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‘Alles wat gelukt is, zie je 
niet meer, dat valt niet  
meer op. En dat is exact  
de bedoeling.’

De designgedachte achter het nieuwe kantoorpand 
van de Krinkels Groep is gelaagd. De geabstraheerde 
vorm van een boom refereert aan het veld waarin de 
activiteiten van de Krinkels Groep zich afspelen, de 
transparantie van het gebouw reflecteert de werkwijze 
van het bedrijf, en de inrichting impliceert spontane 
ontmoetingen. PIF, een samenwerkingsverband tussen 
TES Installatietechniek, Van Delft Installatieprojecten 
en Winters bouw & ontwikkeling, was verantwoordelijk 
voor het bouwkundige en installatietechnische deel. 
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Landschappelijke parkomgeving
De Krinkels Groep is totaalaannemer op het gebied van 
Groen, Infra, Water en Sport. Het internationale bedrijf 
is gespecialiseerd in duurzaam kwaliteitsbeheer en vak-
kundige inrichting van de openbare en publieke ruimte. 
Directeur-eigenaar Ruud Krinkels: ‘Vanwege de groei 
van de afgelopen jaren waren we toe aan een nieuw 
pand voor onze hoofdvestiging. De locatie die we op het 
oog hadden, was in meerdere opzichten passend: een 
open, landschappelijke omgeving met heel veel ruimte 
en verbindingsmogelijkheden. Vanuit de gemeente 
bracht het de verplichting mee dat het een beeldbepa-
lend gebouw moest worden.’ Dat is het zeker geworden; 
meer dan dat zelfs.

Vanzelfsprekende bewegingsruimte 
Het imponerende gebouw van Paul de Ruiter Architects 
bestaat uit twee lagen. Een cirkelvormig atrium met 
een groot rond ETFE luchtkussendak biedt vrij spel aan 
natuurlijk daglicht en vormt het kloppend hart: een monu-
mentale ficus verbeeldt de krachtige groei van de Krinkels 
Groep. Drie kantoorvleugels met ruim tachtig werkplek-
ken staan in directe verbinding met het atrium waardoor 
de spontane ontmoeting tussen medewerkers van de 
verschillende afdelingen wordt gestimuleerd. Krinkels: 
‘De bewegingsruimtes tussen binnen en buiten zijn heel 
laagdrempelig, vanzelfsprekend. We hebben hier niet 
zozeer kantoortuinen maar we hebben wel open ruimtes 
om mensen te bewegen ook naar het atrium te komen.’ 

Kenniswerkers
Twee sculpturale halfronde stalen trappartijen lopen 
vanuit het atrium omhoog en verbinden de begane grond 

met de verdieping. Daar bevinden zich grote overleg-
ruimtes. Directeur Peter van Boesschoten: ‘In de afgelo-
pen jaren zijn we gegroeid als organisatie; qua mensen 
en qua omzet, maar ook qua mensen met een academi-
sche opleiding. Als je ergens tien jaar onderhoud gaat 
doen, dan mag je er goed over nadenken hoe je dat gaat 
doen en goed documenteren wat je doet. We blijven een 
uitvoerende organisatie maar we zijn tegelijkertijd wel 
veel meer kenniswerkers geworden. Daarop hebben we 
het gebouw ingericht.’ 

Etalage
Door het landschap te integreren in het gebouw, lopen 
binnen en buiten naadloos in elkaar over. De groene, 
parkachtige omgeving bood daarvoor het perfecte 
decor: het landschap en het gebouw leven in symbiose. 
Tegelijkertijd fungeert het kantoor als etalage voor de 
groene expertise van Krinkels. De drie rijk begroeide 
groene daken komen uit de koker van de Krinkels Groep 
zelf. Naast een symbolische waarde hebben de ronde 
glazen puien - die de daken van binnenuit zichtbaar 
maken - dus ook een functionele waarde. 

Duur in alles wat je niet ziet
Werkelijk alles in het gebouw ademt subtiliteit en fijnge-
voeligheid uit. Of het nu om de grote, gebogen glazen 
puien gaat, de kunstzinnige houten vloeren die met hun 
jaarringen aan de leeftijd van de Krinkels Groep refere-
ren, of de gebeeldhouwde stalen trappen. Krinkels: ‘Toch 
is dit gebouw juist duur in alles wat je níet ziet. Alles wat 
hier niet precies is, valt op. En dat maakt het proces zo 
gecompliceerd. Er moest zoveel doorgedacht worden.’ 
Van Boesschoten: ‘Het enorm hoge afwerkingsniveau 
vereist ook een bouwteam dat die gevoeligheid heeft.  
De detaillering in dit gebouw is zó kritisch.’ 

Logische keuze voor PIF 
Logischerwijs kiezen ze voor een aannemer die 
zijn sporen op dat vlak al verdiend heeft. Krinkels: 
‘Terugkijkend, hebben we eerst Winters gevraagd 
als gekende Bredase bouwer met een lange traditie. 
Winters heeft vervolgens aangegeven - en dat vonden 
wij een pluspunt - dat ze de PIF-constructie in dit geval 
passend vonden: een teamverband waarin je de bouw-
technische en installatietechnische partijen naast elkaar 
zet.’ Van Boesschoten: ‘De klimaatomgeving binnen het 
kantoor was heel prioritair. Wij vonden het logisch om 

dat als één geheel te zien.’ Krinkels: ‘PIF bood bovendien 
een incentive. Er lag een verplichting aan hun kant om 
mee te denken om een gelijke mate van kwaliteit voor 
een lagere prijs te bedingen of voor eenzelfde prijs een 
iets hogere kwaliteit: een soort verbeterverplichting.’ 

Ze denken er over mee
Terugkijkend zijn er een paar serieuze tegenvallers in  
het project geweest. In plaats van de bubbledeck-vloer 
- die door het debacle in de parkeergarage in Eindhoven 
niet meer leverbaar was - moest er extra beton in de 
daken worden gestort, een foute batch glazen puien die 
terug naar de fabriek in Berlijn moest, vervuilde grond… 
Krinkels: ‘Het is natuurlijk een mooi pand maar je ont-
houdt soms toch de dingen die niet zo goed gegaan zijn. 
Winters heeft altijd wel getracht het beste eruit te halen. 
Maar het blijft een bouwproject en er zijn tegenvallers. 
De enige echte vraag is dan: hoe ga je daar mee om als 

team? Dat er een issue is, dat er iets technisch achter 
zit, dat sommige partijen zich begonnen te verstoppen… 
het zal. Bouwtechnisch hebben we dat niet meegemaakt 
met Winters. Ze staan open voor je vragen, ze gaan er in 
mee, ze denken er over mee.’ 

Alles wat gelukt is zie je niet meer
Van Boesschoten: ‘Tijdens de bouw zijn er regelmatig 
discussies op kwaliteits- en technisch niveau. Een onder-
aannemer die zegt te hebben geleverd wat er uitge-
vraagd is, botst weleens met ons hoge kwaliteitsstreven. 
Dat is heel lastig. Winters kon daar goed mee omgaan. 
De structuur van het bouwoverleg was goed, ook op 
hoger niveau.’ Krinkels: ‘Het is een complex gebouw, 
het is een gebouw dat niet eerder is gebouwd en een 
gebouw dat niet meer gebouwd wordt. Alles wat gelukt 
is, zie je niet meer, dat valt niet meer op. En dat is exact 
de bedoeling.’
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