D.O.R.C. International B.V.
Gevoel van verbondenheid en openbaarheid

Inleiding
Een van de grote uitdagingen van deze tijd is gebouwen zo te ontwerpen dat ze voldoen aan
alle huidige gebruikseisen, maar over twintig jaar nog relevant zijn en dat ze geen aanslag vormen op de omgeving. Een gebouw dat prettig oogt, veel licht toelaat, goed in zijn context ligt
en waarin kwalitatief goede materialen zijn verwerkt, wordt meer gewaardeerd en is daardoor
duurzamer.
Anders dan in de beeldende kunst is in de architectuur functionaliteit een van de voornaamste
eisen. Een architect ontwerpt een gebouw dat dienstig moet zijn aan de wensen van de opdrachtgever en aan het gebruik van zijn creatie. Van de architect wordt dan ook verlangd, dat
hij zijn ontwerp voortdurend aanpast en dat hij zich daaraan conformeert. Een gebouw is ook
plaatsgebonden, en het is van belang op de hoogte te zijn van specifieke zaken als keuze van
het materiaal en hoe daarmee details aan te brengen.
Wat uiteindelijk centraal staat, is de idee, de grondslag voor een project. In eerste instantie is
die idee vaak nog dromerig en associatief; in die fase dienen zich ook de eerste aanknopingspunten aan. Vervolgens gaat het erom de meest adequate idee te vinden. Zo’n idee ontstaat
bovendien niet alleen rationeel, maar ook intuïtief, vanuit het gevoel. Scheppende ideeën
roepen associaties op met van alles, met de stad, het landschap, de constructie, maar ook met
volumespel, lichtinval, materiaal, afwerking en gebruik.
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Pragmatische overwegingen

Tussen waarneming
en verbeelding

Tijdens het ontwerpen van vrijwel ieder type gebouw spelen pragmatische overwegingen een
grote rol. Bij het ontwerp van het bedrijfspand voor de firma DORC in Zuidland waren ze zelfs

Tussen het tekenen naar de verbeelding en het

doorslaggevend, mede gelet op de organisatie van de innovatieve productieprocessen met de

tekenen naar de waarneming ligt een universum.

daarbij behorende logistiek. Ook verdient het de voorkeur om op doortastende wijze antwoor-

Tekenen is het gereedschap bij het zoeken

den te vinden op vragen als waar komen de assen, waar maak ik voorzieningen en niet te

naar goede verhoudingen, het visualiseren

vergeten hoe integreren we de vluchtwegen. De laatste tijd een van de lastigste vraagstukken

van ruimtes of objecten of het vastleggen van

in het ontwerp.

observaties. Naarmate de tijd vordert, gaan
verbeelding en waarneming door elkaar lopen en

Tot vrij recent kende het ontwerp en bouwproces een zekere chronologie. Na de programma-

wordt tekening letterlijk ontwerp. De tekening

fase volgde het ontwerp, de bestekfase, de aanbesteding en de oplevering. Al deze activiteiten

onthult het idee en opent het voor commentaar

vonden netjes na elkaar plaats. Momenteel worden genoemde fasen steeds meer in elkaar

en associaties. Het is de schets waarop iemand

geschoven. De zogenoemde verticale integratie wordt in belangrijke mate vergemakkelijkt door

meteen kan reageren.

de digitalisering van de bouw. Dat betekent dat in een steeds vroeger stadium moet worden
nagedacht over bijvoorbeeld de uitvoering en de exploitatie, het beheer en het onderhoud. De
communicatie in de bouw verandert hierdoor wezenlijk.

