat het door
meerdere gebruikers tegelijk te gebruiken is.
Uiteindelijk wordt het gebouw nu door
twee grote bedrijven gehuurd: Mediq en
Oracle. De entree voor Mediq bevindt zich op
‘de kop’ van het plein. De entree voor Oracle
bevindt zich bij ‘de staart’ van het gebouw.
Entreeplein met parkeren

Entreeplein met in rood aangegeven de entrees met atria, links Oracle, rechts Mediq
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Facet Utrecht Atrium Mediq en Oracle
Overzicht en oriëntatie
Beide gebruikers hebben als entree
een centraal atrium dat zorgt voor
overzicht en oriëntatie. Hier worden
bezoekers ontvangen en kunnen grote
bijeenkomsten worden georganiseerd.
Geluidsbuffer
De atria worden ook als geluidsbuffer
gebruikt. Er zijn als het ware beschutte
buitenruimten gemaakt direct aan de
snelweg. Ramen van de kantoren kunnen
open naar het atrium zonder last van het
verkeerslawaai te hebben.

Atrium van Oracle

Atrium van Mediq

Legenda
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1. entree parkeergarage
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2. entree Mediq
3. entree Oracle
4. entreeplein
5. atrium

1

6. café/restaurant
7. vergadercentrum
8. kantoren

Artist’s impression entreezijde

Binnenplein met entrees

9. expeditie
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Facet Utrecht Interieur Mediq

Rond het atrium liggen de kantoren van de managers. Langs de buitengevel liggen
grote open kantoortuinen.

2
3
1

3

2
Legenda
1. atrium
2. open kantoorruimte
3. kantoren

Indeling 3e verdieping Mediq

Restaurant met zicht op de A2

Het auditorium van Mediq in de kop van het gebouw op 40 meter hoogte

Boardroom op de 7e verdieping
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Facet Utrecht Interieur Oracle en het nieuwe werken

Oracle heeft het nieuwe werken omarmt. Op 12.000 m2 werken 800 fte werknemers d.m.v.
flexplekken.
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Legenda
1. atrium
2. open kantoorruimte

Indeling 2e verdieping Oracle

3. kantoren/vergaderen

Het nieuwe werken: flexibele werkplekken

Entree naar het restaurnant: eten en werken loopt in elkaar over

Open kantoorlandschap in ‘de staart’ van het gebouw
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Facet Utrecht Kristallijne uitwerking
200 m Lang gebouw
De kristallijne uitwerking bood de
mogelijkheid om het 200 meter lange
volume vloeiend in hoogte te laten
variëren. De kop is ontworpen als een
veelvormig geknikt volume dat overgaat
in een langgerekt middenvolume en
vervolgens weer met een bijzondere
staart aansluit op het ernaast gelegen
winkelecentrum The Wall.
De aansluiting op The Wall wordt
opgelost door het bestaande
geluidsscherm langzaam dalend voor

Geknikte constructie

het gebouw te laten doorlopen en de
betonnen plint over het gehele gebouw
voort te zetten.
Speciale glazenwasinstallatie
Speciaal voor dit project is een
glazenwasinstallatie ontwikkeld
die de geknikte gevel kan bewassen.
Legenda

Gevelaanzicht vanaf A2

1. café/restaurant		
2. auditorium in de ‘kop’
2

3. techniek

3

4. kantoren
5. flexplekken in de ‘staart’
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Bijzondere glazenwasinstallatie
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Doorsnede. Het parkeren is op maaiveld achter de betonnen lamellen plint.
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Facet Utrecht Gevel entreeplein en Duurzame maatregelen
Champagnekleurige rvs-panelen
De gevel aan het entreeplein is uitgevoerd
met panelen van geëtst roestvaststaal. Voor
Facet is gekozen voor een champagnekleur.
Bijzonder is dat de kleur van deze panelen
verandert onder invloed van de lichtinval.
Dit levert aan deze zijde van het gebouw
een bijzondere gevel op. Een gevel die
bovendien ook onderhoudsvrij is.
Duurzame maatregelen
- lange termijn warmte- en koudeopslag
met warmtepompen (WKO);
- contract groene stroom voor warmteen koudeopwekking;
- geen gas voor warmteopwekking
(daarmee geen directe CO2 uitstoot van
het gebouw);
- laag temperatuur verwarming;
- debietregeling + toerenregeling op
ventilatie;
- toerenregeling op pompen;
- natuurlijke ventilatie voor parkeergarage;
- hoogfrequente energiezuinige
verlichting met daglichtregeling;
- intelligente regeling met
aanwezigheidsdetectie;
- gebouworiëntatie (noordzijde glas,
zuidzijde beperkt glas).
Duurzaamheidslabel
Facet heeft een EPC van 0,823 en daarmee
heeft het gebouw een A-label.
Geëtst staal rvs gevel aan entreeplein
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Facet Utrecht Colofon
Locatie:
Hertogswetering 159 - 163, Utrecht
Opdrachtgever:
ING Real Estate Development, Den Haag
Ontwerp:
2005,
Aat van Tilburg BNA/BNSP en ir. Marc Ibelings BNA
Medewerkers:
Theo Delissen, Rob Grauwmeijer
Start bouw en oplevering:
November 2007 - Augustus 2009
April 2011		

(fase 1)
(fase 2)

Oppervlakte:
24.600 m2 BVO / 22.345 m2 VVO fase 1 en 2
verhouding BVO / VVO 90,4%
Projectmanagement:
Nebest Bouwadvies, Groot Ammers
Aannemer:
Bouwcombinatie van Grunsven/Berghege, Oss
Constructeur:
Smit Westerman, Gouda
Installatie adviseur:
Hiensch Engineering, Badhoevedorp

Loopbruggen in het atrium van Mediq

Stedenbouwkundige supervisor:
Wissing, Barendrecht
Inrichting entreeplein:
MTD Landschapsarchitecten, Den Bosch
Interieur:
OTH, Amsterdam / Ibelings van Tilburg architecten
Royal Haskoning, Nijmegen (facility management)
Rietmeijer, Almere
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Fotografie:
Rob Hoekstra, Kalmthout / Iemke Ruige, Amstelveen
Joost Brouwers, Rotterdam / Luuk Kramer, Amsterdam
Werknummer:
1641
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Legenda
1. auditorium		

7 verdieping
e

2. dakaanzicht		

www.ibelingsvantilburg.nl

