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Het nieuwe hoofdkantoor met
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werkzaam in de automotive industie.
Het nieuwe onderkomen staat pal aan
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de A73 op industrieterrein “De Hulst 2”.
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Bijna 1000 mensen werken hier.
Inalfa Roof Systems is een van de
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grootste leveranciers van schuifdaken
voor de automobielindustrie, met een
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wereldwijd marktaandeel van circa
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25%. Het bedrijf is onderdeel van
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BHAP (Beijing Hainachuan Automotive
Parts) uit China. Mercedes, Audi, BMW,

De

Volkswagen, Volvo Ford, Land Rover

A73

en Jaguar zijn enkele van de vele
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automerken die zij voorzien van de
Inalfa zonnedaken.
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Entree Medewerkers

De hoofdentree voor bezoekers bevindt
aan de snelwegzijde. Het entreepad stijgt

Situatie

hier vanaf de onsluitingsweg ‘De Amfoor’
langzaam omhoog naar de hoofdentree

Legenda

van het gebouw. Het laden en lossen voor

1.

P1 Bezoekers (134p)

de Warehouse en Production vindt aan

2.

P2 Medewerkers (77p)

de achterzijde van de hal plaats.
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P3 Medewerkers (277p)

4.

Kantoor

5.

Productiehal

6.

Luifel

7.

Los- en laaddocks

8.

Wadi
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Hoofdkantoor met productiehal Inalfa Venray Concept
Architectonische eenheid
De nieuwbouw voor Inalfa bestaat
uit een kantoor en een grote hal. De
voorgevel van het kantoor is rond
en heeft hier zijn markante entree,
vormgegeven als ware het de grill van
een auto. De hal ligt direct achter tegen
het kantoor aan en schuift daar zelfs
gedeeltelijk onder. Kantoor en hal
vormen een architectonische eenheid.
Het gehele ensemble heeft afgeronde
hoeken. Ook de doorlopende
raamstroken, die zorgen voor een
prettig werkklimaat en direct contact
met de omgeving, beginnen met een
vloeiende lijn. Deze ingrepen geven
het project mede zijn dynamische
verschijningsvorm.
Een communicatief gebouw

Impressie van het prijsvraagontwerp. Hier is het kantoor nog vier lagen hoog, uiteindelijk zijn dat vijf lagen geworden.

De compacte opzet van het gebouw,
in samenspel met het atrium in het
hart van het gebouw stimuleert het
onderlinge contact en de ‘toevallige’
ontmoeting tussen de medewerkers.

Concept schets prijsvraagontwerp.
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Afgeronde hoeken zoals bij een dakraam van een auto.

Hoofdkantoor met productiehal Inalfa Venray Begane grond
Compact ontworpen
De nieuwe huisvesting voor Inalfa is
zeer compact ontworpen en bestaat uit

Entree auto’s

vier kantoorverdiepingen van elk 3,6
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meter hoog boven een begane grond
van 5,4 meter hoog waar de o.a. Proto en
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Validation Center zijn gehuisvest.
De begane grond is voorzien van
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bovenlichten en heeft geen inkijk

8

vanaf maaiveld. In de oksel van het
kantoorvolume en de hal, ligt de entree
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voor medewerkers.
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Entree medewerkers
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Entree fietsers
Entree auto’s

Begane grond prijsvraagontwerp

Legenda
1.

Validation

8.

Onderhoud

15. Fietsenstalling

2.

Electro Lab

9.

CMM Room

16. Trafo

3.

Advanced Engineering

10. Quality Room

4.

Uitzendbureau Otto

11. Curing Area

5.

Bewaking

12. RM Warehouse

6.

Dokter

13. FG Warehouse

7.

Proto

14. Production

17. trappenhuis
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Hoofdkantoor met productiehal Inalfa Venray 1e Verdieping
Zicht in de hal
Komende over de entreebrug komt men
in de Lobby met receptie, vanaf hier
betreedt men het centrale atrium. Dit
atrium ligt 5,4 meter boven maaiveld.
In het atrium worden de producten van
Inalfa getoond en staan enkele auto’s
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met bijzondere schuifdaken.
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Rond het atrium liggen de kantoren.
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Op de kop van het atrium tegenover de
entree is het centrale stijgpunt met trap
en liften.
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Tegen de scheidingswand met de
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productiehal aan liggen de werkruimten
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l in

voor Operations. Deze ruimten hebben
mooi zicht in de productiehal.
Vergaderruimten

12
Entree

Vergaderfacilteiten zijn, aangrenzend
aan het atrium, op elke verdieping bij
het centrale stijgpunt opgenomen. Deze
vergaderruimten kunnen gebruikt

1e Verdieping prijsvraagontwerp

worden door alle afdelingen.
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Legenda

8.

Mezzanine/’Skywalk’

1.

R&D

9.

Restaurant

2.

Atrium & Receptie

10. Keuken

3.

Advanced Engineering

11. Vergadercentrum

4.

Trap & Lift

12. Operations

5.

Opslag Validation

6.

Opslag Proto

7.