De verbeelding wordt aangesproken en ieder
ziet door de lijnen heen zijn eigen beeld, of
ruimte. Hun reactie roept direct de volgende

Ideeën over project

schets op, een serie schetsen en tekeningen
een gezamenlijk ontwerp. Het is snel, direct en

Architectuur gaat over ideeën. Architecten geven door middel van hun ontwerp een antwoord

open source. Ook helpt schetsen naar de kern

op de vragen van de opdrachtgever. Het ontwerp vertegenwoordigt daarmee de positie die je

van de opgave te komen. De schets heeft het

als architect inneemt tegenover de opgave. Het laat zien welke ideeën je hebt over een project

vermogen een nieuwe gedachte op te roepen.

en over de ruimtelijke en materiele organisatie daarvan. Als architect kun je je ideeën in feite

Tijdens het ontwerpen herhaalt dit proces van

alleen op papier realiseren en vormgeven in maquettes.

kruisbestuiving tussen schets en gedachte zich
vele malen. Met de prullenbak vaak als stille

Ontwerpen is een activiteit waarbij je vanuit een eerste schets het gebouw steeds verder

getuige. Maar op een bepaald moment vallen

brengt, organiseert en detailleert. Daarbij wordt de eerste schets telkens opnieuw gemaakt en

schets en gedachte samen met hetgeen de

verbeterd . Een ontwerper werkt daarbij van de grote schaal, van de ruwe opzet naar het de-

schets vertelt.

tail, dat uiteindelijk op een schaal van een op een wordt gemaakt. Zo hoef je als architect niet
alles in keer te tekenen en te ontwerpen. Je kunt stappen maken en langzaam tot een oplossing komen.
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Hoofdvorm
De productieprocessen/ hoofdstromen van destijds resulteerden in de hoofdvorm van de begane
grond in de vorm van een 8. Ieder product doorloopt een halve of een hele 8. Deze slingert zich
rond twee patio’s die voor een onderbreking in de

DORC
Dutch Ophthalmic Research Center (D.O.R.C.) International B.V. is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van oogheelkundig chirurgische disposables, instrumenten en
apparatuur. Vanaf 1983 was de onderneming in Rotterdam gevestigd, vervolgens van 1985 tot
1997 in Geervliet. In 1998 werden de activiteiten van DORC voortgezet in een nieuw bedrijfspand op bedrijventerrein Harregat in Zuidland.

lange kloosterachtig aandoende gangen zorgen. De oplopende vloeiende daklijn is in eerste
instantie zuiver functioneel, namelijk de behoefte aan een grotere vrije hoogte in bepaalde
ruimten. Maar deze zorgt er tevens voor dat het
gebouw één volume blijft en niet uit elkaar valt in

Het destijds door HDK architecten ontworpen gebouw van 3200 m² was de eerste aanzet tot de
aanleg van het bedrijventerrein Harregat in Zuidland. In de binnenstedelijke gebieden vormen
gebouwen vaak één geheel met de omliggende bebouwing. Op het nieuwe terrein is het gebouw van D.O.R.C. geen afgeleide of ondergeschikte van de locatie, maar vormde het gebouw
zelf de locatie.

losse delen. Het gebouw blijft een eenheid omdat
de gevel in één omtrekkende beweging in zichzelf
overgaat.
In feite is het alsof één lange gevel rondom de
binnenruimten is gevouwen. Daarbij loopt de

In 2006 groeide het aantal medewerkers in Zuidland zodanig, dat het noodzaak werd de bedrijfsruimte uit te breiden. Vanwege de eisen (medische wet- en regelgeving) was een nieuwe,
grotere cleanroom noodzakelijk. Wegens de uitbreiding van het naastliggende bedrijventerrein
Harregat 2 was een dergelijke uitbreiding ook mogelijk.

