CARING IS SHARING
Arthur van Schendelstraat 550 als HUB voor bewuste bedrĳven

studioSALEMANS

Inspiratiebĳeenkomst, dinsdag 23 juni 2015, 17.00 -19.00
Arthur van Schendelstraat 550 te Utrecht
Wie:! !
Wat:
!
Waarom: !
Ambitie: !

2 huurders en 1 eigenaar met duurzame ambitie, 14 gelijkgestemde kandidaten;
1 duurzaam gebouw;
inspireren, verkennen en verbinden van deze elementen
duurzaam bedrijvencluster in duurzame belegging
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Centraal Station, Utrecht
Historische binnenstad van Utrecht

Omgeving Arthur van Schendelstraat
1

1

Groen: wandelen langs de Singel met lunchtijd

2

Levendig en dynamisch: Ledig Erf, ontspanning na werk

3

Levendig en dynamisch: Ledig Erf, uitbreiding met horeca

4

Retail en horeca langs de Ooster- en Westerkade: Orloff, Goede Vrijdag, Broei

5

Goede bereikbaarheid per OV: het nieuwe Vaartsche Rijn NS station

2

3

4

6

Goede bereikbaarheid per auto: !
-

vanuit het westen en zuiden via Kanaleneiland en Vondellaan!

-

vanuit het oosten via Maliesingel of Venuslaan/Rubenslaan
6
5
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Gebouw Arthur van Schendelstraat 550
1

Ruim voldoende parkeerplaatsen met kantoorentree in parkeergarage

2

Goede bereikbaarheid per OV: station Vaartse Rijn en CS Utrecht op loopafstand

3

Lichte, goed indeelbare en efficiënte kantoorvloeren in gebouw met ambitie BREEAM in use Good

4

Tevreden zittende huurders: Max Havelaar en Oikocredit

5

Gunstige prijs / kwaliteitverhouding/ beperkte BTW-opslag

6

Cluster van gelijkgestemde huurders en meedenkende, financieel solide verhuurder

7

Uitbreidingsmogelijkheden in aangrenzende gebouwen, huisnummers 500 en 600

7

7
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Gedachte en kernwaarden
1

Positieve identiteit van het gebouw

2

Tevreden zittende huurders: Max Havelaar en Oikocredit

3

Kruisbestuiving door bij elkaar in de buurt te zijn: community of the concerned

4

Bewuste bedrijven die faciliteiten delen: gedeelde voorzieningen samen 100% gebruiken

In het traditionele kantoormodel kunnen voorzieningen soms overtollig of ballast zijn omdat ze niet volledig gebruikt worden.

+

=

CARING IS SHARING ZEGT: laat het ballast vervallen en gebruik het samen!

CARING IS SHARING:!
bewust zijn, is ook slim omgaan met behoefte en kosten

SHARING IS CARING:!
wie deelt geeft bewust om een ander

Door delen van faciliteiten, minder ruimtebehoefte per huurder: !
gedeelde voorzieningen samen 100% gebruiken
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CENTRALE KERN!
- lift en trap
ruimte voor horeca!
- voorraad e.d.!
- vuilopslag!
- kleedruimte en kantoor

mogelijkheden voor opslag/ archief

mogelijkheden voor fietsenstalling

ENTREE PARKEERGARAGE

tevens mogelijkheden voor opslag/ archief!
in souterrain Arthur van Schendelstraat 500

parkeergarage onder AvS 550!
- parkeernorm 1:100

Voorbeeldindeling parkeergarage & souterrain
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vergaderruimtes!
- 6 pers.!
- 8 pers.!
- 12 pers.

presentatieruimte,!
overlegruimte,!
brainstorm of !
informeel ontmoeten

opslag horeca en garderobe

open keuken en uitgifte

zitgebied lunchruimte

gedeelde overleg- & presentatievoorzieningen!
- 61 pers.

back-office horeca

bar en ontvangstruimte

gedeelde ontmoetingsruimte & kantine!
- 83 zitplekken

CENTRALE KERN!
- lift en trap!
- toiletten (incl. MIVA)!
- schoonmaakkast

HOOFDENTREE

KANTOORRUIMTES MOGELIJK TE COMBINEREN

kantoorruimte!
24,0 m2

kantoorruimte!
80,7 m2

kantoorruimte!
27,5 m2

kantoorruimte!
18,2 m2

kantoorruimte!
36,0 m2

kantoorruimte!
28,8 m2

kantoorruimte!
80,7 m2

micro-kantoorruimtes!
- 368 m2 (totaal)

Voorbeeldindeling begane grond
getoonde metrages in de presentatie zijn indicatief van aard en beschrijven enkel netto oppervlakten, excl. toeslagen
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open werkplekken

informeel overleg!
break out

overlegtafel!
informeel

open werkplekken

concentratie werkplekken!
2 pers.

kantoorruimte!
1 pers.

overleg- of teamtafel

afgeschermde werkplekken!
2 pers.

kantoorruimte!
- 60,4 m2!
- 4 w.p.

kantoorruimte!
- 190,8 m2!
- 17 w.p.

open werkplekken

informeel overleg!
break out

CENTRALE KERN!
- lift en trap!
- toiletten!
- schoonmaakkast

gedeelde ontvangstruimte!
ontvangst-/ overlegtafel

voorzieningen!
- pantry!
- opslag!
- kopieer-/ printruimte

open werkplekken !
of teamruimte

open werkplekken

overleg- of teamtafel

kantoorruimte!
1 pers.

kantoorruimte!
2 pers.

aanland werkplekken

open werkplekken !
of teamruimte

kantoorruimte!
- 359,2 m2!
- 36 w.p.

