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voormalig interieur met sterk gesloten karakter

voormalig aanzicht zijde Croeselaan

De omvorming van de voormalige Luitenant Generaal 
Knoopkazerne tot Rijkskantoor De Knoop, een modern 
kantoorgebouw en vergadercentrum voor rijksambte-
naren, is binnen een 20-jarig Design, Build, Finance, 
Maintain & Operate (DBFMO)-contract vanuit het 
Rijksvastgoedbedrijf gerealiseerd door consortium R 
Creators. Het architectonisch ontwerp is van de hand van 
cepezed.

Het bestaande gebouw uit eind jaren tachtig was geda-
teerd, had een dwingende structuur en een gesloten 
karakter. Een deel is gesloopt, terwijl de resterende delen 
een grootscheepse transformatie hebben ondergaan 
en zijn gecombineerd met nieuwbouw. Naast een groot 
oppervlak aan kantoorfuncties voor verschillende rijks-
diensten met zeer diverse en stringente beveiligingseisen 
omvat het programma een omvangrijk, flexibel bruikbaar 
en indeelbaar congres- en vergadercentrum voor de 
Rijksoverheid. 
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De Knoopkazerne in het centrum van Utrecht stamt uit 1989 
en deed decennia dienst als hoofdkwartier van de Koninklijke 
Landmacht. Het gebouw is nu ingrijpend getransformeerd tot 
gecombineerd kantoor- en vergadercentrum voor de rijks-
overheid. In opdracht van consortium R Creators met daarin 
Strukton, Ballast Nedam en Facilicom vervaardigde cepezed 
het architectonisch ontwerp. Fokkema & Partners Architecten 
is betrokken voor het interieur en Rijnboutt voor het onderdeel 
stedenbouw. 

Het oorspronkelijke complex kenmerkte zich door een gepro-
nonceerde schakering van volumes met variërende hoogten 
en verdiepingsafmetingen alsook meanderende gevels met 
een rookglazen zonwering. In de herontwikkeling ontworpen 
door cepezed zijn ingrijpende aanpassingen gecombineerd 
met gedeeltelijke sloop, nieuwbouwuitbreiding en een volledig 
nieuwe stedelijke inbedding over meerdere hoogteniveaus. 
Een levendige, transparante en dubbelhoge plint gaat alge-
mene functies bevatten als de entreezone, een café, restaurant 
en aanlandwerkplekken. 

De bestaande bouw van twaalf verdiepingen behuist alle kan-
toorfuncties, waarbij de kenmerkende achthoekige betonko-
lommen vol in het zicht zijn gelaten. Verwijdering van de vele 
binnenwanden heeft geresulteerd in meer licht, lucht, open-
heid en transparantie. Speciaal voor het project geëngineerde 
hybride plafondeilanden in de bestaande bouw maken dat 
daar geen verlaagde plafonds meer nodig zijn en ondanks 
de beperkte verdiepingshoogte toch maximale ruimtelijkheid 
bestaat. Het vergadercentrum bevindt zich in een uitbreiding 
met acht hoge verdiepingen. De nieuwe en bestaande bouw 
verenigen zich in een transparant atrium en een transport-
zone met liften en trappen. In het vergadercentrum zijn gren-
zend aan en in open verbinding met het atrium pauzepleinen 
en gastwerkplekken opgenomen. Voor een aangename rust 
zijn de vergaderzalen juist meer van het atrium afgekeerd. 

Het complex heeft een strakke huid met verticale geleding 
die de verschillende onderdelen samenbindt tot één geheel. 
Inhammen in de oorspronkelijke gebouwcontour gaan hier-
door vides vormen die bijdragen aan de interne ruimtelijke 
kwaliteit. 

Duurzaamheid is zeer belangrijk en komt onder meer tot 
stand middels een optimaal hergebruik van de bestaande 
bouw, een hoge mate van flexibiliteit, natuurlijke ventilatie en 
bijvoorbeeld de toepassing van triple glas, gekeurde mate-
rialen en een deels groen dak. Een groot oppervlak aan 
zonnepanelen, gebruik van de cumulatieve massa van de 
bestaande betonbouw en een energiesysteem gebaseerd op 
recirculatie en warmteterugwinning zijn net als automatische 
aanwezigheidsdetectie voor het licht en CO2-meting voor de 
klimatisering belangrijke andere aspecten. 
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1 gastwerkplekken
2 restaurant
3 pauzeplein
4 vergadercentrum
5 vergaderruimte
6 kantoorruimte
7 fietsenstalling
8 installatiekelder
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gevelfragment
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1 stalen sandwichpaneel 
geïsoleerd met PIR en aan
buitenzijde afgedekt met stalen
zetwerk

2 spuiluik, geïsoleerd met PIR en
aan buitenzijde 
afgedekt met stalen 
lamellenrooster

3 stalen sandwichpaneel, 
geïsoleerd met PIR en aan
buitenzijde afgedekt met 
stalen zetwerk

4 witte stalen kolom, met beton
gevuld (nieuw)

5 achthoekige betonnen kolom
(bestaand)

6 aluminium vliesgevel voorzien
van triple beglazing en 
geprofileerde kliklijst
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fragment atrium
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1 centraal atrium
2 verkeersruimte
3 pantry
4 lichtarmatuur
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detail atrium
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1 atriumwand van doorvalveilig
glas

2 komgreep ten behoeve van
openen spuiluik

3 spuiluik van ingesealde 
steenwoldekens om een kern
van 40mm multiplex, 
afgewerkt met geperforeerd
stalen zetwerk

4 taatsscharnier, in spuiluik
geïntegreerd

horizontale doorsnede taatsraam

verticale doorsnede
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detail atrium
1:5

1 rvs handrail
2 doorvalveilige glazen 

balustrade met stalen 
balusters

3 geluidsabsorberende 
vloerrand, afgedekt met 
geperforeerd stalen zetwerk

3

2

1

cepezed





cepezed



colofon

project
Rijkskantoor De Knoop

adres project
Mineurslaan 500, Utrecht

opdrachtgever
R Creators - een consortium van Strukton, Facilicom en 
Ballast Nedam

aanbestedende dienst
Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag

architect
architectenbureau cepezed, Delft
projectteam: Ronald Schleurholts, Jan Pesman, Paddy 
Sieuwerts,  Jaap Bosch, Ruben Molendijk, Lisen Hablé, 
Steven Goeman, Peter van den Heuvel, Ronald van Houten, 
Rutger Kuipers, Robertus de Bruin, Jorg Voogt, Paul Oehlers, 
Frank Smit
 
interieurarchitect
Fokkema & Partners Architecten, Delft

stedenbouwkundig en landschapsontwerp
Rijnboutt, Amsterdam

adviseur constructies
Pieters Bouwtechniek, Delft

adviseur installaties e&w 
Strukton Worksphere, Maarssen

bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid
DGMR, Den Haag

adviseur beveiliging
Deerns, Rijswijk

realisatie - hoofdaannemer
Strukton, Ballast Nedam

realisatie installaties
Strukton Worksphere, Maarssen

realisatie staalconstructie
Staalbouw Nagelhout Bakhuizen, Bakhuizen 

realisatie gevels
De Groot & Visser, Gorinchem

projectduur
oktober 2016 – maart 2018

bvo
32.944 m²

fotografie
cepezed | Lucas van der Wee
cepezed | Leon van Woerkom (foto’s oude situatie)

beeldmateriaal
architectenbureau cepezed 

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