Douches, Toiletten, Lockerroom & Garderobe

Hoofdkantoor met productiehal Inalfa Venray Atrium
Multifunctioneel atrium
Het gebouw 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.
Het atrium is een grote multifunctionele
ruimte waar alle producten van Inalfa
getoond kunnen worden, maar waar ook
grote bijeenkomsten gehouden kunnen
worden.
De kantoren liggen om het centrale
atrium heen, zodat iedereen zicht heeft
op het product.
Het atrium functioneert als entree,
showroom, bijeenkomstruimte en plek
voor ontvangst. Dit is de plek waar men
de wereld van Inalfa binnen stapt.
Atrium met showroom
Legenda
1.

Conference room

2.

Koffie

3.

Receptiebalie

4.

Omloop Group/Europe

5.

Validation

6.

Atriumvloer

7.

Lift met trap

8.

Techniek
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Prijsvraagontwerp: Doorsnede over de entree en het atrium
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Hoofdkantoor met productiehal Inalfa Venray 2e & 3e Verdieping
2e Verdieping
Deze verdieping huisvest werkplekken
van R&D en ICT. De werkvloeren bestaan
uit grote open kantoorvloeren, waar in

4

een open setting volgens ‘het Nieuwe
3

Werken’ gewerkt word.

2
5
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3e Verdieping

1

2

Op de bovenste verdieping zijn Group en
Europe gehuisvest. Op deze verdieping

3

is een omloop om het atrium voorzien.

Legenda
1. R&D
2. ICT
3. Trap & Lift
4. Vergadercentrum
5. Dakterras

Men kan zo de afdeling Group en Europe
bereiken vanaf het centrale stijgpunt in
het atrium, zonder over de werkvloeren
zelf te hoeven lopen. Vanaf deze omloop
heeft men een fraai zicht op het atrium

Legenda
1. Group
2. Europe
3. Conference room

2e Verdieping prijsvraagontwerp

3e Verdieping prijsvraagontwerp

Conference room op de snelweg gericht.

Grote open kantoorvloeren.

en de daarin tentoongestelde producten.
Bij het uiteindelijk gerealiseerde plan
is, wegens de snelle groei van Inalfa,
een extra verdieping aan het kantoor
toegevoegd. De 3e verdieping van het
prijsvraagontwerp is hierbij de 4e
verdieping geworden
Conference room
Centraal boven in, op de ronde kopgevel
van het gebouw die naar de snelweg
gericht staat, is een grote conference
room voorzien. De ruimte is aan de
buitenzijde een blikvanger, omdat
hij nog iets boven het gebouwvolume
uitsteekt. Hier is ook op een mooie wijze
het logo van Inalfa op de glazen gevel
opgenomen.
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Hoofdkantoor met productiehal Inalfa Venray Duurzaamheid & Materialen
Een duurzaam gebouw
De doorlopende horizontale glasstroken
zorgen ervoor dat er maximaal daglicht
op iedere verdiepingsvloer van het
gebouw binnenvalt. Ook het centrale
atrium zorgt ervoor dat daglicht diep
het gebouw kan binnen dringen.
Installatie
-HR-ketels, met Hoog Rendement.
-Luchtbehandelingskasten met
warmteterugwinning dmv
kruisstroomwisselaars en Warmtewiel.
-Alle motoren uitgevoerd als
energiezuinige gelijkstroommotoren.
-Alle circulatiepompen uitgevoerd als
energiezuinige “E”-pompen.
-DCC-regeling zodat op afstand kan
worden bijgestuurd zodat geen onnodige
energie verloren gaat.
Materialen
Er worden materialen toegepast die
mooi blijven bij veroudering en weinig
onderhoud vragen. De gevel van het
gebouw bestaat uit zonwerend glas en
aluminium gemoffelde kozijnen. De
borstweringen zijn bekleed met een fijn
geprofileerde aluminium beplating. De
binnengevel van het atrium is bekleed
met hout, met daarachter akoestisch
materiaal opgenomen ten behoeve van
een prettige akoestiek in het atrium.
Afwerking atrium: hout.

Afwerking gevels: Aluminium beplating met microprofilering.
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Hoofdkantoor met productiehal Inalfa Venray Colofon
Locatie:
De Amfoor 2, Venray
Opdrachtgever:
Van der Heijden Bouw en Ontwikkelingen, Schaijk
voor Inalfa Roofsystems, Venray
Ontwerp:
2014 februari

ir. Marc Ibelings BNA

Ontwerpteam:
Aat van Tilburg BNA/BNSP
ir. Tim Schuijt
Aannemer/Build & Design:
Van der Heijden Bouw en Ontwikkelingen, Schaijk
Start bouw: oktober 2014
Oplevering: december 2015
Oppervlakte:
Kavel ca. 42.000m2
Kantoor 7840m2 bvo
Hal 16160m2 bvo
Parkeren:
488 parkeerplaatsen
Constructeur:
Verhoeven en Leenders, Uden
Installatie adviseur:
Heesmans, Helmond
Elektrotechnisch adviseur:
Willembos, Someren
Infra:
Van Mensvoort, Veghel
Adviseur sprinkler:
abbs-Nederland
Technisch tekenwerk:
FIT-ingenieurs, Schaijk
Werknummer:
1802
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www.ibelingsvantilburg.nl