dakrand op, in een slingerbeweging, van éénlaagse opslag-/labfunctie naar een twee-laagse
kantoorfunctie. De omtrekkende beweging van de
gevels herhaalt zich in de verkeersruimten binnen
in het gebouw. Daarbij zijn de binnengevels van
de patio’s de spil. Via de patio’s komt daglicht
tot in de kern van het gebouw. De omtrekkende
verkeersruimte is een direct gevolg van het
programma van eisen waarin vele verschillende
ruimten aan elkaar gerelateerd zijn.
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Ontwerp uitbreiding
De opgave was een zelfstandige uitbreiding te maken die kan worden losgekoppeld van het
bestaande DORC-gebouw. Er werd besloten de drie nieuw te bouwen functies - kantoor, cleanroom en magazijn - elk met een eigen programma van eisen logistiek optimaal vorm te geven.
Vanuit stedenbouwkundig perspectief is het uitgangspunt gecontinueerd om het ingezette ritme
van de haaks op de Kerkweg gesitueerde bebouwing vast te houden.
De drie te bouwen hoofdfuncties zijn als losse volumes rondom patio’s gesitueerd. Op dat terrein strekt zich vanaf de gevel van de cleanroom een vijver uit die via een poort langs de Kerkweg doorloopt. Om het juiste effect te bereiken, namelijk een omlijsting van het complex door
het water, werd het waterpeil kunstmatig verhoogd. Aan de zijde van de Kerkweg is de entree
voor de bezoekers van het kantoor gesitueerd. Door de gebouwen op deze wijze ten opzichte
van elkaar te situeren, ontstaan zichtlijnen die de openheid in de werkomgeving vergroten en
de relaties tussen de verschillende werkvloeren versterken. Er is naar gestreefd alle onderdelen
tot een geheel te verbinden.
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Pleinstructuur
Het gebouw is opgevat als een stad. De pleinstructuur veroorzaakt een gevoel van verbondenheid en openbaarheid. De ruimtes hebben verschillende hoogtes en wisselend uitzicht op de
diverse patio’s. Daglicht dringt tot diep in het gebouw door. Daar waar wanden noodzakelijk
waren, zijn ze grotendeels van glas gemaakt. De binnenwanden van de kern zijn bekleed met
cantano fineer. De verlichting is een belangrijk element in het ontwerp geweest. Om toch een
eenheid te bereiken in het uiterlijk van de drie losse elementen is het gehele complex in het
zelfde materiaal uitgevoerd.
De ingang voor het kantoorpersoneel bevindt zich aan de zuidzijde, waar ook de parkeerplaatsen zijn aangelegd. Door gebruikmaking van de vereiste hoogtes in het magazijnvolume konden
de ruimtes voor de bedrijfswoning en de kantine in dit deel van het complex worden ondergebracht. Daarbij is voor het opslagmagazijn de maximale indelingsvrijheid behouden gebleven.
De in- en uitgang voor de expeditie zijn in de westgevel van het magazijn gesitueerd.
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Ve r b i n d i n g s s c h a k e l
De kantoren zijn vormgeven als kantoortuinen, vast of flexibel, al naar gelang de behoefte. Tussen de cleanroom en de kantoren ligt als een soort verbindingsschakel de showroom. De huid
van het gebouw is gemaakt van baksteen op een zwart betonnen vezelcement plaat (eterniet).
Binnen is de uitstraling van het exterieur doorgetrokken naar het interieur.
De uitbreiding heeft een totale bruto vloeroppervlakte van 4.700 m². De hoogte van de gebouwen varieert. Twee gebouwen krijgen een hoogte van zes meter en een gebouw een hoogte van
7,4 meter. De uitvoering van de nieuwbouw/ uitbreiding van DORC International ging op
16 november 2009 van start en werd op 1 april 2011 opgeleverd.
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Uitvoering
Het gehele project is gefundeerd op in het werk gestorte funderingsbalken met 205 stuks
boorpalen. De keuze voor boorpalen was snel gemaakt omdat trillingen voor de uit metselwerk
opgetrokken bestaande bebouwing schade konden veroorzaken. Hierdoor konden de bedrijfsactiviteiten in het bestaande DORC gewoon doorgang vinden.
Alleen de opslaghal is voorzien van een in het werk gestorte vloer op palen. Dit houdt in dat
er geen kruipruimte is aangelegd. Alle overige ruimten hebben wel een kruipruimte om de
installatie indien noodzakelijk uit te breiden of onderhoud te plegen. De vloer van de opslaghal
is monolithisch afgewerkt. De vloeren met kruipruimte zijn voorzien van een kanaalplaat als
systeemvloer met afwerkvloeren. In totaal is er in het gebouw 450m3 beton verwerkt, afgezien
van de heipalen.
Het skelet van het gebouw bestaat uit een staalconstructie waarin in totaal ca. 168.000 kg staal
is verwerkt. Nadat de staalconstructie was geplaatst konden hierop de verdiepingsvloeren en de
dakvloeren worden aangebracht. De hal heeft een staalskelet met stalen dakplaten. In verband
