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Facet Wetering Zuid Utrecht Situatie

Opvallende geluidswerende 

architectuur

Samen met The Wall en het cockpit-

gebouw van Hessing zal het gebouw 

Facet deel uit maken van de geluidswal 

voor Leidsche Rijn. En evenals Hessing 

en The Wall krijgt Facet een opvallende 

architectuur.

Samen met The Wall en het Cockpit gebouw zal Facet een deel van de geluidswal vormen voor het Leidsche Rijn gebied
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Kristallijn volume

Een gebouwvolume dat aan de buitenrand 

van de kavel volledig is opgebouwd 

uit driehoekvormige glasvlakken. Een 

kristallijn volume dat door deze driehoekige 

verkantingen tijdens het voorbijrijden over 

de A2 of de Soest Wetering telkens een ander 

beeld en een spel van dalende en stijgende 

lijnen zal gaan opleveren. De materialisering 

is bewust zo abstract mogelijk gekozen, 

zodat de kristalvorm zo goed mogelijk tot 

zijn recht komt. Elk facet zal de lucht op een 

andere manier weerspiegelen.

Facet Wetering Zuid Utrecht Concept

Associaties
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Facet Wetering Zuid Utrecht Parkeerlaag en entreeniveau

Legenda 

1. entree parkeergarage     

2. entree Mediq

3. entree Oracle

4. entreeplein  

5. atrium

6. café/restaurant

7. vergadercentrum

8. kantoren

9. expeditieEntreeplein met entreeniveau
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Parkeerlaag onder dek

Onder het entreeplein, bevindt zich een 

grote parkeerlaag voor 365 auto’s op 

maaiveld. Het entreeplein ontsluit de 

verschillende bouwdelen. De entree voor 

Mediq bevindt zich op de kop  van het 

plein. De entree voor Oracle bevindt zich 

bij de staart van het gebouw.

9

Begane grond en verdiepingen Mediq kantoor

1

Restaurant met zicht op de A2
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Legenda 

1. atrium          

2. kantoren

3e verdieping

Het groen ingerichtte entreeplein van Facet

Facet Wetering Zuid Utrecht Entreeplein

Groen ingericht

Het entreeplein is opgetild zodat op 

maaiveldniveau kan worden geparkeerd. 

Het parkeren wordt aan de A2-zijde 

door betonnen lamellen en aan de 

Soest Wetering-zijde door strekmetalen 

panelen aan het oog onttrokken.

Het entreeplein wordt groen 

ingericht door middel van verhoogde 

plantenbakken, waarin grote heesters 

worden geplaatst. Gecombineerd met het 

groen wordt in bezoekersparkeren op 

het dek voorzien.
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Artist’s impression gezien vanaf de A2-zijde 



Facet Wetering Zuid Utrecht Geluidswerende glazen gevel

Legenda 

1. auditorium         

2. dakaanzicht   

7e verdieping

Facet gezien vanaf de A2

De glazen gevel bestaat uit glazen panelen 

van vloer tot vloer. Voor het glas wordt 

gezocht naar een helder glas type dat toch 

voldoende de zoninstraling afweert. Alle 

diagonalen in het gevelbeeld worden in 

roestvrijstaal  uitgevoerd, het rechthoekige 

grid wordt antracietkleurig.

De verticale kozijnen zitten om de 1800 

mm en lopen evenwijdig aan het stramien 

van het gebouw, zodat de lijnen over de 

kristalvorm altijd recht naar beneden 

doorlopen en binnenwanden om de 1800 

mm kunnen worden geplaatst. 

De transparante glazen gevel bestaat uit 

4 lagen glas en zorgt ervoor dat er ook 

binnen een aangenaam stil werkklimaat is.
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Grote open vloeren behoren tot de mogelijkheden



Facet Wetering Zuid Utrecht Kristallijne uitwerking

Doorsnede

Legenda 

1. café/restaurant          

2. auditorium   

3. techniek

4. kantoren  
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De kristallijne uitwerking biedt de 

mogelijkheid om het volume dat 200 

meter lang is vloeiend in hoogte te 

variëren. De kop is ontworpen als een 

veelvormig geknikt volume dat overgaat 

in het langgerekte middenvolume en 

vervolgens weer met een bijzondere 

staart aansluit op The Wall. De 

aansluiting op The Wall wordt opgelost 

door het bestaande geluidsscherm 

langzaam dalend voor het gebouw te 

laten doorlopen en de betonnen plint 

over het gehele gebouw voort te zetten.
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Gevelaanzicht vanaf A2

Bijzondere glazenwasinstallatie

Geknikte constructie



Facet Wetering Zuid Utrecht Gevel entreeplein en Duurzame maatregelen
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Entreeplein

Getint rvs

De gevel aan het entreeplein is een 

rechte gevel opgebouwd uit glas 

afgewisseld met panelen van getint 

roestvrijstaal. De dakvlakken worden 

bekleed met een zilvermetallic kunststof 

dakbedekking. De noodzakelijke 

technische voorzieningen liggen 

verzonken in het schuine dak en worden 

aan de bovenzijde voorzien van roosters 

in dezelfde kleur.

Duurzame maatregelen 

- lange termijn warmte- en koudeopslag

  met warmtepompen (WKO);

- contract groene stroom voor warmte-

  en koudeopwekking;

- geen gas voor warmteopwekking 

  (daarmee geen directe CO2 uitstoot van

  het gebouw);

- laag temperatuur verwarming;

- debietregeling + toerenregeling op 

  ventilatie;

- toerenregeling op pompen;

- natuurlijke ventilatie voor parkeer-

  garage;

- hoogfrequente energiezuinige 

  verlichting met daglichtregeling;

- intelligente regeling met aanwezig-

  heidsdetectie;

- gebouworiëntatie (noordzijde glas,

  zuidzijde beperkt glas).



Locatie:
Wetering-Zuid, Utrecht

Opdrachtgever:
ING Real Estate Development, Den Haag
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Theo Delissen, Rob Grauwmeijer
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Bouwcombinatie van Grunsven/Berghege, Oss

Constructeur:
Smit Westerman, Waddinxveen
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Facet Wetering Zuid Utrecht Colofon
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