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Entreepaviljoen Solaris 1 + 2 Capelle a/d IJssel Situatie

Kwart-ronde-kantoorschijven
Het bestaande door ons bureau in 1995 

ontworpen kantorencomplex Solaris 

is opgebouwd uit 4 kantoorschijven 

met een gebogen dak. Tussen de 

kantoren zijn 3 paviljoens geprojecteerd 

waarvan één het Zalmhuis is. Onder 

de kantoren bevindt zich een grote 

parkeergarage voor 550 auto’s. Vanaf 

de Van Brienenoordbrug gezien zijn 

de gebouwen in hoogte oplopend, 

variërend van 27 meter voor het eerste 

gebouw tot 38 meter voor het vierde. 

Het totaaloppervlak van de gebouwen 

bedraagt ongeveer 30.000 m2. 

Herontwikkeling
In 2014 zijn wij door de huidige eigenaar 

gevraagd een ontwerp te maken voor de 

herontwikkeling van gebouw 1 en 2 met 

het daartussen gelegen paviljoen. Hier 

zat voorheen UPC (tegenwoordig Ziggo). 

In ons ontwerp voor de herontwikkeling 

is het paviljoen dat tussen gebouw 

1 en 2 ligt getransformeerd naar 

entreepaviljoen voor beide gebouwen..

Kantorengezien vanaf de Van Brienenoordbrug Paviljoen tussen de kantoorschijven

Situatie - Solaris 1 (1), Solaris 2 (2), Entree paviljoen (3), Het Zalmhuis (4) en Het Witte Huis (4) 
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Entreepaviljoen Solaris 1 + 2 Capelle a/d IJssel Ontwerp

Parkeerlaag

Paviljoen met nieuwe entree

Legenda

1. ingang parkeerkelder

2. parkeergarage

3. paviljoens

4. ‘t Zalmhuis 

5. kantoorschijven
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nieuwe entree paviljoen nieuwe entree parkeergarage

daktuin met verblijfsgebiednieuwe entree

speedgate bezoekersparkerenbalkon met terras op het zuiden

loopdeur van en naar bezoekersparkeren

Entreepaviljoen 
Het paviljoen tussen gebouw 1 en 2, 

wordt in dit voorstel getransformeerd 

tot entreepaviljoen voor gebouw 1 en 2 

met een nieuwe entree voor bezoekers 

op maaiveld aan de zijde van de rivier. 

Op de bel-etage komt een netwerkplein 

met horeca voorziening.

Nieuwe entree parkeergarage
Naast het paviljoen komt een nieuwe 

entree naar de parkeergarage voor 

bezoekers voor gebouw 1 en 2.
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Entreepaviljoen Solaris 1 + 2 Capelle a/d IJssel Paviljoens

Begane grond met nieuwe entree
De nieuwe entree is aan de oostzijde van 

het paviljoen gerealiseerd. Hier is ook 

een vide naar de bel-etage gemaakt, die 

het entreegebied overzichtelijk maakt 

en allure geeft. De bestaande afgesloten 

trap op de begane grond is een goed 

zichtbare uitnodigende trap geworden 

door deze helemaal open te maken en 

onderdeel van de nieuwe vide te maken. 

Op de begane grond zijn zitjes gecreëerd 

om te wachten, informeel te overleggen 

of te werken. Hier zijn ook een drietal 

gemeenschappelijk te gebruiken 

vergaderkamers gemaakt. Bedrijven, 

die in het multi-tenantkantoor huren, 

kunnen in de entreehal ook eventueel 

producten tentoonstellen.

Bestaande plattegronden en dak van één van de paviljoens

Legenda

1. entree

2. verhuurbare ruimte
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vide

netwerkplein

toiletten

groen/tuin

groen/tuin

lift

café

balkon met terras

open trapbar

entree medewerkerstrap uit P-garageinformeel overleg en werken

verblijfsgebied buiten

informeel overleg en werken

koffie punt

Ontwerptekening bel-etage - Café en het netwerkplein met vergaderfaciliteiten

naar gebouw 1

naar gebouw 2

verblijfsgebied buiten

aansluiting niveau Rivium Promenade

glas in trappenhuis maken 

voor betere zichtbaarheid

Bel-etage met netwerkplein
Op de bel-etage komt een netwerkplein 

met vergaderfaciliteiten en een café 

met buitenterras op het zuiden. Vanaf 

hier heeft men een mooi uitzicht 

over de Maas. Op de bel-etage bevindt 

zich ook de verbinding vanaf het 

entreepaviljoen naar de gebouwen 1 

en 2. Het verbindingselement heeft 

naast de entree voor medewerkers ook 

informele werk- en overlegplekken. 

Vanaf hier is ook de mogelijkheid om op 

de daktuin rondom het paviljoen buiten 

te verblijven bij mooi weer.
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gesloten kantoor

vergaderen

open werkplekken

Ibelings van Tilburg architecten

uitzicht op de Maas

toiletten

gesloten kantoor

techniek

toiletten

middenzone met pantrymeubel

glas in trappenhuis maken 

voor betere zichtbaarheid

1e Verdieping - Kleinere kantoor-units

Entreepaviljoen Solaris 1 + 2 Capelle a/d IJssel Ontwerp

Eerste verdieping paviljoen
Op de 1e verdieping komen kleinere 

kantoor-units met een centrale 

middenzone voor gemeenschappelijk 

gebruik met o.a. een pantrymeubel. De 

huidige indeling, zoals nu aanwezig, is 

hier al uitermate geschikt voor. 

Deze kantoor-units worden bereikt via 

de al aanwezige trap en lift. De trap is 

meer zichtbaar gemaakt door een kozijn 

met glas op te nemen in de wand op de 

bel-etage en de 1e verdieping. Ook de 

deur naar het trappenhuis is van glas 

voorzien.

Kantoor Ibelings van Tilburg architecten
Ons architectenbureau zit sinds 

September 2014 zelf, samen met LMV 

bouw+kundig, op de bovenste verdieping 

van het entreepaviljoen aan de 

waterzijde.
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Locatie:
Schaardijk, Rivium Zuid, Capelle a/d IJssel 

Opdrachtgever:
Mayfield Property, Eindhoven namens Fordgate UK

Ontwerp:
1995    Aat van Tilburg BNA/BNSP (nieuwbouw)
2014 Mei    ir. Marc Ibelings BNA (verbouwing) 

Ontwerpteam:
ir. Tim Schuijt

Start bouw en oplevering:
Juli 2016 (start bouw)
November 2016 (oplevering)

Aannemer:
Oskam, Utrecht

Constructeur:
Royal HaskoningDHV, Rotterdam (ontwerp) 
Van Rossum, Amsterdam (uitwerking)

Installatie adviseur:
Van Dorp, Zoetermeer

Interieur architect:
DZAP, Naarden

Bouwkundig tekenwerk: 
LMV bouw+kundig adviesbureau, Capelle a/d IJssel

Fotografie:
Iemke Ruige & Stijn Poelstra

Werknummer:
1804

Entreepaviljoen Solaris 1 + 2 Capelle a/d IJssel Colofon
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