
Het projectinterieur is voortdurend aan verandering 
onderhevig. Interieurkenners Françoise Bronner en 
Kitty de Groot doen speciaal voor Inside Information 
tweemaandelijks verslag van recente ontwikkelingen op 
dit gebied. Dit keer laten zij hun licht schijnen over de 
toepassing van groen in het kantoor.
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Groene creativiteit
Van speelparadijs naar green house. 
Het nieuwe Apple-hoofdkantoor 
wordt licht en groen: een open glazen 
cirkel, omringd door ruim 3.700 
bomen. Het nieuwe hoofdkantoor 
van Google idem dito: transparant 
en landschappelijk van karakter. 
Met bomen, planten, wandel- en 
fi etspaden, die deel uitmaken van 
het interieur en het park rondom. 
Duurzaamheid en welzijn staan niet 
alleen bij deze fi rma’s centraal. Zeker 

ook in Nederland is er steeds meer 
vraag naar een fysieke omgeving, 
waarin de iedere werknemer gezond, 
fi t en ontspannen blijft. Geen felle 
kleuren, geen speelse afl eiding, maar 
werken in de natuur, in de frisse lucht, 
met veel daglicht en zicht op groen. 
Groen zorgt voor rust, concentratie, 
creativiteit en geluk. Dat zeggen 
de geïnterviewde experts op het 
gebied van omgevingspsychologie, 
interieurbeplanting en landschaps- 
en interieurarchitectuur. Hoe binnen 
‘buiten’ gecreëerd kan worden – en 
waarom dit goed voor ons is – we 
krijgen het te horen en we krijgen het 
te zien.

“Binnen de stedelijke omgeving 
vraagt alles om aandacht: het verkeer, 
de gebouwen, de borden, noem het 
maar op. Het is een omgeving waarin 
we stress opbouwen. De natuur 
daarentegen eist deze aandacht 
niet op. We komen er tot rust. Dit is 
cultureel-cognitief te verklaren: de 
natuur is voor ons vrijetijdsomgeving, 
een plek die we zelf kiezen, we 
willen er zijn.” Dat stelt Sjerp de 
Vries, omgevingspsycholoog bij 
Alterra (onderdeel van Wageningen 
Universiteit & Research). Maar er 
zijn meerdere theorieën. Neem 
de savannehypothese: omdat we 
zijn opgegroeid in de natuur, zijn 
onze waarneming en ervaringen 
ervan geworteld in onze psyche. Zij 
bepalen hoe wij visuele indrukken, 
temperatuur- en tastindrukken, 
geuren en akoestische waarnemingen 
verwerken. Ons welbevinden 
is daar nauw mee verbonden. 
Omgevingspsycholoog Agnes van 
den Berg geeft aan, dat onze ogen 
evolutionair gezien gewend zijn aan 

natuurlijke, grillige en gevarieerde 
organische vormen, waardoor planten 
en bomen rustgevend op ons werken. 
“Er zijn verschillende onderzoeken 
verricht naar de invloed van natuur 
op onze mentale gesteldheid. Hoewel 
het vooral kortstondige blootstelling 
aan de natuur betreft, is er in 
meerdere onderzoeken aangetoond 
dat natuur stress vermindert en ons 
concentratievermogen verhoogt. 
Daarnaast zou het de creativiteit bij 
kenniswerkers vergroten. Hoewel 
dit wetenschappelijk nog niet is 
bewezen, is het wel aannemelijk: 
omdat de natuur geen aandacht 
opeist, is er meer aandacht voor het 
maken van nieuwe associaties.” De 
Vries geeft aan hoe architecten op 
deze aspecten kunnen inspelen: 
“Denk aan het realiseren van uitzicht, 
vergezichten en aan het maken van 
een uitnodigende buitenruimte.” 

De Vries ziet dat de mogelijkheden 
benut worden: “Wat dat betreft zit 
de tijd mee: het maatschappelijke 
draagvlak voor groen in de 
kantooromgeving groeit. Zeker de 
laatste jaren is er veel aandacht 
voor een beter binnenklimaat. Met 
het blijvend opschroeven van onze 
kwaliteitseisen zijn het integreren 
van de natuur en de natuurlijke 
oplossingen voor het klimaat 
tegenwoordig aan de orde.” Planten 
kunnen de luchtkwaliteit positief 
beïnvloeden. Zo zijn ze in staat om 
schadelijke stoffen af te breken, met 
name vluchtige organische stoffen 
zoals formaldehyde en benzeen. 
Deze stoffen kunnen al in lage 
concentraties leiden tot hoofdpijn, 
vermoeidheid en irritaties van 
ogen, slijmvliezen en luchtwegen. 

