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Van onze correspondent 
Leendert Douma

Arnhem - Werken in een 
groene omgeving. Dat is het 
concept van Arnhems 
Buiten, het vroegere Kema-
terrein aan de westkant van 
Arnhem. In het park, dat 
sinds 2005 eigendom is van 
TCN, staan markante histori-
sche bedrijfsgebouwen. 
Maar er wordt ook architec-
tonisch hoogstaande nieuw-
bouw gerealiseerd.

Sinds 2008 werkt de combinatie BGB 
(BAM Utiliteitsbouw, Giesbers 
Gebiedsontwikkeling en TCN) aan 
de realisatie van het Mariëndaal 
Centre of Excellence. Na een lange 
voorbereiding gaat het gebouw nu 
de hoogte in, zo laten ontwikke-
lingsmanagers J.K. Veldink (BAM 
Utiliteitsbouw) en Vincent Hofs 
(Giesbers Gebiedsontwikkeling) 
zien. 
Een mooi gebouw moet het worden, 
maar met respect voor de omlig-
gende natuur, dus niet te pregnant 
aanwezig. Nu het Mariëndaal Centre 
of Excellence (MCE) uit de grond 
komt, wordt duidelijk wat Architec-
tenbureau GroupA uit Rotterdam 
heeft bedoeld. Het MCE – dat straks 
het hoofdkantoor wordt van 
netbeheerder Tennet – heeft een 
behoorlijk volume, maar is compact. 
Het past zich aan aan de beboste 
heuvels ten westen van Arnhem. Het 
organisch gevormde vierkant met 
vier verdiepingen reikt niet boven de 
boomgrens. De natuur loopt tussen 
de kolommen door in de binnentuin 
van het gebouw en die is vanuit de 
glazen plint goed zichtbaar.

Broedplaats
“GroupA is samen met H+N+S 
Landschapsarchitecten de geestelijk 
vader van het plan”, zegt Veldink. 
“Het plan ontstond in 2008 en is 
vervolgens aan partijen te huur 
aangeboden. Het idee was om het 
Mariëndaal Centre of Excellence te 
verhuren aan meerdere partijen, als 
een soort broedplaats, met een 

gezamenlijke receptie en entree. 
Uiteindelijk werd Tennet de enige 
huurder, voor een periode van 
vijftien jaar.” Netbeheerder Tennet is 
de afgelopen jaren flink gegroeid en 
zit nu nog verspreid over drie 
gebouwen. Ook eigenaar PingPro-
perties Corporate Office Fund II – die 
het gebouw en de grond in 2010 
voor een bedrag van zo’n 70 miljoen 
euro kocht – hecht waarde aan een 
flexibel kantoorconcept. De 
verdiepingen, die plaats bieden aan 
zo’n 1200 werkplekken, zijn straks in 
te delen in kantoortuinen of –cellen 
van verschillende afmetingen. De 
begane grond wordt een open plein. 
De meer gesloten functies, zoals de 
keuken en een tweelaagse parkeer-
garage voor 350 auto’s zijn ingegra-

ven in de heuvel waar het gebouw 
tegenaan staat.

Duurzame mix 
BGB gaf de design & construct-
opdracht aan de Bouwcombinatie 
BAM Giesbers VOF. “Na de lange, 
uitgebreide voorbereidingsfase 
loopt de uitvoering nu razendsnel”, 
zegt Hofs. “We zijn in juni begonnen 
en in de zomer van 2013 wordt het 
MCE opgeleverd.” 
Het heuvelachtige terrein heeft ook 
gevolgen voor de bouw. Vincent Hofs: 
“Vanwege de omvang van het 
gebouw is de bouw opgedeeld in vier 
compartimenten, of fasen. Op het 
diepste punt is circa negen meter 
uitgegraven. Vanaf dat laagste punt 
werken we naar buiten toe.” In fasen 
B en C zijn de prefab holle wanden 
voor de parkeergarage inmiddels 
geplaatst. In alle fasen is het beton 
voor de begane-grondvloer gestort en 
het MCE gaat nu de hoogte in. 
De gevels van de kantoorlagen die 
aan de binnentuin grenzen krijgen 
stucwerk op isolatie. De buitenge-
vels worden straks op de bouwplaats 
opgemetseld met een dubbelge-
smoorde grijsgroene steen uit 
Denemarken. “Die is gekozen op de 
kleur”, zegt Veldink. “De steen past 
goed bij de groene omgeving.” 
Daarnaast gebruikt BAM Giesbers 
vooral beton, aluminium en HR++-
glas.
In het gebouw plaatst BAM Giesbers 
gewichtbesparende vloeren. “Dat 
zijn breedplaten met minder beton”, 

