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SITUATIE TEKENING

DRIVE-IN / SIDE-OUT
bedrijfsverzamelgebouw

te Almere

WESTGEVEL

NOORDGEVEL

OOSTGEVEL

ZUIDGEVEL

Oppervlakte kavel: ± 4766 m2
Bebouwd oppervlak: ± 3002 m2 = 63,0%
(inclusief hellingbaan naar nivo 1)

opdrachtgever: H.J.P. Hekman

project: Bedrijfsgebouw
 SAFE RUIMTEVERHUUR
 te Almere

onderwerp:  SITUATIE

schaal:  1:500
datum:  29.03.01
wijzigingen: 

formaat:  A-3  

tekeningnummer:  S.00 

van Leeuwenhoeksingel 69  •  2611 AE  DELFT
tel: 015 - 212 38 57  •  fax: 015 - 212 36 25
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Bruto vloeroppervlak: 2722 m2�
Verhuurbaar oppervlak: 2141 m2�
(excl. verkeersgebied, pantry en kantoren)

Entree

Kantoor / kantine
PLATTEGRONDEN�
BEGANE GROND, PEIL = 0
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Mini ruimte verhuur

Verhuurbare werkruimten
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Bruto vloeroppervlak: 2722 m2�
Verhuurbaar oppervlak: 1730 m2�
(excl. verkeersgebied)
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Bruto vloeroppervlak: 2722 m2�
Verhuurbare werkruimten: 1427 m2�
Oppervlak miniruimteverhuur: 511 m2�
Verhuurbaar oppervlak totaal: 1938 m2
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S A F E   R U I M T E V E R H U U R 
- een modern combinatiegebouw-
opslag en werken te Almere

De ligging

Goed zichtbaar en bereikbaar ligt tussen de brede Buitenring en de woonwijk 
Almere Buiten aan de Zandzuigerstraat een nieuw fier bedrijfsgebouw.

Het is een combinatiegebouw voor opslag en werkruimten. Door deze 
combinatie wordt de levendigheid en daarmee de sociale veiligheid op het 
bedrijventerrein vergroot, met name ’s avonds.

De zone voor de Zandzuigerstraat wordt verlevendigd met sportfuncties. 
Het beheer daarvan ligt bij de bedrijvenvereniging, ook dit om de sociale 
samenhang te bevorderen.

Het terrein is middels hekken afsluitbaar, waardoor de veiligheid wordt 
gegarandeerd. Op enkele goed zichtbare plaatsen zijn bomen op het kavel 
neergezet. Het gebouw is evenwijdig aan de voorgevelrooilijn geplaatst. De 
auto kan rondom het gebouw rijden. 

Het gebouw

Het combinatiegebouw, waarin vier volle lagen optimaal worden benut, is een 
prachtig voorbeeld van intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen. Daarbij is 
alles in het werk gesteld om het gebouw ook een vanzelfsprekend beeldmerk 
te laten zijn voor zowel het bedrijf, als voor de stad Almere.

Het gebouw is logistiek optimaal opgezet. De hoofdopzet van het gebouw 
bestaat uit een bijna vierkanten doos op een raster van 7,20 meter van vier 
lagen hoog. De eerste drie lagen worden ingenomen door opslag. Auto’s 
kunnen over ruime hellingbanen tot op de tweede verdieping komen. De 
hellingbanen en de autogalerijen zijn expressieve elementen in de gevel.

Op de bovenste, derde, verdieping zijn langs de gevel werkruimten gelegen. 
Een grote verscheidenheid aan bedrijven is hier voorstelbaar, van ateliers, 
kleinschalige productie- tot meer kantoorachtige bedrijven. Op de zuidwesthoek 
is een gemeenschappelijke ruimte gelegen. Door het monumentale ruitvormige 
raam heeft men een prachtig uitzicht over de Ringbaan en het vele groen, 
kortom een prachtige plek om tussen het werken door even met elkaar op 
verhaal te komen.

In de architectuur van het gebouw is gezocht naar een eerlijke bij het gebouw 
en zijn functie behorend beeld. Daarbij is ernaar gestreefd het gebouw 
tevens een uitdrukking te laten zijn van de gemeenschap van het complex 
(vergelijkbaar met de Amerikaanse Shakerstyle). Er is in overeenstemming 
met de bedrijfskleuren van SAFE RUIMTEVERHUUR gekozen voor een 
helderblauwe beplating voor de buitengevels, oranje houten delen voor de 
terugliggende gevels, een staalgroene dakbedekking, witte boeiboorden, en 
witte borstweringen van de hellingbanen.