Bij Alliander realiseerde Fokkema & Partners 

een plein met een buitengevoel.
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“Om planten aan te zetten tot het 
optimaal zuiveren van de lucht, is 
licht, voeding en ventilatie nodig”, 
vertelt Marc Custers, secretaris van 
de VHG Vakgroep Interieurbeplanters. 
Hij geeft een voorbeeld van hoe 
technologische ontwikkelingen hierbij 
kunnen helpen: “We zijn nu in staat 
om een groene wand uit te rusten met 
sensors voor vluchtige organische 
stoffen – zogenaamde VOC-sensors – 
die laten zien hoe schoon de lucht is 
en die de ventilator laten draaien als 
de VOC-concentratie te hoog wordt.”

Annemieke Smit, senior-onderzoeker 
Natuur en Samenleving, onderstreept 
hoe groen ingezet kan worden 
voor verkoeling. “Zeker met het 
veranderende klimaat wordt 
het verminderen van hittestress 
steeds belangrijker. Begroeiing 
tegen de zuidgevel vermindert de 
zonbelasting. Bomen en planten 
brengen verkoeling doordat ze vocht 
verdampen. Met een vegetatiedak 
kan opwarming worden voorkomen 
en daarmee de noodzaak om 
kunstmatig te gaan koelen.” Smit wijst 
naar de met glas overdekte tuinen 
tussen de kantoorvleugels van het 
Alterra Onderzoeksinstituut. “Wie 
hier werkt, kijkt uit op de tuin. Je kunt 
de schuifdeuren openzetten om de 
frisse lucht van de tuin naar binnen 
te laten. ‘s Zomers en ‘s winters 
werken de tuinen als klimaatbuffers 
tegen warmte of kou. Daarnaast 
dragen ze bij aan de ventilatie en de 
luchtbevochtiging van de kantoren.”

Marc Custers van VHG is er blij mee 
dat er steeds meer met groen gewerkt 
wordt in de architectuur: “Al moet er 

nog veel gedaan worden voordat ook 
werkelijk op bredere schaal ingezien 
wordt dat groen een waardevolle 
investering is en geen kostenpost. 
Groene wanden worden steeds vaker 
toegepast, vooral omdat ze maar 
weinig vloeroppervlakte in beslag 
nemen. Ze kunnen echter niet overal 
worden geplaatst. Het liefst zien we 
dat plantinterieurvakmanschap vroeg 
bij de bouw en inrichting van een 
kantoor wordt betrokken. Het gaat 
in de praktijk nog wel eens mis. De 
architect wil een bepaalde plant op 
een bepaalde plek. Maar niet iedere 
plant kan binnen worden gebruikt of 
zo maar ergens worden geplaatst. 
Als een plant te weinig licht krijgt, 
in de tocht staat of niet goed wordt 
onderhouden, zal die er zichtbaar 
onder lijden. Dat werkt juist averechts 
op ons welbevinden. Dan gaan we 
juist klagen dat de planten er treurig 
bijstaan.”

We spreken Maarten Sytsma, 
projectleider binnenbeplanting 
bij Copijn Tuin- en Landschaps-
architecten: “Door in een vroeg 
stadium bij het ontwerpproces 
betrokken te worden, kunnen we 
meer realiseren.” Sytsma somt 
op waarom dit zo is: “Ten eerste 
kunnen we zo een groenbeleving 
creëren die in de architectuur 
is geïntegreerd. We willen niet 
denken in plantenpotjes, maar in 
totaalconcepten. Een buiten dat naar 
binnen vloeit, met mooie zichtlijnen 
en wandelroutes. Ten tweede 
kunnen we dan ook functioneel 
beter meedenken: hoe kan groen 
bijdragen aan thermisch comfort, 
aan een aangenamere akoestiek, 

