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KWR Watercycle Research Institute is een gerenommeerd 
onderzoeksinstituut op het gebied van water en watercy-
cli dat kennis ontwikkelt en ontsluit voor uiteenlopende 
typen (internationale) organisaties als drinkwaterbe-
drijven, waterschappen, overheden en de industrie. Op 
de groene vestigingslocatie aan de Groningenhaven in 
Nieuwegein is een nieuw kantoor verrezen ter vervanging 
van het bestaande, dat verouderd was en niet meer aan 
de eisen van deze tijd voldeed. 

Het ontwerp van cepezed is sterk verweven met en maakt 
maximaal gebruik van het omliggende landschap. Het 
gebouw is ruim een meter van het maaiveld opgetild en vormt 
zo een open, licht en transparant paviljoen op een plateau. 
Voor een aangename buitenruimte en een effectieve zonwe-
ring is het aan de bovenzijde voorzien van een brede luifel. 
Het paviljoen zelf is grotendeels van glas, wat maakt dat voor 
de gebruikers een optimale verbinding met het groen van de 
omgeving bestaat. 
De gebouwstructuur bestaat voor een belangrijk deel uit twee 
generieke beuken met een diepte van twaalf meter. Deze 
kennen geen dragende wanden en hebben een bruto verdie-
pingshoogte van vier meter. Dit maakt dat iedere denkbare 
combinatie mogelijk is van laboratoria, kantoren en gedeelde 
functies als overlegplekken, stilteruimten, brainstormruimten, 
overlegruimten, projectteamruimten et cetera. De beuken 
staan met elkaar in verbinding door middel van doorgangen 
en loopbruggen. 

Tussen de beuken in vormt een getrapt atrium het kloppend 
hart van het gebouw; dit is een plek waar men kan samen-
komen, werken en overleggen, maar ook kan koffiedrinken 
en eten in het restaurant. Het restaurant onderin, aan de 
zuidzijde van het gebouw, is afsluitbaar van de rest van het 
atrium en zodoende tevens multifunctioneel bruikbaar voor 
bijvoorbeeld conferenties of andere bijeenkomsten. De ove-
rige functies zijn separaat ontsloten en blijven dus altijd goed 
bereikbaar. 
De parkeerplaatsen zijn vrij in het groen gesitueerd, zodat 
medewerkers iedere morgen een kleine wandeling door het 
landschap naar het gebouw maken. Het paviljoen heeft een 
vegetatiedak dat via het centrale, getrapte atrium naar binnen 
lijkt door te lopen, waardoor de natuur zich bijna letterlijk in 
het gebouw voortzet. Het ontwerp is daarnaast voorzien van 
een reeks integraal meeontworpen duurzaamheidsmaatrege-
len die passen bij KWR en dan ook deels gericht zijn op een 
optimale waterhuishouding.
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1 main entrance
2 conference rooms
3 terrace
4 restaurant
5 kitchen
6 cascading atrium floor
7 office space
8 storage
9 dispatch
10 workshop
11 pilot hall
12 laboratory

ground floor
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plattegronden

begane grond & eerste verdieping
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1. hoofdentree
2. vergaderzalen
3. terras
4. restaurant
5. keuken
6. cascaderende atriumvloer
7. kantoor
8. opslagruimte
9. expeditie
10. werkplaats
11. proefhal
12. labruimte

begane grond

eerste verdieping
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1 workshop
2 storage
3 roof garden
4 cascading atrium floor
5 restaurant
6 technical room
7 terrace

longitudinal section
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doorsnede & gevelaanzichten

westgevel

langsdoorsnede

zuidgevel

langsdoorsnede
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1. werkplaats
2. opslagruimte
3. daktuin
4. cascaderende atriumvloer
5. restaurant
6. technische ruimte
7. terrase
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1 insulated glazed atrium roofing
2 steel structure
3 steel PET-profile
4 hollow core slab
5 steel box profile
6 glass balustrade with aluminum
handrail
7 seamless floor finishing on
concrete compression layer with
underfloor heating
8 restraint of balustrade
9 double glazed inner wall
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1 glazed canopy
2 sedum roofing
3 hollow core slab
4 composite steel beam
5 metal ceiling with concealed
mounting
6 steel box profile
7 seamless floor finishing on
concrete compression layer with
underfloor heating
8 venthole covering of perforated
metal sheet
9 shading of greenhouse textile,
electrically operated
10 curtainwall system without
clamps or cornice
11 insulation glass, structurally
mounted
12 steel grating
13 console with thermal interruption
14 drainage tube

geveldetail verticaal

schaal 1: 10

1. beglaasde luifel
2. sedumdak
3. kanaalplaatvloer
4. samengestelde stalen ligger
5. metalen plafond met verdekt bevestiging
6. stalen kokerprofiel
7. gietvloer op dekvloer met vloerverwarming
8. geperforeerde staalplaat voor luchtafvoerkanaal
9. elektrisch bedienbare lichtwering van kassendoek
10. vliesgevelsysteem zonder klem- of deklijsten
11.  structurele isolerende dubbele beglazing  

vierzijdig verlijmd
12. persrooster
13. console met koudebrugonderbreking
14. drainagebuis

1. glazen atriumdak
2. staalconstructie
3. stalen PET-ligger
4. kanaalplaatvloer
5. stalen kokerprofiel
6. glazen balustrade met rvs handrail
7. dekvloer met vloerverwarming
8. inklemming balustrade
9. glazen binnenwand
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KWR KWR Watercycle Research Institute HQ
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Groningenhaven 7
3433 PE Nieuwegein 

opdrachtgever
KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein

architect
architectenbureau cepezed, Delft

interieurarchitect
Fokkema & Partners Architecten, Delft

projectmanagement
HEVO, Den Bosch

advies constructies
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam

advies installaties
DWA, Ede

advies bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid 
DGMR, Arnhem

stedenbouw & landschapsontwerp
West8 urban design & landscape architecture, Rotterdam

aannemer
Aqua Redivivus 
(Van Wijnen Arnhem, Alkonder Hengelo, Kuijpers Den Bosch, 
Mourik Groot-Ammers)

realisatie
2015

bvo
6.370 m²

fotografie
Jannes Linders
cepezed | Lucas van der Wee

tekeningen
architectenbureau cepezed 

meer informatie
Voor beelden met hoge resolutie en meer informatie over het 
project kunt u contact opnemen met onze PR-afdeling; 
015 2150000 | pr@cepezed.nl

www.cepezed.nl
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