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Project

Heerema Marine Contractors bouwt een nieuw hoofdkantoor. Het complex telt twaalf  
bouwlagen waarvan ongeveer de helft van de onderste vier parkeergarage zijn. Dat wordt 
een groene parkeergarage. Met verticaal groen, om precies te zijn.

aan een oplossing te werken door middel  
van een design- & construct-contract. 
Dochteronderneming HollandsGroen deed  
het ontwerp; Van der Tol is verantwoordelijk 
voor de uitvoering.”

Een team
“Het was de bedoeling de zijwanden van  
elke verdieping van groen te voorzien”,  
zegt Gert-Jan Middelie, projectleider  
namens Van der Tol. “Dat betekent op elke 
verdieping een rij met plantenbakken, en 
aan de gevel klimschermen waar de planten 
in kunnen groeien. Dit klinkt makkelijker  
dan het is, want hoe plaats je de bakken 
bijvoorbeeld ten opzichte van de vangrails? 
Hoe zorg je dat je ze kunt plaatsen en er  
bij kunt blijven komen? Hoe bevestig je  

Heerema kan als grote maritieme aannemer  
in de internationale offshore olie- en 
gasindustrie met recht een stukje Hollands 
Glorie genoemd worden. Toen het aankwam  
op nieuwbouw voor het hoofdkantoor, was  
Leiden er dan ook veel aan gelegen dit 
toonaangevende bedrijf binnen de gemeente-
grenzen te houden. Dat is gelukt. Vlak bij  
het Centraal Station verrijst op de plek  
van het oude hoofdkantoor momenteel  
een prachtig nieuwbouwcomplex met een 
plaza en een groene parkeergarage. 
Aan drie zijdes van het V-vormige gebouw 
steekt de vier verdiepingen tellende parkeer-
garage naar buiten uit. De garage is voor  
de helft in het gebouw geschoven waardoor  
er tevens ruimte ontstaat voor een grote 
centrale entreehal met keuken/restaurant  

en voorts twee insteekverdiepingen  
voor ruimten met bijzondere functies.
Het was de uitdrukkelijke wens van ontwerper 
Flip Luger van OPL Architecten / re-designers 
om de wanden van de garage te begroenen. 
“Maar hoe het gewenste lijnenspel in een 
praktisch haalbaar begroeningsvoorstel te 
vertalen?”, vraagt Erik Korpershoek van 
bouwaannemer Wessels Zeist. “Bovendien  
lag er een budget dat nog een beetje  
naar beneden moest worden bijgesteld.  
Onze bouwdirectie kende Van der Tol al van 
eerdere projecten en adviseerde daar eens  
te gaan informeren. Dat hebben we gedaan.  
Ik moet zeggen dat Van der Tol het vervolgens 
van de rest heeft gewonnen op basis van 
creativiteit. Het was hun idee om in een 
bouwteamachtige constructie gezamenlijk  

Gezamenlijk zijn de partijen er uit gekomen. 
Op het moment van dit schrijven is de 
nieuwbouw nog in volle gang (opleverdatum  
is september 2015), maar op de projectwebsite 
legt OPL Architecten / re-designers het beeld 
en de functie van de parkeergarage binnen het 
geheel als volgt uit: ‘De groene parkeergarage 
is tussen het gebouw en de spoorlijn 
gesitueerd en voegt met een dynamisch 
lijnenspel een landschappelijke kwaliteit  
toe aan de scherpe gebouwvolumes.’  
Dat klinkt nu al als een succes.

de schermen? En wat voor schermen pas je toe? 
Hoe krijgen de klimplanten water, ook in de 
winter? En zo lagen er meer vragen op tafel.”
Volgens Middelie is er een team nodig om tot  
de juiste aanpak te kunnen komen. “De aannemer 
weet van beton, maar niet van plantjes.  
Wij weten van plantjes en verticale begroeiing, 
maar niets van beton. En de architect weet 
misschien van beide zaken af, maar net niet 
voldoende om zeker te zijn. Daarom zijn alle 
partijen nodig om problemen te kunnen zien 
aankomen en ze te pareren.”

De aannemer weet van beton, 
maar niet van plantjes

Heerema Marine Contractors

Hollands Glorie 
in het groen

De rol van Van der Tol
Deze bijdrage levert Van der Tol aan  
de groene parkeergarage als onderdeel  
van het nieuwe Heerema-hoofdkantoor:

•  Ontwerpen en uitwerken  
verschillende onderdelen (D&C)

•  Aanbrengen gevelrekken  
voor klimplanten

•  Aanbrengen plantenbakken  
met substraat en klimplanten

•  Aanbrengen technische installatie, 
beregening
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