aan een betere luchtkwaliteit? Ten 
derde is het dan nog mogelijk om de 
locatie en de voeding voor de planten 
goed te regelen: een automatische 
bewatering, voldoende daglicht, een 
gezonde bodem. Elke plant heeft een 
minimale hoeveelheid licht nodig, 
bij voorkeur daglicht van boven. 
Atriums zijn ideaal, al laat de gekozen 
zonwering soms onvoldoende 
daglicht door. Mooi is de binnentuin 
die we bij het European Patent 
Office in Rijswijk hebben aangelegd, 
destijds de grootste binnentuin van 
Nederland. Er gingen bomen in die 
per jaar flink konden groeien. En dat 
deden ze. Een mooie wildgroei; het 
kon en mocht hier flink groeien. Dan 
betaalt het werk zich uit. Momenteel 
werken we mee aan het ontwerp voor 
hun nieuwe gebouw. Dat krijgt een 
100 meter hoge semi-buitenruimte – 
een tweede schil – waar beplanting 
van onder tot boven in gaat groeien. 
De plantkleur zal gaan verlopen, van 
felle kleuren tot grijs getint bovenin. 
Op de uithoeken van elke verdieping 
wordt een tuin aangelegd met vol 
zicht naar buiten.” 
 
Energiebeheerder Liander heeft zijn 
bedrijfsterrein in Duiven compleet 
gerevitaliseerd en uitgebreid tot een 
circulaire kantooromgeving, met de 
nadruk op groen en buitenleven. 
Meer dan 80 procent van het gebouw 
en het interieur bestaat uit oude 
materialen die zijn hergebruikt. De 
bestaande gebouwen zijn bekleed 
met houten latten, afkomstig van 
haspels waar elektriciteitsdraden in 
opgerold zaten. Over de gebouwen 
is een hoge overkapping gelegd, die 
de losse panden met elkaar verbindt. 

Onder de overkapping tussen de 
gebouwen bevindt zich het atrium: 
een groot binnenplein, dat is omgeven 
door glazen gevels. Daglicht valt hier 
overal naar binnen, van opzij en van 
boven. We spreken Saskia Roelofs, 
architect bij Fokkema & Partners. Dit 
bureau was verantwoordelijk voor 
het interieur binnen het consortium 
VolkerWessels met onder meer 
architect Thomas Rau. “We wilden 
een plein met een buitengevoel. 
Het ‘buiten’ naar binnen halen. Zo 
hebben we het groene van vóór de 
glazen gevel door laten lopen naar 
binnen. Lichtgroene tegels, in tint 
verspringend, vormen ‘grasvelden’ 
op het binnenplein. Er staat ‘park- en 
straatmeubilair’.” De rest van het 
plein is betegeld in grijs, beige en 
wit. Dezelfde boompjes als buiten 
onderbreken het tegelpatroon. Her en 
der staan boompjes en straatlantaarns. 
“We wilden een natuurlijk gevoel, daar 
hoort een zekere speelse opstelling 
en veel vrije ruimte bij. Door een 
plein tjokvol tafels en stoelen zou 
de luchtigheid en de ontspannen 
sfeer verloren gaan. Om het gezellig 
te maken, moet je een plein ruim 
opzetten. Daarbinnen groepeer je 
knusse en functionele zones. Het was 
even knokken om al die vierkante 
meters onbenut te mogen laten.” 

Roelofs neemt ons mee over het plein 
en door het complex. Overal trekt de 
groene gevel onze aandacht: drie 
verdiepingen hoog, meer dan 20 meter 
lang en pal tegenover de ingang. Een 
sterk ruimtelijk beeld, dat bijdraagt aan 
onze oriëntatie. “Deze groene gevel 
bevochtigt bovendien de lucht en 
veraangenaamt de akoestiek in deze 

ruimte”, vertelt Roelofs. “We hebben 
deze groene gevel in vlakken van 
verschillend formaat opgedeeld, met 
daarin verschillende soorten planten. 
Zo is een patchwork-patroon ontstaan. 
De willekeur geeft het een natuurlijke 
uitstraling.” Voor al dit groen staat 
een vrijstaand transformatorhuisje, 

opgebouwd uit koperen buizen. Daarin 
huist de receptie. Een huisje in de vrije 
natuur! Het levert al bij binnenkomst 
een gevoel van ruimte en vrijheid op.