met de brandveiligheidseisen is de hal constructief geheel los gehouden van de overige bebouwing.
Het grootste deel van de halwanden is voorzien van gasbeton panelen als binnenblad, die
horizontaal tussen de kolommen gestapeld zijn. De gasbetonplaten worden van bovenaf tussen
de flensen van de stalen kolom aangebracht. Omdat het buitenspouwblad van metselwerk is,
was de keuze voor gasbeton voor het binnenspouwblad logisch. Gasbeton platen lenen zich er
goed voor om spouwankers in te boren, ze kunnen sneller worden verwerkt dan kalkzandsteen
metselwerk en ze zijn bovendien isolerend.
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Het overnachtingsverblijf voor gasten is een langs de hal gelegen strook van zes meter breed.
De constructie van dit deel is ook gebaseerd op een staalskelet. Die van de verdiepingsvloer is
een kanaalplaat en de dakvloer is voorzien van gasbeton dakplaten. Voor dat laatste is gekozen
omwille van het comfort. Stalen dakplaten zijn namelijk erg lawaaierig bij regen en kennen een
slechte warmteaccumulatie en dat is voor dit gedeelte niet wenselijk.
Het kantoorgedeelte, dat tegen het bestaande kantoor is gesitueerd, heeft eveneens een staalskelet met kanaalplaten als verdiepingsvloer en gasbeton dakplaten. De hoofdopzet is gelijk
aan het overnachtingsdeel. De glaspartijen aan de binnentuinzijde maakten het niet mogelijk
windverbanden voor de stabiliteit toe te passen. Om de stabiliteit hier te waarborgen werden de
kolommen ingeklemd op de fundering. De liggers onder de verdiepingsvloer met de kolommen
werden ook vast ingeklemd (‘ongeschoord’).
Rondom de buitengevel is bij wijze van buitenblad veel metselwerk toegepast. Als gevolg van
de doorgaande raamstroken moet het metselwerk boven de ramen worden opgevangen. Deze
metselwerkopvang is als volgt gedetailleerd: een horizontale kokerligger tussen de kolommen
met een vaste hoeklijn waarop het metselwerk staat. De horizontale koker neemt de verticale
metselwerkbelasting en de horizontale windbelasting op.
Het voordeel van een koker in vergelijking met een I of H-Profiel is de hogere torsiestijfheid.
Omdat de doorbuiging voor het metselwerk minimaal mag zijn in verband met scheurvorming,
is bij enkele grote overspanningen nog een extra schuine ophangstaaf toegepast, zodat de
maximale doorbuiging altijd binnen de 4 mm blijft.
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Het inpandige terras bevindt zich boven de fietsenstalling. Het gevolg was dat de vloer aan
onder- en bovenzijde koud was. Daarom is de overgang tussen terras en kantine aan de langszijde van de kanaalplaat los gehouden om een koude brug te voorkomen. De kanaalplaat is
in het geheel iets lager gelegd zodat de overgang van de kantine aan de binnenzijde naar het
terras buiten nagenoeg gelijk is. Het terras heeft een metselwerk borstwering en een betonnen
dorpel. De borstwering heeft om de zes meter een ondersteuning.
De schil van het gebouw is aan de onderzijde opgebouwd uit een eterniet bekleding met daarboven metselwerk. De gevelbekleding is bevestigd op gasbetonpanelen waarvan in het gebouw
alleen in de schil 1900 m² is verwerkt. Dit gasbeton is een goede ondergrond voor het bevestigen van de eterniet bekleding, maar het materiaal biedt uit zichzelf ook een zekere isolatiewaarde en is in dit opzicht dus zeer geschikt voor deze toepassing.
De gasbetonpanelen zijn ter plaatse van de kantoorruimtes aan de binnenzijde bekleed met
gipsplaten c.q. voorzetwanden. Deze gipsplaten zijn vervolgens gestuukt en voorzien van een
gesausde glasvliesbekleding. In deze voorzetwanden zijn de elektrische voorzieningen weggewerkt. Ook de verbindingen van de staalconstructie, zoals windverbanden en kopplaten, zijn
hierdoor aan het zicht onttrokken.
De overige binnenwanden zijn opgebouwd uit stalen C-profielen met daarop gipsplaten. Tussen
de gipsplaten is isolatie verwerkt om de geluidsoverlast tussen de ruimtes te beperken. Ook
hier zijn de elektrische voorzieningen, de waterleidingen en rioleringen weggewerkt. In totaal is
er in het gebouw ongeveer 3000 m² gipsplaat verwerkt.
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In de kantoorruimtes ten slotte zijn akoestische systeemplafonds toegepast waarboven
de kanalen van de luchtbehandeling en het
rioleringssysteem zijn weggewerkt. Deze
systeemplafonds bestaan voor een gedeelte
uit wegneembare plafondplaten en voor een
gedeelte uit vaste gipsplafonds. De akoestische vaste gipsplafonds in de kern zijn op
het hoogste niveau gestuukt en vervolgens
gesausd, wat een chique uitstraling geeft. In
de kantoorruimte is een koofverlichting toegepast die een illusie van extra hoogte schept
en sfeervol licht in een ruimte veroorzaakt.

