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CeeCee 20 opvallende verschijning Op de Brouwerij Enschede

Foto’s: Jeroen Musch, Rotterdam

Ingenieuze lantaarn 
 verlicht creatieve werkomgeving
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 PROJECT  CAROLINE KRUIT 

In mei 2000 vernietigde de vuurwerkramp 

de wijk Roombeek met de Grolsch brou-

werij. Inmiddels is onder regie van ste-

denbouwkundige Pi de Bruijn een nieuwe 

wijk verrezen met woningen, winkels, 

culturele voorzieningen en bedrijven. Het 

voormalige brouwerijterrein herbergt nu 

de creatieve campus, ook wel CeeCee 

genoemd. De kantoorvilla heeft hier zijn 

bijzondere plek gekregen, ontworpen om 

mensen te stimuleren vrij te denken en 

tot creatieve oplossingen te komen. In 

goede samenspraak met de opdrachtge-

ver is het een gebouw geworden met een 

geborgen sfeer die tegelijkertijd opvallend 

en bescheiden wil zijn. Een gebouw dat 

moderne en traditionele elementen com-

bineert. Landschapsarchitect Piet Oudolf 

heeft het tuinplan gemaakt, hiermee de 

architectuur accentuerend met een vrije 

en natuurlijke sfeer. >>

Ingenieuze lantaarn 

Bezoekers van de kantoorvilla CeeCee 20 stappen al op de grens van het perceel in een andere 

wereld. Het ontwerp van rooijakkers + tomesen architecten is een opvallende verschijning in 

het ontwikkelingsplan Op de Brouwerij in Enschede. Rond een bijzondere, omsloten tuin is 

werkruimte gerealiseerd voor vier creatieve bedrijven die elk een eigen plaats in het plan hebben 

gekregen. Het geometrische gevelpatroon van de twee aan elkaar verbonden bouwdelen valt 

direct op: de compositie van houten kozijnkaders lijkt bijna nonchalant om de vloeren gedrapeerd 

als een ingenieuze lantaarn. En de VIP-panelen van AGC nemen er een bijzondere plaats in.

Een rondgaande trap leidt langs de perceelgrens naar de entree op de eerste verdieping.
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Opdracht

‘Ieder zijn vak’, bleek het credo van 

de opdrachtgever Arjan van Liere van 

Present Media  die een kavel in het hart 

van het plan wist te bemachtigen: aan 

de Moutlaan, bij de kruising waar de 

bouwblokken ten opzichte van elkaar 

verspringen. De ondernemer had een 

duidelijke visie over de architectuur van 

zijn nieuw te bouwen kantoor waarin 

verschillende creatieve bedrijven een 

werkplek zouden moeten vinden. Naar 

aanleiding van een publicatie zocht 

Van Liere contact met rooijakkers + 

tomesen architecten in Amsterdam voor 

een selectieprocedure. De wederzijdse 

aanpak sprak aan en Paddy Tomesen 

en Theo Rooijakkers konden aan de 

slag voor het kavel van een kleine 800 

vierkante meter in het hart van de crea-

tieve campus. Het programma bestond 

uit kantoorruimte en ontvangstruimten 

voor een bescheiden aantal creatieve 

bedrijven, waaronder die van de op-

drachtgever, met de wens om een ge-

borgen sfeer te creëren die tegelijkertijd 

opvallend en bescheiden is. 

Na de vuurwerkramp werd een mas-

terplan ontwikkeld voor het getroffen 

gebied. De naastgelegen brouwerij 

koos voor een nieuwe locatie, waarmee 

nog een terrein vrijkwam voor nieuwe 

ontwikkelingen onder de noemer Op 

de Brouwerij. Net als voor de woonwijk 

Roombeek maakte Pi de Bruijn voor dit 

terrein een stedenbouwkundige visie. 

De kavel aan de CeeCee 20 ligt in het 

hart van het plan, bij de kruising waar 

de bouwblokken ten opzichte van elkaar 

verspringen. Deze locatie kwam met 

restricties voor de hoogte van het pand 

en de eis om te bouwen langs de rooi-

lijnen. In afwijking van het masterplan 

hebben de architecten ervoor gekozen 

het hoofdvolume zo ver mogelijk naar 

achteren te verschuiven. Hierdoor ont-

staat een open hoek op het kavel en 

een kader voor de bijzondere tuin die de 

verschillende onderdelen van de bebou-

wing op het perceel visueel aan elkaar 

verbindt. Het was een nadrukkelijke 

wens van de opdrachtgever om voor 

zijn medewerkers en bezoekers een 

ingetogen sfeer te combineren met een 

opvallende, uitnodigende architectuur.

