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Backoffice SSH Utrecht
Van Vulpen Stedebouw Architectuur,
Utrecht

1

De aorta slingert zich vrij zwevend tussen
oude en nieuwe elementen door alle ruimtes.

2

Een strakke glazen liftschacht verbindt via
glazen loopbruggen op alle verdiepingen
oud en nieuw.

3

Twee panden werden eind 19e eeuw
samengevoegd en van een gemeenschappelijke gevel voorzien.

De Stichting Sociale Huisvesting (SSH) houdt sinds kort kantoor op een
locatie waar de eigen klantenkring dol op is: een monumentaal pand aan een
van de kleinere, rustige grachten in het centrum van Utrecht, de Plompetorengracht. Architect Robbert van Vulpen stripte het interieur van latere
toevoegingen, om er vervolgens enkele eigentijdse elementen in te plaatsen
die het monument respecteren en onberoerd laten.
Anka van Voorthuijsen
Het pand met een indrukwekkende monumentale gevel huisvest de
backoffice van de organisatie. De frontoffice van de SSH, waar de klanten,
meestal studenten, mee te maken hebben, zit in een nieuw gebouw in de
universiteitswijk De Uithof (zie ArchitectuurNL #02 2007). De overeenkomst
tussen beide kantoren zit ’m in het interieur: daarbij is – door twee
verschillende architectenbureaus overigens – gekozen voor veel kleur en een
frisse, jeugdige uitstraling.
Plompetorengracht 9, een Rijksmonument, bestond oorspronkelijk uit twee
woonhuizen, die in 1860 werden samengevoegd en van een nieuwe gemeenschappelijke gevel werden voorzien. De laatste jaren was het pand in gebruik
bij het universiteitsmuseum, dat er honderden dode dieren op sterk water
bewaarde, en minstens zoveel skeletten.
Hangmappen, computers en andere schone kantoorbenodigdheden zijn
daarvoor in de plaats gekomen. Om ruimte te krijgen, en werk-, en vergaderplekken te creëren voor 50 mensen, heeft architect Robbert van Vulpen eerst
veel muren en verlaagde plafonds weggehaald, zodat het monumentale
interieur herrees. Op zolder is goed te zien waar je bij zo’n monument dan
letterlijk en figuurlijk tegenaan loopt: de oude vloerbalken van de vliering op
soms nog geen 1.85 meter hoog. De balken verwijderen was geen optie. De
mensen die er werken rest niets anders dan goed op te letten en te bukken.

2

Aorta
De gevolgde strategie bij deze restauratie is duidelijk zichtbaar: overal is de
drager (het monument) gescheiden van de inbouw (nieuw). Glazen wanden
en een door alle ruimtes slingerende ‘aorta’ zijn de nieuw ingebrachte
elementen. De aorta is een object dat vrijzwevend boven de ruimtes is
aangebracht, en veel techniek in zich herbergt zoals de klimaatbehandeling,
verlichting en akoestiek. Ook draagt de aorta de ruimtescheiding. Door de
nieuwe functies te integreren in één object blijft het bestaande onberoerd en
in originele staat. Ook het gebruik van veel glas is ontstaan uit de wens om
het monument zoveel mogelijk zichtbaar te laten. Het glas is bij de
werkruimtes helaas erg uitbundig voorzien van een druk en gevarieerd
lijnenpatroon, dat de transparantie niet ten goede komt. Volgens de architect
een compromis tussen zijn opvattingen en de wens van de opdrachtgever om
meer privacy te creëren op de werkplekken. Ook de toiletten zijn voorzien van
glazen deuren, in dit geval absoluut ondoorzichtig. De opdrachtgever was
daar op gespitst omdat de wc’s in de nieuwe universiteitsbibliotheek van
Utrecht sinds de oplevering talk of the town zijn, vanwege een overmaat aan
transparantie. In één toiletgroep is hier een fraaie oude muur en een
historische deur zichtbaar gelaten achter een glazen paneel.
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Volglazen liftschacht
De grootste contrasten van het gebouw vormen de grote vergaderzaal en de lift.
De vroeg 20e-eeuwse Neorenaissance vergaderzaal is een zware ruimte met
houten bibliotheekkasten rondom en zeer fraai gedetailleerd mozaïekparket
op de vloer. Dat laatste is nauwgezet gerestaureerd.
De nieuw toegevoegde lift bevindt zich aan de achterkant en is een strakke
volglazen schacht, die via korte, eveneens glazen loopbruggen, op alle
verdiepingen met het oude gebouw is verbonden.
Het ontwikkelproces verliep soms moeizaam. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar
direct na de entree, waar de baliemedewerkers nogal verstopt zitten, een
gevolg van de wens geen grote opening te maken in deze muur. Veel
invloeden van buitenaf drukten hun stempel op het ontwerp. De welstand, de
budgettering, de monumentencommissie, de installateurs, de brandweer, de
inspraak van de werknemers van de SSH, het krappe tijdschema en niet in de
laatste plaats de verrassingen die het monument zelf in petto had.
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De neorenaissance vergaderzaal.
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De zolderverdieping is deels in gebruik als

Projectarchitecten Robbert van Vulpen, Henk Jan Spruijt
Projectteam Paul Rutjes, Erwin van Strien
Opdrachtgever SSH Utrecht
Hoofdaannemer Aannemersbedrijf van Zoelen, Utrecht
Adviseur constructie Pieters Bouwtechniek, Utrecht
Adviseur installaties Kersbergen installatietechnieken, Utrecht
Adviseur bouwfysica en akoestiek Lichtveld Buis & Partners, Nieuwegein
Start bouw Maart 2006
Oplevering Februari 2007
Bruto vloeroppervlakte 1950 m2
Bruto inhoud 6350 m3
Leveranciers
Glas buiten/binnen Saint-Gobain Glass Nederland, Amersfoort
Lift Otis, Amersfoort
Vloerbedekking Armstrong, Hedel
Interieur Van Den Brandhof houtbewerking interieurbouw, De Meern
Kantoorinrichting Ahrend Inrichten, Utrecht
Foto’s Ger van der Vlugt
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kantine.
6

De wens tot transparantie botste af en toe
met de wens van de opdrachtgever naar
privacy op de werkplek.

7

Oude elementen zijn in het zicht gelaten,
maar een teveel aan transparantie was in de
toiletgroep ongewenst.
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Plattegronden begane grond, eerste t/m
derde verdieping en doorsnede 1:400

6

9
9
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1

tochtportaal

2

ingangshal

3

receptie

4

postkamer

5

vergaderruimte

6

berging

7

ingang personeel

8

schuilhut rokers

9

werkruimte

10 werkruimte management

9

11 vergaderzaal directie/raad van commissarissen/voormalige bibliotheek
13

12 serverruimte
13 bijeenkomstenzaal/kantine

14

14 kleine keuken/uitgiftebalie
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Schematisch overzicht Aorta, glazen wand
en luchtbehandeling

1

multiplex met fractal geperforeerde metalen
afwerking

2

akoestische isolatieplaat bespannen met
stof of in kleur gespoten en met fractal
geperforeerde metalen afwerking
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ventilatie koker

4

elektra goot

5

data goot

6

warm water

7

koud water

8

vaste inbouwspot

9
9

schuivende glaspanelen op nylon geleidingprofiel

9

10 luchtaanvoer

9

6

11 mdf kast tbv unit bekleed met eiken roosterplanken
12 ventilatie/verwarming/koeling
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