We r k t u i g b o u w k u n d i g e
installatie
De warmteopwekking van het gebouw is ge-

De kantoren zijn voorzien van ventilatorcon-

Boven de cleanroom is een zeer ruime technie-

realiseerd door middel van een Hoog Rende-

vectoren die zijn aangesloten op een gekoeld

kruimte gerealiseerd. In deze inpandige

ments LOW NOX verwarmingstoestel met een

waterleidingnet. De bedrijfsruimtes worden

ruimte zijn alle installaties voor het gehele ge-

capaciteit van circa 300kW. De verwarming

voorzien van geconditioneerde lucht van de

bouw opgesteld. Daar alle apparatuur centraal

van de kantoor- en bedrijfsruimtes vindt voor-

luchtbehandelingsunits.

is opgesteld, is onderhoud aan de installatie

In overleg met de installateurs voor de W en
E installaties is er veel aandacht besteed aan
de planning en de uitvoering van de binnenzijde van het gebouw. Door een goede coördinatie en nauwe samenspraak en samenwerking tussen de verschillende disciplines is het

eenvoudig en overzichtelijk uit te voeren.

namelijk plaats door middel van vloerverwarming.

Omdat de klimaateisen van de productiehal

In de techniekruimte boven de cleanroom

binnen aangegeven waarden moesten blijven,

Het verlichtingsplan is een wezenlijk onderdeel

staan de ventilatiekasten opgesteld. Voor de

zijn deze ruimten voorzien van een volledig kli-

van het interieurontwerp. Of het nu gaat om

kantoren en productieruimten zijn aparte units

maatbeheersingssysteem dat kan verwarmen,

daglicht of kunstlicht, het vormt de basis van

opgesteld. De luchtbehandelingskasten zijn

koelen en bevochtigen. De volledige installatie

het gehele gebouw.

voorzien van warmteterugwinningssystemen.

wordt automatisch geregeld door middel van

Voor de koude-opwekking is een koelmachine

een DDC regelsysteem. Per ruimte wordt de

in de techniekruimte opgesteld.

temperatuur geregeld.
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gelukt een gebouw te realiseren waar aan de
binnenzijde geen kabels of kanalen zichtbaar
zijn. Dit geeft een rustige en professionele
uitstraling. We zijn er dan ook van overtuigd
dat DORC International er een nieuwe, functionele werkomgeving bij heeft gekregen die
aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.
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Architect:			

HDK architecten bna bni bnsp

Constructeur:			

Bartels Ingenieurs voor Bouw en Infra

Aannemer:			

Bouw- en aannemingsbedrijf B.V. Gebr. Verschoor

Werktuigbouwkundige installatie:

Korporaal Installatietechniek BV

Electrotechnische installatie:

Installatiebedrijf Hoogenboom Brielle

Interieurbouw:			

Hoogendoorn Maritieme betimmeringen en interieurbouw

35x10 mm
www.korporaal.nl

Tel : 0186 - 613 322

100x40mm

L.J. Costerstraat 6
www.korporaal.nl
Tel: 0186 - 613 322

OUD-BEIJERLAND
info@korporaal.nl
Fax: 0186 - 610 751

