
Scheuten heeft een nieuw hoofdkan-

toor waar vanaf juli alle Venlose ves-

tigingen druppelsgewijs hun intrek

nemen. Glas bleek een ideaal mate-

riaal om een bestaand en krap

gebouw om te toveren in ruime en

lichte kantoren, waar het prettig

werken is. Jacques Scheuten leverde

zelf de ideeën ervoor aan. In het

nieuwe hoofdkantoor is de transpa-

rantie van glas ruim benut, net als

de constructieve en decoratieve

mogelijkheden ervan. 

De PV-panelen boven de gebogen voorgevel weren de

zon maar laten nog wel wat van het daglicht door.

Foto's: Scheuten Glasgroep 
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Scheuten-voorzitter Jacques Scheu-

ten neemt persoonlijk de tijd om

meer over het hoofdkantoor te vertel-

len: ‘We hebben een bestaand gebouw

gekocht en dat was het uitgangspunt.

De fabriekshal was oké, maar het kan-

toorgedeelte aan de voorzijde vond ik

niks. Dat was maar een paar meter

diep.’ De architect van het nieuwe

Scheuten-hoofdkantoor, Hay Steegh,

vult aan: ‘In het begin van 2008 zijn we

intensief gestart met het ontwerp. Dat

betekende de totale transformatie van

het kantoorgedeelte. Een hele klus,

want ontwerpen binnen kaders van een

bestaand gebouw is complexer dan het

ontwerpen van een geheel nieuw

gebouw. De opdracht was om een

uiterst flexibel, modern en optimaal

transparant kantoor te ontwerpen.

Naast ruimte voor ontvangst, een direc-

tievleugel, spreekkamers, ‘alleenwerk-

plekken’, trainingslokalen, VIP-ruimte

en restaurant moest het plaats bieden

aan ten minste 220 werkplekken.’ De

oplossing voor de te krappe kantoor-

ruimte bleek te vinden in de gevel.

Scheuten legt uit: ‘Door de gevel meer

naar voren te bouwen, hebben we het

kantooroppervlak verdubbeld en veel

daglicht gewonnen.’ Het meest opval-

lende kenmerk van het gebouw, de tot

aan het dak doorlopende gebogen gla-

zen voorgevel, is dus gebaseerd op een

idee van de bekende glasman zelf. 

Glasvinnen

De ideeën van Scheuten en de inbreng

van de architect vulden elkaar goed

aan. Architect Steegh bepaalde de speci-

fieke vorm en constructieve opzet van

de gevel: ‘Het bestaande gebouw had

een gedeeltelijk inspringende verdie-

pingsvloer. Eerst werd het bestaande

kantoordeel geheel gestript. Enkel de

hoofddraagconstructie, de kolommen,

de verdiepingsvloer en het dak bleven

behouden. Daarna is het gebouw naar

de straatzijde uitgebreid met een domi-

nante gebogen glazen gevel en daar-

naast vrij grote uitbreidingen aan beide

kopgevels. Door het naar buiten plaat-

sen van de gevel ontstond een vide over

een groot deel van het gebouw. Bij de

hoofdentree werd de verdiepingsvloer

gedeeltelijk verwijderd, waardoor de

ontvangsthal en het hoofdtrappenhuis

hoogte en een open en transparant

karakter kregen. Geheel glazen schei-

dingswanden tussen hal en kantoorvel-

den, doorlopend in de vide over twee

bouwlagen, onderstrepen dit karakter.’

De gebogen glazen gevel, over de volle

hoogte van het gebouw, vroeg aandacht

door zijn vorm en indeling. ‘Voor de

grote en hellend geplaatste glasruiten

zouden vrij forse vliesgevelprofielen

nodig zijn’, vertelt Steegh, ‘maar dat was

niet gewenst en het glas kon ook niet

doorgestapeld worden. Om toch met

minimale vliesgevelprofielen te volstaan,

werden horizontale gelamineerde glazen

Campus

Het is de bedoeling dat naast het nieuwe hoofdgebouw op de langere termijn een sunrise-campus van 35 hectare verrijst.

Naast de Scheuten-gebouwen kunnen bijvoorbeeld ECN en TNO daar een plek krijgen. Het doel is om energie en glas

samen te brengen en onderlinge kruisverbanden mogelijk te maken. Scheuten werkt aan diverse nieuwe ontwikkelingen.

