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Duurzaam bouwen
een van de laatste activiteiten die prins Willem-alexander  
uitvoerde voor zijn kroning, was de opening van het heinz  
innovation centre in nijmegen. ingenieursbureau Tebodin  
was betrokken vanaf het conceptueel ontwerp tot en met  
de oplevering van het gebouw. een groep ingenieurs van  
verschillende disciplines werkte nauw samen in een  
taskforce om een bijzonder gebouw neer te zetten op  
het gebied van architectuur, duurzaamheid en techniek.

gebouw wordt hergebruikt voor verwarming 
of koeling van het gebouw door middel van 
twee parallelle en communicerende syste-
men.  De verschillende functies van het 
gebouw worden zo optimaal benut. De rest-
warmte van bijvoorbeeld de keukens wordt 
ingezet om andere ruimtes of zelfs het tapwa-
ter te verwarmen. De basis van dit systeem is 
geïnspireerd op het WKO-principe (warmte- 
en koudeopslag in de bodem, een zogenaam-
de aquifer), echter zonder de complexiteit en 
de noodzakelijke investering van energieop-
slag in de bodem. De functies van het 
gebouw bieden de mogelijkheid de beschik-
bare energie in het gebouw direct te verdelen. 
Op deze manier wordt een maximum aan 
comfort bereikt op een efficiënte wijze, waar-
bij de noodzaak tot extra investeringen tot 
een minimum is beperkt. De gasgestookte 
boilers die als back-up dienen, zijn zodanig 
gepositioneerd dat deze in de toekomst een-
voudig zijn te vervangen door efficiënte, 
hogetemperatuurwarmtepompen. Het sys-

De onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit 
aan de Nieuwe Dukenburgseweg 19, Nij-
megen is een typisch voorbeeld van een 
slim en geïntegreerd ontwerp. Het 9.200 
vierkante meter grote gebouw biedt ruim-
te aan diverse laboratoria, voorbereidings-
keukens, proefkeukens, presentatiekeu-
kens, een proeffabriek en de bijbehorende 
serviceruimtes. Daarnaast biedt het 
onderdak aan een flexibel in te delen kan-
toorlandschap met vergaderzalen, stilte-
ruimtes en een bezoekerstestcentrum.
Een van de belangrijkste uitgangspunten 
voor het gebouw was dat het een creatieve 
omgeving moest worden waarin alle ver-
schillende disciplines binnen Heinz op 
een prettige manier samenwerken. Dit is 
gerealiseerd door de verschillende func-
ties waar mogelijk met elkaar te verbin-
den. De kantoorgerelateerde functies lig-
gen alle rondom een groot atrium, en van-
uit de laboratoria is er een doorkijk 
mogelijk in de proeffabriek. Het gebouw 
wordt gekenmerkt door de innovaties op 
het gebied van duurzaamheid, die voorna-
melijk terug zijn te vinden in de gevel en 
installaties.

Gevel
In de ontwerpfase is aandacht besteed aan de 
gevels van het gebouw. Er is gekozen voor 
een vliesgevel met afwisselend driedimensio-
nale composiet elementen en (gekleurd) glas. 
Van een afstand lijkt het gebouw een mono-
liet, maar als je het gebouw nadert, manifes-
teren de openingen zich. De gevel wordt 
geaccentueerd met drie kleuren Colorbel 
panelen. De kleuren van de panelen zijn 
enerzijds geïnspireerd op inpassing in het 
landschap en verwijzen naar natuurlijke ele-
menten in de omgeving en verwijzen ander-
zijds ook naar de zoete en hartige afdelingen 
binnen Heinz. De systeem- en materiaalkeu-
ze zijn ingegeven door de kenmerken van 
zowel composiet als aluminium. De kwaliteit 
daarvan zit in het combineren van hoge 
sterkte, licht gewicht en duurzaamheid. 
Composiet kent veel vormgevingsvrijheid, 
waardoor het bij uitstek geschikt is voor het 
ontwerpen van 3D-elementen.

Installaties
Het HVAC-systeem (Heating Ventilation 
Airconditioning and Cooling) is een innova-
tief ontwerp, waarbij de energie in het 
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teem wordt gekenmerkt door de instelbaar-
heid per ruimte en een ventilatiesysteem dat 
reageert op de hoeveelheid mensen en warm-
telast in een ruimte.  
Daarnaast voorkomt de gekozen vloerverwar-
ming tocht bij de ramen, die van vloer tot pla-
fond spannen. Het glas heeft een lage U-waar-
de voor een goede isolatie. Daarnaast heeft 
het glas een lage zontoetredingsfactor. Dit 
voorkomt samen met de lamellen op het dak 
van het atrium dat er te veel zonnewarmte het 
gebouw in stroomt. Het duurzame karakter 
van de HVAC-installatie wordt gecompleteerd 
met een rioolsysteem dat in het gebouw uit 
PE-leidingen bestaat, en met de kwaliteit van 
de gebruikte isolatiematerialen.

Architectonische kenmerken 
Het gebouw is ontworpen als een doorlopen-
de open ruimte rondom een ruim opgezet 
atrium. Hierin bevindt zich de hoofdtrap die 
de verschillende verdiepingen met elkaar ver-
bindt. Dit atrium vormt het hart van het 

gebouw. De trap en de ruimte rond het atrium 
nodigen uit tot toevallige ontmoetingen en 
door de transparantie en lange zichtlijnen 
ontstaat er een levendige, creatieve werkom-
geving.  De begane grond bestaat uit een open 
ruimte rondom het trappenhuis, waarbij een 
verscheidenheid aan functies is verwerkt, 
zoals een receptie, koffiehoek, restaurant, pre-
sentatiekeuken, vergaderzalen en flex-werk-
plekken. Gezamenlijke uitgangspunten, zoals 
openheid, transparantie, oprechtheid en 
puurheid komen terug in het ontwerp van 
zowel het exterieur als het interieur van het 
gebouw.
Het gebouw is een uiting van de identiteit van 
Heinz, waarbij duurzaamheid een belangrijk 
kenmerk is in de vormgeving van het gebouw. 
Dit betekent dat bijvoorbeeld het gebruik van 
onnodige afwerkmaterialen zo veel mogelijk 
is voorkomen, maar ook dat de verschillende 
kwaliteiten van de materialen en constructies 
zijn gecombineerd in een effectieve structuur 
die functioneert als een machine. 
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Mos-sedum-dak
De constructie bestaat uit ‘Bubbledeck’ ver-
diepingsvloeren, waarin met lucht gevulde 
ballonnen zijn verwerkt. Dit zorgt ervoor dat 
er minder beton nodig is voor de hoofddraag-
constructie. De verscheidenheid aan materia-
len, zoals vloerbedekking, aluminium gevel-
stijlen, isolatie en plafondpanelen, zijn deels 
opgebouwd uit gerecycled materiaal. Het 
groene mos-sedum-dak, de daglicht regule-
rende verlichting, de aanwezigheidsdetectie 
en het infiltreren van regenwater zijn allemaal 
toevoegingen om te voldoen aan de duur-
zaamheidswensen die zijn geformuleerd voor 
dit project. Al deze kenmerken dragen bij aan 
het doel om een inspirerende, mensvriendelij-
ke en effectieve werkomgeving te creëren.

de gevel wordt geaccentueerd met drie kleuren Colorbel panelen.
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het gebouw is ontworpen als een doorlopende open ruimte rondom een ruim opgezet atrium.