Roelofs loopt naar het midden van 
het atrium: “We hebben hier een 
mooi grootschalig buitengevoel 

De binnentuin die Copijn bij het European Pa-

tent Office in Rijswijk realiseerde, was destijds 

de grootste binnentuin van Nederland.

“Het draagvlak voor groen in de  
 kantooromgeving groeit”
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laten ontstaan, met een fijne sfeer.” 
Mensen vullen het plein. Ze nemen 
de open trappen, de loopbruggen 
en blijven hier hangen, nuttigen 
wat en praten bij. Ook nu zit het 
er vol, er is drukte, gezelligheid, 
contact en overzicht. Op de bruggen 
tussen de gebouwen staan nog 
meer ‘transformatorhuisjes’. Ze 
hebben dezelfde unieke vorm als 
de oorspronkelijke nutshuisjes 
in onder andere Nijmegen, 
Heerhugowaard en Den Helder, zoals 
weergegeven wordt op een foto. In 
deze uit koperen buizen gevormde 
abstracte huisjes zitten pantry’s. 
Daaromheen liggen ‘buurtpleintjes’, 
met zitjes waarvandaan je over de 
balustrades zicht hebt op het plein, 
de buitenruimte en de rest van het 

complex. “Overal in het gebouw is 
er contact met het binnenplein en de 
buitenomgeving. De zichtlijnen zijn 
zo, dat je altijd groen en buitenruimte 
ziet, ook in de kantoorruimten.” Je 
blijft er fit, want je wordt aangespoord 
om te bewegen. De verschillende 
functies – werken, concentreren en 
overleg – zijn uit elkaar getrokken 
en verdeeld over de vloeren. 
Horizontaal en verticaal zijn ze snel 
ten opzichte van elkaar te bereiken. 
De bibliotheken, concentratieruimten 
zijn open en bieden verre zichtlijnen. 
De werkplekruimten bieden meer 
beschutting. De ateliers kennen 
een grote diversiteit aan plekken. 
Ieder type ruimte kent een unieke 
accentkleur, groenkleurig passend 
bij het plein en de buitenomgeving. 

Het Liander-kantoor heeft naast zijn 
groene identiteit ook een moderne 
uitstraling: openheid, strakke lijnen 
en een futuristisch ruimtelijk netwerk 
van trappen en bruggen, die door 
hun strakke vorm en lichte kleur 
mooi aftekenen tegen de houten 
binnengevels. We lopen naar buiten. 
Op het gras rondom het gebouw 
staan houten picknick-overlegtafels. 
Voor het restaurant ligt een 
buitenterras, met iets verlaagd een 
grote cirkelvormige zitkuil in de natuur 
aan het water. Een idyllisch plekje, 
bijna in niemandsland. Het kantoor 
en de stedelijke bebouwing erachter 
vergeet je hier even.

Naast Liander bezoeken we ook 
het nieuwe kantoor van Joolz, een 

internationaal kinderwagenbedrijf. We 
spreken er met Joost Baks, architect 
en partner van Space Encounters. 
“Dit pand was een fabriek. Het stond 
vol met machines. Wij hebben op 
de plek waar de lichtstraten van 
de hal lopen drie grote kassen 
en binnentuinen geplaatst in de 
lengterichting van het gebouw”, 
vertelt hij. Vanuit elke werkplek zie 
je de tuin in de kassen, die een 
natuurlijke scheidingslijn vormen 
tussen de verschillende functies: 
kantoor, restaurant en overige 
faciliteiten. Dankzij het ingetogen 
interieur is het effect van deze kassen 
ten volste voelbaar. “De zichtlijnen 
liggen dwars door het gebouw. Zo 
kan je ook van buiten dwars door het 
gebouw kijken en zie je de kassen, 
die verlicht worden door speciale 
LED-spectrumlampen, ook ’s avonds 
liggen. Zo vormen ze 24 uur per dag 
een visitekaartje voor het bedrijf, 
dat positief design en groei in een 
gezonde, inspirerende omgeving 
centraal stelt.” 