Andere wereld

Binnen de verzameling van gebouwen 

op de creatieve campus valt CeeCee 

20 op en niet alleen door de centrale 

locatie. Het gebouw heeft een eigenzin-

nig en uitnodigend karakter. Het project 

bestaat uit twee bouwvolumes: een gro-

ter volume van drie lagen waarin zich de 

kantoorruimten bevinden en, op discrete 

afstand, een kleiner volume aan de zijde 

van de diagonale Moutlaan met een 

hoge vergaderzaal. Het kleinere volume 

wordt het kraaiennest genoemd en heeft 

in totaal twee bouwlagen: een extra 

hoge voor de vergaderzaal en een regu-

liere verdieping voor de kantoorruimte 

op de begane grond. De bezoeker stapt 

met het betreden van het terrein in een 

andere, creatieve wereld. Een helling 

leidt langs de perceelgrens naar de 

entree op de eerste verdieping, een 

van de in totaal vier separate entrees 

voor de vier bedrijven die van het pand 

gebruik maken. De tuin van Oudolf 

geeft deze wandeling elk seizoen een 

ander karakter. Eenmaal in het kantoor 

kan de route worden vervolgd naar de 

ontmoetingsruimte in het kraaiennest. 

Bouwpartners
Opdrachtgever: Arjan van Liere

Ontwerp en directie:  rooijakkers+tomesen architecten,  

Amsterdam

Constructeur: F. Wiggers, Varsseveld

Aannemer: Bouwbedrijf Kormelink, Rietmolen 

Adviseur installaties: Landstra, Arnhem

Kozijnen: Timmerfabriek Overbeek, Haaksbergen

Glas:  Lansink Glas- en Schilderwerken,  

Enschede

VIP-panelen: AGC

Stapelsysteem 

waarbij iedere 

volgende laag 

kozijnen twee 

centimeter 

verder 

naar buiten 

uitsteekt.

De combinatie 

van doorzicht 

en gesloten 

vlakken voor-

komt dat de 

kantoorgebou-

wen statische 

rechte blok-

kendozen zijn 

geworden.
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De hoge ruimte legt door het bijzondere 

gevelscherm een haast overrompelende 

visuele verbinding met de kantoorruim-

ten en de bijzondere tuin. 

De kantoorruimten en de vergader-

ruimte in het kraaiennest kregen een 

lichte gevel van houten kozijnen in een 

abstract patroon. De metafoor die rooij-

akkers + tomesen architecten hierbij 

vonden was een lantaarn die zweeft 

boven de massa van de bakstenen 

plint. De vlakjes in de lantaarn staan 

voor ‘lichthappers’, de contouren van de 

omranding blijven zichtbaar. Vierkante 

kaders zijn geschakeld tot een aantrek-

kelijk uitkragend gevelscherm dat om de 

vloeren lijkt gewikkeld. De gevel is let-

terlijk opgebouwd uit geprefabriceerde 

kozijnen die op de bouwplaats tot een 

groter geheel zijn gemonteerd. De ruim-

ten tussen de kozijnen zijn gevuld met 

glas dat terugligt ten opzichte van de 

kaders en daarmee bijna onzichtbaar 

is. De repetitie van relatief kleinschalige 

elementen - in verticale zin vormen vier 

kaders een verdiepinghoogte - maakt 

dat de gevel beschutting geeft en tege-

lijkertijd transparant is. Daar waar meer 

beslotenheid nodig bleek, zijn kozijn-

kaders gevuld met witte glaspanelen. 

Onder de gestapelde houten gevel zijn 

op de begane grond deels te openen 

geveldelen toegepast. Dit versterkt het 

effect van de lantaarn. Dit verdiepings-

hoge glas is tweezijdig gelamineerd. Het 

gaat om Thermobel Stopray Vision-50 

met een ZTA van 27. De spouw van 15 

millimeter heeft een zwart kader.

Gevel-, kozijn en glastechniek

In het Houtblad lezen we meer over de 

toegepaste gevel- en kozijntechniek. 

Architect Theo Rooijakkers licht in de 

uitgave van december 2012 toe dat 

Glas
Houten kozijnen (432 stuks, ca. 250 m2) en terugliggende delen (125 m2): 

Thermobel Stopray, Vison-50 van AGC, 6[15]4, Ug 1,1 W/m2K, ZTA 28% en LTA 50%

Gesloten panelen (308 m2): 

6 mm Colorbel, 16 mm spouw met isolatie en 6 mm Colorbel (Ug = 0,4 W/m2K)

Verdiepingshoog glas begane grond (45 m2): 

als boven echter tweezijdig gelamineerd uitgevoerd

Onder de gesta-

pelde houten 

gevel zijn op de 

begane grond 

verdiepings-

hoge, deels te 

openen gevelde-

len toegepast. 

