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Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Situatie

Locatie Fascinatio, Capelle a/d IJssel

Quion is een financiële dienstverlener, 

die zich toelegt op de verwerking van 

woninghypotheken. Zij speelt in op de 

behoefte van financiële instellingen, 

zoals verzekeraars en pensioenfondsen, 

om deze activiteiten uit te besteden aan 

derden. Quion is voornemens om haar 

omzet de komende jaren te verdubbelen 

en voorziet een sterke personele groei. 

Deze groei kan niet worden gerealiseerd 

in het huidige gebouw. Het nieuwe 

hoofdkantoor komt in Fascinatio te 

Capelle a/d IJssel, tussen het metro-

tracé en het noordelijk deel van de 

Fascinatioboulevard.

Parkeren

Het parkeerterrein ligt op maaiveld, 

omzoomd door een hoge haag aan de 

straatzijde en is voorzien van een aantal 

bomen. Er kunnen 130 auto’s geparkeerd 

worden.
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Artist’s impressions

Situatie
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U-vormig volume

Het gebouw bestaat uit een U-vormig 

volume, met de open kant van de U 

naar de Fascinatio-boulevard gericht. 

Op deze manier wordt als het ware een 

ontvangend gebaar naar de bezoeker 

gemaakt en er ontstaat een plein waar 

voorgereden kan worden. Een bakstenen 

gebouw van 6 bouwlagen hoog, waarbij 

de begane grond en de bovenste 

verdieping iets terugliggen.

Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Concept

Begane grond

Legenda 

1.   entree         

2.   entreehal  

3.   liften

4.   receptie  

5.   ontvangstruimte

6.   vergadercentrum

7.   restaurant

8.   keuken

9.   expeditie

10. archieven
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Conceptschets
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Begane grond

De begane grond is 4,25 m hoog en heeft een 

mooie lichte entreehal met over de volledige 

hoogte van het gebouw een vide met daarin 

een riante engelse trap. Op maaiveldniveau 

zijn ook het bedrijfsrestaurant en de 

ontvangst- en vergaderruimten gesitueerd. 

Aan de achterzijde van het gebouw ligt de 

goed bereikbare expeditie.

Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Begane grond

Bedrijfsrestaurant Lichte entreehal met riante engelse trap
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Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Kantoren

1e verdieping

Legenda 

1. kantoorlandschap         

2. directie  

3. liften

4. huiskamer  

5. concentratiewerkplekken

6. vide

7. archieven

8. techniek
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Concentratiewerkplekken

Grote kantoorvloeren

De opzet van het gebouw is zodanig dat 

een flexibel en multifunctioneel gebruik 

mogelijk is. De kantoorvloeren zijn 

ontworpen met een bredere maat dan 

een standaard kantoor, respectievelijk 

16,2 m en 18 m. Op deze manier kunnen 

allerlei kantoorconcepten verwezenlijkt 

worden. 
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Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Kantoren

5e verdieping

Legenda 

1. kantoorlandschap         

2. directie  

3. liften

4. huiskamer  

5. concentratiewerkplekken

6. vide

7. archieven

8. techniek
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Open kantoorlandschap

Brede middenzone

Quion heeft gekozen voor een 

combinatie van kantoorlandschappen 

met flexibele werkplekken en 

cellenkantoren met een brede 

middenzone voor concentratie 

werkplekken, archieven, facilitaire units 

en informele overlegplekken.
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Flexibele hoofdopzet

Het gebouw is zo opgezet dat het in de 

toekomst ook als multi-tenant kantoor 

gebruikt kan worden. Een centrale 

glazen verticale middenzone doorsnijdt 

het gebouw, hier bevinden zich de trap 

en de liften. 

Quion heeft in deze hal nu per 

verdieping een loungeruimte 

opgenomen voor de medewerkers. 

Aluminium lamellen

De glazen gevel van de centrale 

hal is voorzien van zilverkleurig 

geannodiseerde aluminium lamellen, 

die als zonwering dienen.

 

Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Centrale glazen hal

Dwarsdoorsnede over entreehal

Loungeruimte voor de medewerkers

Legenda 

1. entreehal         

2. vide met trap  

3. liften

4. loungeruimte  

5. techniek

6. luifel1

23

4

6
5



9

Kloeke baksteenarchitectuur

Het gebouw is vormgegeven in een 

kloeke baksteenarchitectuur met een 

tijdloze duurzame uitstraling. Op 

een aantal plekken in de gevel zijn 

verbijzonderingen aangebracht door 

middel van zilverkleurig geannodiseerde 

aluminium lijsten, die een aantal ramen 

tot een geheel samenvoegen. 

De plint en de kolommen van de begane 

grondlaag zijn bekleed met Kichmeier 

Muschelkalk, een antracietkleurige 

natuursteen. De bovenste verdieping, 

die 4,25 m hoog is, is volledig uitgevoerd 

in glas en wordt bekroond door een 

antraciet zilverkleurige stalen luifel.

 

Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Materialisatie

Een kloek baksteen gebouw met ramen die verspringen in een syncopisch ritme



Locatie:
Fascinatioboulevard 1302, Capelle a/d IJssel

Opdrachtgever:
Blauwhoed Vastgoed bv, Rotterdam

Ontwerp:
2005, ir. Marc Ibelings BNA 

Medewerkers:
Martin Schoenmakers, Suresh Debidin

Start bouw en oplevering:
Januari 2007
Juni 2008

Oppervlakte:
8.913 m2 BVO
8.013 m2 VVO
verhouding VVO/BVO: 89,9%
  
Aannemer:
Ballast Nedam, Capelle a/d IJssel

Bouwkosten:
€ 8.545.000,- excl.BTW (inclusief installaties)

Constructeur:
IMD, Rotterdam

Adviseur installaties: 
De Blaay-Van den Boogaard, Rotterdam

Interieur: 
C4ID, Hilversum

Fotografie: 
Iemke Ruige, Amstelveen

Artist’s impressions: 
DPI, Den Haag

Werknummer: 
1664
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Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Colofon

Foyer vergadercentrum





www.ibelingsvantilburg.nl