Zoals led en oled-verlichting, waarbij het hele glasvlak een diffuus licht afgeeft. Van passieve eigenschappen, gaat men nu

naar actieve functies van het glas. Voor de agrobusiness werkt Scheuten aan selectief glas dat laat alleen de 2 procent aan

bruikbare lichtfrequenties doorlaat voor de plant. Met dubbelglas en coatings acht Scheuten een kas mogelijk die geen

energiekosten heeft. In Duitsland heeft Scheuten recent een floatfabriek gebouwd voor de productie van onder andere PV-

glas. Door het heldere glas stijgt de opbrengst met 5 procent. De lijn is 1 kilometer lang, inclusief nabewerkingen.

Scheuten realiseerde een grotere en lichtere kantoorvleugel door de gevel naar voren te plaatsen. 

E S T A A N D  G E B O U W  I N  M O D E R N  E N  L I C H T  K A N T O O R

dkantoor  dkantoor    
Scheuten Venlo
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Scheuten vernieuwde en vergrootte een bestaand gebouw met doorzichtglas in de open geveldelen en geëmailleerd glas in de dichte gevel. 

vinnen constructief in de gevel toegepast.

Voorzover ik weet is dat nog niet eerder

op deze manier gedaan.’ Scheuten: ‘Dit

kan dus ook met glas, hier is geen staal

voor nodig.’ De overige gevelvlakken kre-

gen vorm, strakheid en uitstraling door

toepassing van geëmailleerde glazen

voorhangbeglazing. Steegh: ‘Een mooi

strak resultaat.’ En Scheuten conclu-

deert: ‘Glas kun je heel goed gebruiken

om een oud gebouw te vernieuwen. Het

is een interface tussen oud en nieuw.’

PV-zonwering

Vanuit zijn kantoor met glazen binnen-

wanden wijst Jacques Scheuten naar de

voorgevel en vertelt: ‘De gevel ligt pal op

het zuiden. Natuurlijk zit er zonwerende

beglazing in, maar wanneer de zon er

recht op schijnt, is wel extra zonwering

nodig. Daarom zijn Optisol-panelen voor

de gevel bevestigd. De zonnepanelen

wekken energie op, maar ze doen dus

ook dienst als zonwering.’ Steegh vertelt

over de integratie van de zonwering in

zijn ontwerp: ‘Het zijn markant geplaats-

te, doorlopende stroken zonnepanelen.’

Scheuten over het ontwerp van het Opti-

sol: ‘In de PV-panelen zijn verschillende

designs mogelijk, door de cellen in patro-

nen te plaatsen. De panelen hier zijn

voor 20 procent transparant. Dus er

komt nog veel daglicht doorheen.’

De plaats en de stand van de panelen is

afgestemd op de stand van de zon. ‘De

modules hangen iets boven en los van

de gevel. De hoogstaande zon in de

zomer wordt geweerd. Maar in de win-

ter staat de zon lager en schijnt mooi

onder de panelen door. Zo schipperen

we om het klimaat optimaal te krijgen’,

aldus Scheuten. Het gebouw is op meer

manieren energiezuinig gemaakt.

Koude en warmte worden ontrokken uit

de bodem. Het volledige gebouw wordt

hiermee in de zomer gekoeld en in de

winter verwarmd.

Faciliteiten

De kantoren zijn van alle moderne faci-

liteiten voorzien. De grote open ruimte

langs de gevel vormt een kantoortuin

met loungeplekken. Scheuten vertelt:

‘Ik vind dat de mensen het middelpunt

moeten zijn. Alles eromheen staat ten

dienste van de mensen. De werkplekken

kun je op meerdere manieren invullen.

Op de loungeplekken kun je koffie drin-

ken en bijpraten en er is een mooi res-

taurant.’ Architect Steegh vervolgt: ‘De

grote open kantoorvelden zijn flexibel

in te delen en voorzien van de modern-

ste faciliteiten zoals loungeplekken. De

binnengevel aan de fabriekszijde is

gebruikt om enige kantoren, spreekka-

mers en ‘alleenwerkplekken’ (cockpits)

te situeren. In deze zone bevinden zich

ook het hoofdtrappenhuis en de secun-

daire trappen. Op de verdieping zijn

aan de westzijde de directiekantoren

gesitueerd en aan de oostzijde het res-

taurant met VIP-ruimte.’