Voorbeeldindeling eerste verdieping
getoonde metrages in de presentatie zijn indicatief van aard en beschrijven enkel netto oppervlakten, excl. toeslagen
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open werkplekken

kantoorruimte!
1 pers.

open werkplekken !
of teamruimte

overleg- of teamtafel

projectnis

open werkplekken

voorzieningen!
- opslag!
- kopieer-/ printruimte

kantoorruimte!
- 386,8 m2!
- 43 w.p.

concentratie werkplekken

open werkplekken !
of teamruimte

CENTRALE KERN!
- lift en trap!
- toiletten!
- schoonmaakkast

aanland werkplekken

reeds verhuurde kantoorruimte!
- Max Havelaar!
- Oikocredit

Voorbeeldindeling tweede verdieping
getoonde metrages in de presentatie zijn indicatief van aard en beschrijven enkel netto oppervlakten, excl. toeslagen
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souterrain & parkeergarage

begane grond

mogelijkheden voor opslag

gedeelde parkeerruimte

gedeelde ontmoetingsvoorzieningen

micro-kantoorruimte!
B-open!
- ruimtebehoefte:!
- medewerkers:!
- werkplekken:!
- unit-grootte:!
-

eerste verdieping

micro-kantoorruimte!
Nader in te vullen!
- ruimtebehoefte:!
- medewerkers:!
- werkplekken:!
- unit-grootte:!
-

> excl. gedeelde voorzieningen

> excl. gedeelde voorzieningen

(?) m2!
1 pers.!
1 w.p.!
27,5 m2 !

micro-kantoorruimte!
The Hungerproject!
- ruimtebehoefte:!
- medewerkers:!
- werkplekken:!
- unit-grootte:!
-

± 150 m2!
8 pers.!
8 w.p.!
80,7 m2 !

> excl. gedeelde voorzieningen

tweede verdieping

(?) m2!
(?) pers.!
4 w.p.!
60,4 m2 !

kantoorruimte!
Nader in te vullen!
- ruimtebehoefte:!
- medewerkers:!
- werkplekken:!
- unit-grootte:!
-

± 300 m2!
16 pers.!
17 w.p.!
190,8 m2 !

> excl. gedeelde voorzieningen

kantoorruimte!
gedeelde voorzieningen!
- pantry, opslag, kopieer !
- ontvangsttafel:!
8 pers.!
- concentratieplekken:! 6 w.p.!
- overlegtafel:!
6 pers.

kantoorruimte!
Duurzame Energie Koepel!
- ruimtebehoefte:!
± 450 m2!
- medewerkers:!
(?) pers.!
- werkplekken:!
36 w.p.!
- unit-grootte:!
359,2 m2 !
-

> excl. gedeelde voorzieningen

kantoorruimte!
Nader in te vullen - ook opdeelbaar!
- ruimtebehoefte:!
(?) m2!
- medewerkers:!
(?) pers.!
- werkplekken:!
43 w.p.!
- unit-grootte:!
386,8 m2 !
-

> excl. gedeelde voorzieningen

Voorbeeldinvulling van gebouw
getoonde metrages in de presentatie zijn indicatief van aard en beschrijven enkel netto oppervlakten, excl. toeslagen
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souterrain & parkeergarage

begane grond

mogelijkheden voor opslag

gedeelde parkeerruimte

gedeelde ontmoetingsvoorzieningen

micro-kantoorruimte!
Fair Climate Fund!
- ruimtebehoefte:!
- medewerkers:!
- werkplekken:!
- unit-grootte:!
-

eerste verdieping

> excl. gedeelde voorzieningen

(?) m2!
6 pers.!
8 w.p.!
80,7 m2 !

micro-kantoorruimte!
Nederlands Platform Microfinanciering!
- ruimtebehoefte:!
(?) m2!
- medewerkers:!
3 pers.!
- werkplekken:!
4 w.p.!
- unit-grootte:!
36 m2 !
-

> excl. gedeelde voorzieningen

tweede verdieping

kantoorruimte!
Natuur & Milieu!
- ruimtebehoefte:!
- medewerkers:!
- werkplekken:!

1500 m2!
65 pers.!
63 w.p.!

-

> incl. concentratie werkplekken!
> excl. aanland werkplekken!

-

unit-grootte:!

-

> incl. voorzieningen op verdieping

-

voorzieningen!
Natuur & Milieu!
- pantry, opslag, kopieer !
- ontvangsttafel:!
8 pers.!
- concentratieplekken:! 6 w.p.!
- overlegtafel:!
6 pers.

kantoorruimte!
Nader in te vullen - ook opdeelbaar!
- ruimtebehoefte:!
(?) m2!
- medewerkers:!
(?) pers.!
- werkplekken:!
43 w.p.!
- unit-grootte:!
386,8 m2 !
-

> excl. gedeelde voorzieningen

783 m2 !

Voorbeeldinvulling van gebouw
getoonde metrages in de presentatie zijn indicatief van aard en beschrijven enkel netto oppervlakten, excl. toeslagen
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HUB voor bewuste bedrijven

Arthur van Schendelstraat 550

CARE !
TO SHARE
DO YOU

Max Havelaar / Oikocredit Nederland
Hann Verheijen
directeur
030-2341069

hverheijen@oikocredit.nl
Bouwinvest REIM
Floris Hack
asset manager kantoren
06-46402305

f.hack@bouwinvest.nl

alle rechten voorbehouden aan studioSALEMANS
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