>>

het concept van opvallende maar toch 

ook ingetogen gevels die veel licht 

doorlaten en desondanks beschutting 

bieden, de nodige hoofdbrekens ople-

verde. ‘Uiteindelijk kwamen we op het 

idee houten kozijnen te ontwikkelen die 

je eindeloos op elkaar kunt stapelen. 

Daarmee creëer je in de kantoorruimten 

natuurlijk enorm veel licht. Een ingeni-

euze lantaarn is het resultaat.’
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Timmerfabriek Overbeek uit Haaksber-

gen produceerde in totaal 480 kozijnen 

van 0,85 x 0,85 meter met dubbele 

beglazing. Arend Jan Overbeek, verant-

woordelijk voor de verkoop en ontwik-

keling in het Houtblad: ‘Eén van onze 

voorstellen was de glaslatten niet aan 

de buitenzijde van de kozijnen aan te 

brengen, zoals aanvankelijk noodza-

kelijk leek, maar aan de binnenkant. 

Binnenbeglazing heeft het grote voor-

deel dat de spijkertjes in de glaslatten 

niet worden blootgesteld aan weer en 

wind. We wilden de kozijnen afgelakt en 

beglaasd op de bouw aanbrengen. Dat 

moest in de wintermaanden gebeuren 

en in die periode kun je niet schilderen. 

Als je door afgelakte glaslatten tijdens 

de montage spijkers heen schiet, be-

schadig je de verflaag. Bij buitenbegla-

zing loop je dan het risico dat er bij al 

die spijkertjes zwarte vlekjes ontstaan. 

Met binnenbeglazing sluit je dat pro-

bleem uit, wat dus veel onderhoud be-

spaart.’ Ook de kozijnen zijn beglaasd 

met Thermobel Stopray, Vison-50 van 

AGC in de samenstelling 6[15]4 (Ug 1,1 

W/m2K) geleverd door Lansink Glas- en 

Schilderwerken, Enschede. De kozijnen 

zijn in verband aangebracht en met tel-

kens een tussenruimte van 0,30 meter. 

Deze tussenruimten zijn op de bouw 

voorzien van ramen van die breedte, 

beglaasd met hetzelfde glas. De begla-

zing is door Timmerfabriek Overbeek 

volgens concept III gemonteerd. 

De witte glaspanelen die voor be-

slotenheid zorgen zijn zogenaamde 

VIP-panelen van AGC. Thermobel Vip 

is speciaal ontwikkeld met het oog 

op energiebesparing, duurzaamheid 

en efficiëntere ruimtebesteding (meer 

binnenoppervlak, door een dunnere 

buitengevel). Vip staat voor Vacuüm 

Isolatie Panelen. Het gaat om panelen 

waarvan de opbouw en productiewijze 

vergelijkbaar is met traditioneel isole-

rend dubbel glas. Het geheim van VIP 

zit echter in de spouw: hierin bevinden 

zich vacuümelementen van volledig 

recyclebaar silicium. De meest gang-

bare opbouw kent een buitenruit van 6 

millimeter Colorbel, een 22 millimeter 

VIP-element en een 4 millimeter bin-

nenruit. Ook dat kan Colorbel zijn, maar 

ook blank floatglas al dan niet gehard 

en desgewenst voorzien van een tradi-

tionele afwerking zoals gemoffeld staal 

of een ander plaatmateriaal. Dit slanke 

paneel (totale dikte 32 mm) heeft een 

Ug-waarde van 0,3 W/m2K, oftewel 

een warmteweerstand (Rc) van 3,2 

m2K/W. In CeeCee 20 zijn panelen in 

de volgende samenstelling toegepast: 6 

millimeter Colorbel, 16 millimeter spouw 

met isolatie en 6 millimeter Colorbel (Ug 

= 0,4 W/m2K). 

Leven met de seizoenen

In het nieuwe kantoor CeeCee 20 leven 

de mensen met de seizoenen en is de 

relatie met de buitenruimte intens. Het 

gebouw heeft een goed geïsoleerde 

schil en maakt gebruik van natuurlijke 

ventilatie. Als logisch gevolg hiervan 

zijn de installaties van het gebouw tot 

een minimum beperkt. Het pand wordt 

op dit moment gebruikt door vier bedrij-

ven die een eigen entree en voorzienin-

gen hebben, maar kan eenvoudig ook 

voor één groter bedrijf tot een logistiek 

geheel worden verbouwd. De ‘lantaarn’ 

van houten kozijnen met transparant 

en translucent glas, draagt hier in grote 

mate aan bij.   < 

De repetitie van relatief klein-

schalige elementen, in verticale 

zin vormen vier kaders een verdie-

pinghoogte, maakt dat de gevel 

beschutting geeft en tegelijkertijd 

transparant is.
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