De kassen zijn werkelijk 
indrukwekkend; 3 meter breed, 12 
tot 16 meter lang en 5,5 meter hoog. 
Ze zijn vanuit één van de drie rijen 
dakraampartijen doorgetrokken naar 
beneden. Baks: “Het daglicht valt 
er mooi van boven op, zodat het 
groen echt kan groeien. Er komen 
bomen, tropische en inheemse 
planten, vlinders en vissen. Het wordt 
een levend organisme, niet alleen 
‘kijkgroen’: je kunt er echt wat mee. 
Zo komt er een groentetuin voor de 
keuken in en komen er werkplekken 
en overlegplekken in, zodat je in het 
groen kan werken. Experts kozen 

het groen uit. Zij verzorgen ook het 
onderhoud ervan, want deze tuinen 
moeten gezond blijven. Nieuwe 
groensoorten moeten er hun weg in 
kunnen vinden en het groen moet 
blijvend de lucht in de kantoren 
meehelpen te verversen. In de zomer 
zullen de vier grote deuren in de 
buitengevel opengaan en wordt 
buiten nog meer fysiek verbonden 
met binnen.”

Baks vertelt ook over duurzame 
plannen die helaas niet gerealiseerd 
konden worden: “Oorspronkelijk 
wilden we het grijswater van het dak 
opvangen voor de bewatering van de 
tuinen, maar met een bitumen dak 
ging dat niet lukken. Een ander idee 
was om de grond, die in Amsterdam-
Noord sterk vervuild is, door de tuin 
te laten reinigen, om zo wat terug te 
geven aan de buurt. Helaas bleek 
dat alleen mogelijk te zijn als we 
de kassen vol zouden zetten met 
brandnetels en hermetisch zouden 
afsluiten. Hoe dan ook, ik ben er 
heel trots op dat deze kassen alom 
aanwezig zijn. Ze nemen zeker 
vierkante meters in beslag, maar het 
fantastische is dat ze ruimtelijkheid 
teruggeven.”
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Column 
Generatie Y
Opmerkelijk artikel in de Kölner 
Stadt-Anzeige van 24 februari 
2016: ‘Bewerbungen bitte Ans 
Rathaus’. De teneur in dit artikel 
was: bij de gemeente Keulen wordt 
één op de acht vacatures niet 
meer vervuld. En ook in Stuttgart 
reageren er geen sollicitanten meer. 
Als oorzaak werd aangevoerd  dat 
‘men’ het niet meer sexy vindt 
om voor ambtelijke organisaties 
te werken! Gemeentelijke 
instellingen zullen meer moeten 
doen om zich aantrekkelijk te 
maken voor bestaande en nieuwe 
werknemers. Het eerste kantoor 
zoals we dat kennen was het 
Larkin Building - Buffalo, New York 
in 1903, ontworpen door Frank 
Lloyd Wright. Basisprincipe van 
het kantoor was een traditionele 
managementstructuur om zo 
efficiënt zo veel mogelijk productie te 
leveren. Kantoren zijn de afgelopen 
100 jaar verder geëvalueerd en 
efficiënter geworden. De echte 
kantoorinnovaties op gebied van 
anders werken kwamen in de jaren 
’90 van de vorige eeuw op gang, 
maar deze innovaties kwamen pas 
echt tot bloei na 2005. Het leek een 
utopie, maar het is nu mogelijk om 
overal te werken wanneer en waar je 
maar wil. Binnenkort komt een door 
en door digitaal gevoede generatie 
op de arbeidsmarkt. Babyboomers 
gaan met pensioen, zij maken plaats 
voor de generatie Y. Alles is digitaal: 
media, sociaal contact, geheugen, 
spelletjes en het consumptiegedrag. 
De nieuwe generaties passen niet 
meer in de meer dan 100 jaar oude 
manier van werken. Revitalisering 
van de kantooromgeving is een 
belangrijke tool voor organisaties 
om nieuwe generaties medewerkers 
aan te trekken. Van werkplek naar 
werklounge, om een dynamische 
werkomgeving aantrekkelijk te 
maken. Meer transparantie en meer 
openheid, minder ziekteverzuim. 
Ingrediënten voor fitte en blije 
medewerkers en een betere 
kostenbeheersing. Eén ding staat 
vast: fitte en blije werknemers 
presteren aantoonbaar beter!

Bert Klaaysen
(De auteur is ontwerper) 

Bij Alliander is er volop groen toegepast in de 

kantooromgeving.
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