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Ensemble Westraven opgeleverd

RijkswateRstaat en Rgd kunnen tRots zijn op dit  
mooie eneRgiezuinige kantoRencomplex

Van de redactie

De Rijksgebouwendienst (Rgd) heeft door het hele land vele panden in eigendom. Eén van die panden is de voormalige  

Westraventoren in Utrecht. Deze 22 verdiepingen tellende toren werd onlangs niet alleen ingrijpend gerenoveerd, maar ook 

aan weerszijden voorzien van twee lagere nieuwbouwvleugels. Omdat alle gebouwonderdelen één geheel vormen,  

kreeg de locatie als nieuwe naam Ensemble Westraven. Niet alleen over de liften, maar ook over de  

uitgangspunten voor dit renovatieproject en hoe die gerealiseerd werden, leest u in dit artikel meer.

Meteen als je het gebouw binnenkomt, valt je op hoe licht en 
ruimtelijk het is. Vanuit de hoge transparante binnenstraat 
kun je zowel naar de hoogbouw als naar de aanbouwvleugels, 
ook wel de ‘vijf vingers’ genoemd, aan beide zijden van de 
hoogbouw lopen. De nieuwe aanbouw bestaat namelijk uit in 
totaal vijf vingervormige gebouwen van glas en staal, die via 
serres met elkaar zijn verbonden. De panoramaliften en grote 
open trappen versterken het open effect. En dat geldt ook 
voor de binnentuin, die de verbinding vormt tussen de nieuw-
bouw en de hoogbouw. 

De aanleiding
Het oorspronkelijke gebouw kampte met een ‘sick building-
syndrome’. Het binnenklimaat liet veel te wensen over.  
Het feit dat er geen raam geopend kon worden waardoor  
de individuele gebruiker geen invloed op het klimaat kon 
uitoefenen, versterkte de ontevredenheid bij de huurder 
Rijkswaterstaat. Bij de oorspronkelijke bouw was veel asbest 
toegepast, wat een steeds groter probleem werd door het 
vrijkomen van asbestdeeltjes. Al snel bleek dat structurele 

verbetering alleen mogelijk was door een algehele renovatie, 
of nieuwbouw op een andere plek. Uiteindelijk werd besloten 
tot renovatie en nieuwbouw op dezelfde plek. Door een gron-
druil met Domeinen werd het mogelijk het gewenste vloerop-
pervlak van zo’n 50.000 m2 te realiseren. 

Een integrale aanpak
Bij de nieuwbouw en renovatie koos de Rgd bewust voor een 
integrale aanpak van het gehele project. Voor de gebruiker 
(Rijkswaterstaat) stonden klimaatverbetering en het creëren 
van een open, transparante werkomgeving centraal. Hugo 
Gihaux benadrukt dat de Rgd altijd eigen specifieke uitgangs-
punten hanteert, waarbij men bij het ontwerp en de bouw ook 
rekening houdt met mogelijke andere toekomstige huurders. 
“Natuurlijk zijn de wensen van de huidige huurders heel be-
langrijk, maar we kijken ook naar de totale levensduur van 
een gebouw en willen daarom een goede flexibiliteit voor de 
gebruiks- en indelingsmogelijkheden van een gebouw. En dat 
geldt dus ook voor de opzet van allerlei installaties. Duur-
zaam en flexibel bouwen is daarom voor ons leidend. Daar-
naast is voor ons altijd een criterium dat onze gebouwen 
energiezuinig en goed bereikbaar moeten zijn, liefst met 
openbaar vervoer.’’

De ontwerpfase
Alle projecten beginnen met een globaal schetsontwerp. Op 
basis van dit ontwerp, een presentatie en een inschatting van 
de bouwkosten viel de keuze van de selectiecommissie onder 
leiding van Rijksbouwmeester Jo Coenen voor dit project op 
architectenbureau Cepezed uit Delft. Vervolgens werkte het 

“Vanuit de overheidswens om duurzaam te  
ontwikkelen, ging de voorkeur bij de hoogbouw  

uit naar renovatie en niet naar nieuwbouw.”
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ontwerpteam, onder leiding van dit bureau, een voorlopig 
ontwerp uit. Gihaux: “In die fase ben je met name bezig met de 
grote lijnen en kun je het beste sturen in aanpassingen en be-
zuinigingen doorvoeren. In een later stadium ben je namelijk 
veel gedetailleerder bezig en is ook de materialisatie vaak al 
bepaald.’’Gaandeweg ontstond een definitief ontwerp, met als 
uitgangspunt het integrale programma van eisen, waarna het 
bestek en de bijbehorende tekeningen werden gemaakt. Alfred 
Bakker benadrukt dat tijdens het gehele traject een bouwkos-
tendeskundige in opdracht van de Rgd de kosten goed be-
waakte. “Zo werd bijvoorbeeld besloten om de gevel anders uit 
te voeren om binnen het budget te blijven. Uiteindelijk is het 
project binnen het vastgestelde budget gerealiseerd.’’