Rondleiding

Na zijn toelichting neemt Jacques

Scheuten de tijd voor een rondleiding.

Eerst bezoeken we de hal waar Optisol-

panelen worden geassembleerd. Glas-

bokken vol staan klaar voor verzending

naar de klant. We zien panelen in enkel-

glasuitvoering, maar ook zonnecellen

die zijn opgenomen in een dubbelglas-

samenstelling. Wat opvalt, is dat alle

maten anders zijn. Scheuten beaamt:

‘De klant kan naar wens bestellen.’ 

Terug in het kantoorgedeelte lopen we

een overlegkamer in. Die zijn heel

Toegepast glas

Gevel kantoren zuidzijde: 

850 m2 isolatieglas: Isolide 5(2)5 – 15 Argon C34 – 4(0,76saf)4 60/31 

geëmailleerd glas: 750 m2 8 mm Colorsafe kleur RAL 7016

PV panelen: 230 Optisol panelen, output 40 kiloWattpiek

Glasbalustrades: 200 m2 Multisafe 5(2)5 balustradebeglazing

Glazen trekstangen: 

120 stuks glazen vinnen 2850 x 350 mm Multisafe 15(2)15

Binnenwanden overlegkamers: 500 m2 Multiphon S 37/8

Afscheidingswand: 

40 m2 19 mm Transclear Secursafe gehard met speciale zeefdruk 

> Nieuw hoofdkantoor Scheuten Venlo
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licht, door de volledig glazen schei-

dingswanden. Dat geeft veel overzicht

en er is goed te zien wie waar overlegt.

Omdat de wanden het geluid weren,

ontstaat geen overlast. Steegh vertelt:

‘Transparantie was het toverwoord;

iedereen mag worden gezien. Maar

horen is vaak iets anders. Vandaar dat

de kantoorvelden optimale akoestische

voorzieningen hebben. Hetzelfde geldt

voor de spreekkamers en de alleen-

werkplekken. In die cockpits kan men

zich terug trekken voor geconcen-

treerd werk of een langdurig telefoon-

gesprek.’

De opvallende glazen tafel in de overleg-

kamer is van hetzelfde model als in

Scheuten’s eigen kamer staat. En zo

staan er nog meer in het gebouw. ‘Die

tafels zijn voor eigen gebruik gemaakt

en dus niet in de winkel te koop. Tegen

de achterwand van het hoofdtrappen-

huis zijn spiegelende glazen panelen

aan de wand gemonteerd. ‘Hier komt

een waterval’, zegt Scheuten. ‘Dan

stroomt hier water over de glaspanelen

omlaag. Het zal onderin worden opge-

vangen en dan weer naar boven

gepompt.’ Zelfs deze waterval is functio-

neel, blijkt uit zijn uitleg: ‘Dat helpt om

de lucht vochtig te houden’. In de

nieuwbouw zijn geen overdadige luxe

en op status gerichte uitingen te vin-

den, die we tegenwoordig wel regelma-

tig in andere nieuwe gebouwen tegen

komen. Het gebouw kenmerkt zich

door een moderne en tegelijk degelijke

en functionele uitstraling. Architect

Steegh sluit af: ‘Het moest niet té over-

dreven worden. Niet dat pompeuze.

Mijn opdracht was een functioneel,

flexibel, modern en sober gebouw te

ontwerpen. Ik hoop dat ik daarin ben

geslaagd.’ <

Ir. Rik Vollebregt
Panelen van geëmailleerd glas geven het gebouw

een strak aanzien. 

Onder de gebogen voorgevel is een vide ontstaan die veel overzicht

biedt.

In de entreehal is een afscheidingswand uitgevoerd in glas en voorzien van een zeefdruk. 
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Bouwpartijen

Opdrachtgever: Scheuten Glasgroep, Venlo

Advies: Hans van Rijswijck advies, Venlo

Architect: Architectenbureau BNA Hay Steegh AVB, Venlo

Installatieadviseur: Adviesburo Cocons, Beesel 

Akoestiek en Bouwfysica:  Peutz, Mook

Bouwkundig aannemer: Willems Bouwbedrijf  BV, Tegelen

Installaties electro: Energa, Venlo

Installaties werktuigbouwkundig: Kuipers Installaties BV, Helmond

6-7-8-9_scheuten:06-07-08-09  25-08-09  07:25  Pagina 9