zegt Veldink. “Op de plekken waar 
het constructief niet nodig is, wordt 
beton vervangen door isolerende 
opvulling van hergebruikt tempex.” 
Hofs: “We proberen zoveel mogelijk 
duurzaamheid in het gebouw te 
realiseren door een mix van 
toegepaste materialen en kleine en 
grote systeemkeuzes, die allemaal in 
dienst staan van het ontwerp.” 
Bijvoorbeeld in de gevels, legt 
Veldink uit: “Door de juiste oriënta-
tie van grote raampartijen dringt 
het daglicht tot diep in het gebouw. 
Tegelijkertijd blijft de zonnewarmte 
buiten. Daarnaast wordt bespaard 
op elektriciteit door een lichtplan 
dat reageert op beweging en 
daglicht”, zegt Veldink. En in de 
liften vindt regeneratie plaats. 
“Remenergie wordt omgezet in 
bruikbare energie.” Daarnaast krijgt 
het MCE een systeem voor warmte-
koudeopslag en komt er CO2-
gestuurde ventilatie in de vergader-
ruimtes. “En de mogelijkheid om op 
het dak PV-panelen te plaatsen 
wordt momenteel onderzocht.” 

Restbeton
BAM Giesbers doet ook aan herge-
bruik. Op de plaats van het nieuwe 
gebouw op Arnhems Buiten stonden 
een aantal bedrijfsgebouwen die 
zijn gesloopt door Boverhoff uit 
Heerde. “Het puin van de sloop van 
de opstallen hebben we hergebruikt 
in de bouwwegen en de rondweg 
rondom het MCE”, laat Hofs zien. 
“Restbeton werd verwerkt in de 

grote betonnen ‘legoblokken’ die 
bijvoorbeeld worden gebruikt als 
wanden om zandpartijen tegenaan 
te storten.” 
De nieuwbouw voor het Mariëndaal 
Centre of Excellence neemt minder 
plaats in dan de gebouwen die in het 
gebied stonden. Daardoor kan er 
meer groen worden teruggeplaatst. 
Maar niet alleen met het gebouw zelf, 
ook tijdens de uitvoering probeert 
BAM Giesbers zo min mogelijk 
impact op de natuur te hebben. 
Vincent Hofs geeft een voorbeeld: 
“Noodgedwongen moeten we een 
enkele keer ’s nachts vlinderen. In 
overleg met De Groene Ruimte, een 
organisatie gespecialiseerd in 
natuurbeheer, hebben we een plan 
voor de lichtenplaatsing gemaakt 
waar de vleermuizen zo min 
mogelijk hinder van ondervinden.” 
Er wordt gewerkt, maar de groene 
omgeving houdt de overhand. ■

Nieuwbouw netbeheerder laat 
de natuur in haar waarde

Op het landgoed Arnhems Buiten, het vroegere Kema-terrein, bouwt Bouw-
combinatie BAM Giesbers het nieuwe kantoor voor Tennet. Het Mariëndaal Centre 
of Excellence wordt een groot gebouw met zo min mogelijk invloed op de natuur.

De nieuwbouw moet in de zomer van 2013 opgeleverd worden. Artist’s impres-
sion: GroupA
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Het Mariëndaal Centre of Excellence komt uit de grond. Op het diepste punt is circa 9 meter uitgegraven. Foto: APA/Sjef Prins       