De uitvoering
Voor de uitvoering van de bouw en de aanleg van installaties 
hield de Rgd een aanbesteding. Gihaux vertelt dat de Rgd hier-
bij bewust heeft gekozen voor aparte aanbestedingen voor de 
drie verschillende percelen: bouwkundig, werktuigbouwkun-
dig en elektrotechnisch. “Daarbij was in de aanbestedingslei-
draad vermeld dat de partijen die als economisch meest 
voordelige inschrijver uit de aanbesteding voor deze onderde-
len kwamen, samen een rechtsvorm naar Nederlands recht 
zouden vormen, onder leiding van een projectdirecteur.’’ Uit-
eindelijk kwamen Ballast Nedam Bouw en BAM als beste uit de 
bus voor de bouwkundige zaken. Voor de elektrotechnische 
installaties was dit Imtech en Homij scoorde het best voor de 
aanleg van de werktuigbouwkundige installaties.

De gesprekspartners op een rij 
Voor dit interview spraken we met de volgende 
personen:

Alfred Bakker, werkzaam als projectleider voor 
de Rgd en vanaf het voorlopig ontwerp bij het  
project betrokken. 
Ben Bruin, adviseur bij de unit transporttech-
niek bij de Rgd. Hij toetste het Voorlopig en De-
finitief Ontwerp en het bestek voor wat betreft 
de lift- en de gevelonderhoudsinstallaties en is 
al jaren verantwoordelijk voor het onderhoud en 
beheer van deze installaties in de toren.
Hugo Gihaux, adviseur bouwkunde/adviescoör-
dinator bij de Rgd en al vanaf de architectense-
lectie betrokken bij dit project. Zo stelde hij 
onder meer in samenspraak met de gebruiker van 
het gebouw het integrale programma van eisen 
op en toetste alle ontwerpen.
Casper van Vugt, teammanager bij Grontmij 
Technical Management en als adviseur en pro-
jectleider betrokken bij alle installatietechni-
sche aspecten van de bouw. Hij stelde, bijvoor- 
beeld, het ontwerp op voor de technische 
installaties, waaronder de liften en de gevelon-
derhoudsinstallatie. 

■

■

■

■

Allevier de geïnter-

viewden (v.l.n.r. 

Hugo Gihaux, Ben 

Bruin, Alfred Bakker 

en Casper van Vugt) 

zijn trots op dit 

mooie gebouw.
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Nieuwe liften
Conform het bouwbestek diende de bouwaannemer een lif-
tenfirma te selecteren. De keuze viel op Schindler Liften BV, 
met als hoofdaannemer Möhringer Liften BV voor de leveran-
tie van de panoramaliften in de nieuwbouw. Van Vugt licht 
toe: “Het gaat namelijk niet om standaardliften, maar om 
echte specials en daar is Möhringer goed in.” Ben Bruin is op 
zich blij dat de keuze op deze leverancier is gevallen: “Schind-
ler verzorgde het onderhoud van de liften in de hoogbouw al 
en daar zijn we heel tevreden over. Het is prettig dat we nu 
alle liftinstallaties bij dit project bij één onderhoudsfirma 
kunnen onderbrengen. Wat de nieuwe liften betreft, heeft de 
Rgd geadviseerd een ingebruiknamekeuring te laten uitvoe-
ren.’’ Desgevraagd geeft hij aan dat in de nieuwbouw geen 
brandweerliften nodig waren. “Dat is alleen nodig als gebou-
wen hoger zijn dan 20 meter.’’ 

Geen liften vervangen
De vijf panoramaliftinstallaties en de goederenheffer in de 
nieuwbouw en de zes liftinstallaties in de bestaande, gere-
noveerde hoogbouw beschikken allemaal over een Elevator 
Monitoring Systeem, waarmee de Rgd storingen kan signale-
ren en laten verhelpen. In de ontwerpfase was afgesproken 
de zesgroep buiten dienst te zetten. Bij aanvang van de reno-
vatie kwam toch het verzoek van de bouwaannemer om twee 
van deze liften als bouwlift te mogen gebruiken. Bruin: “Dit 
werd geaccepteerd onder de restrictie dat deze twee liften bij 
oplevering van de hoogbouw weer in originele staat overge-

De veertien meter 

hoge entreestraat, 

met enorme glazen 

wanden en dito 

plafond ontsluit het 

complex.

De gerenoveerde 

bestaande bouw en 

de nieuwbouw lopen 

prachtig in elkaar 

over.

Ben Bruin:  

“De liften in de 

hoogbouw worden 

later vernieuwd, 

omdat in 1996  

alle liftbesturingen 

vervangen zijn.’’
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dragen zouden worden. Het was echter niet te voorkomen dat 
tijdens de bouw veel stof de liftmachinekamer (op de boven-
ste verdieping) en de liftschachten van de hoogbouw ingezo-
gen zou worden. Daarom werden zowel de liftmachinekamer, 
de liftschacht als de liftkooi beschermend bekleed met hou-
ten platen en stofschotten. Maar ondanks al deze voorzorgs-
maatregelen, was er nog veel schoonmaakwerk na oplevering 
van de hoogbouw noodzakelijk.’’ Hij vervolgt: “Dat we tij-
dens de bouwwerkzaamheden zo attent hierop zijn geweest, 
heeft ook als reden dat deze liften nog acht jaar mee moeten 
en dan helemaal worden gerenoveerd danwel vervangen. Er 
is bewust voor gekozen om ze niet nu al te vervangen door 
nieuwe liftinstallaties, temeer omdat in 1996 de liftbestu-
ringen nog helemaal zijn vervangen en gemoderniseerd. Wél 
zijn de kooi-interieuren ‘gepimpt’ en de liftdeuren opnieuw 
geschilderd.’’ 

Elkaar goed scherp gehouden
Inmiddels zijn de eerste bewoners van de hoogbouw en de 
nieuwbouw ‘ingehuisd’. Terugkijkend op het project, geeft 
Gihaux aan dat het een intensieve, maar ook heel leuke perio-
de is geweest. “Onze integrale aanpak heeft goed uitgepakt. 
We hebben elkaar, als in- en externe adviseurs en toetsers 
namens de Rgd, goed scherp gehouden.’’ Bruin noemt in dit 
verband nog speciaal Brink Management en Advies BV, dat de 
totale directievoering van de bouw verzorgde. “Ook zij heb-
ben er met hun team veel energie in gestoken om dit project 
tot een succes te maken.’’ Een nieuwe uitdaging voor zijn unit 
is de renovatie van de liften in de hoogbouw, in 2015. “Maar’’, 
zo lacht hij, “ik blijf natuurlijk ook in de tussentijd betrokken 
bij het onderhoud en beheer van álle Westraven-liften. Voor-
lopig ben ik nog niet klaar met dit project!’’               ■

De verschillende fasen in dit 
project 
In totaal nam het hele proces, van het besluit tot de 
renovatie en de nieuwbouw tot de oplevering op 12 
september 2007, tien jaar (van 1997 tot 2007) in be-
slag. De eerste fase in het project bestond achtereen-
volgens uit een aanpassing aan de milieu-eisen voor de 
nieuwbouw, een studiemodel naar het aantal vierkante 
meters, de architectenkeuze en het opstellen van een 
Voorlopig en Definitief Ontwerp. Vervolgens vonden de 
besteksfase, opdrachtverstrekking, uitvoering en  
oplevering plaats.

De vijf ‘vingers’ 

worden omvat door 

een serre, die ook via 

de entreestraat 

bereikbaar is. In de 

serre, die onder meer 

uitzicht biedt op het 

Amsterdam-

Rijnkanaal, is onder 

andere het 

bedrijfsrestaurant 

gevestigd.

Na de renovatie van 

de hoogbouw 

moesten de liften 

een ingrijpende 

schoonmaakbeurt 

ondergaan.
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Ruimteverlies beperkt 
Bij dit project is bewust gekozen voor een integrale 
aanpak. Zoveel mogelijk kanalen en leidingen zijn in de 
vloer verwerkt om het netto beschikbare gebruiksvo-
lume maximaal te laten zijn. Zo zijn alle bekabeling, 
leidingen en luchtkanalen voor de installaties in de 
nieuwbouw in een zogenaamde ‘wingvloer’ met een 
vrije hoogte van 18 cm hoog verwerkt en onzichtbaar 
weggewerkt. (Een wingplaatvloer is een combinatie van 
een breedplaatvloer en een kanaalplaatvloer waarin lei-
dingen voor warm en koud water lopen die zorgen voor de 
zogenaamde betonkernactivering, redactie). In de 
hoogbouw zijn klimaatplafonds aangebracht. In het 
gehele gebouw zijn er vier verschillende klimaatzones. 
 

Technische gegevens liften en 
gevelonderhoudsinstallatie  
a. in de hoogbouw (renovatie/nieuwbouw):

Een zesgroep van vijf personenliften van 1.580 kg 
en één van 2.000 kg (bouwjaar 1975/vervanging 
liftbesturing plus EMS in 1996);
Op het dak: een gevellif t van 240 kg (bouwjaar 
2007).

b. In de laagbouw (nieuwbouw):
Drie personenlif ten van 1.000 kg (panorama/ 
machinekamerloos, bouwjaar 2007) plus twee  
personenliftenvan 2.000 kg (panorama/machine-
kamerloos, bouwjaar 2007);
Eén goederenheffer van 1.500 kg (bouwjaar 2007);
Gevelonderhoud vindt plaats door middel van 
hoogwerkers.

1.

2.

1.

2.
3.

“Natuurlijk zijn 
de wensen van de 
huidige huurders 
heel belangrijk, 
maar we kijken 
ook naar de totale 
levensduur van 
een gebouw.’’

Eén van de  

panoramaliften  

die toegang biedt  

tot de vijf vingers.

Meer over glasbewassing, energieverbruik en kantoorinrichting 
Ensemble Westraven in Liftinstituut Magazine 299.


