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HIGHLIGHTS
Een high-end multi-tenant kantoorgebouw, ontwikkeld conform 
het Creative Valley concept, van 10.370 m2 VVO met 110 
parkeerplaatsen waarvan de helft geschikt is voor elektrische 
voertuigen.

 Vloeren van ca. 2200 m2 VVO, geschikt om te huren in units 
vanaf ca. 720 m2 VVO. Per vloer een maximale bezetting van 
ca. 160 personen.

Super goed bereikbare locatie voor zowel de auto (langs de  
A2, zichtlocatie) als het openbaar vervoer (naast station 
Leidsche Rijn) met diverse voorzieningen op loopafstand 
(Leidsche Rijn centrum), zoals een supermarkt, sportschool 
en diverse horeca.

 Perfecte voorzieningen zoals een moderne fietsenstalling voor 
224 fietsen, een brasserie, rooftopbar met dakterras en een 
dubbele boardroom met uitzicht op het centrum van Utrecht.

Een state of the art duurzaam gebouw welke voldoet aan
de ESG standaarden. Onder andere BREEAM Excellent en de 
ambitie voor WELL Gold, verder een MPG < 0,65 en een BCI  
van tenminste 0,5.

Start bouw gepland april 2023, oplevering gepland  
september 2024.

CREATIVE VALLEY @ ARCADIA

ARCADIA is een ontwikkeling van Dura Vermeer en NIC Re|Development, © mei 2022
Meer weten? Ga naar: www.arcadia-utrecht.nl of neem contact met ons op.
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BEREIKBAARHEID
CREATIVE VALLEY @ ARCADIA

De bereikbaarheid van Creative Valley@Arcadia is uitstekend, 
zowel met de auto, het openbaar vervoer als met de fiets. Het 
gebouw ligt aan de A2 tussen Utrecht en Amsterdam en is 
hiermee prima bereikbaar met de auto door afslag 7 Leidsche 
Rijn Centrum te nemen vanaf Utrecht of vanaf Amsterdam.
Vanaf Utrecht Centraal ben je binnen 5 minuten op station 
Leidsche Rijn. Je wandelt vervolgens in enkele minuten 
vanaf het station naar Creative Valley@Arcadia aan de 
Reykjavikstraat.

Met de fiets ben je overigens ook in slechts 20 minuten vanaf 
Creative Valley@Arcadia in het hartje centrum van Utrecht.
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LEIDSCHE RIJN
CREATIVE VALLEY @ ARCADIA

Creative Valley@Arcadia is gelegen in de wijk Leidsche Rijn. 
Leidsche Rijn is een nieuwbouwlocatie en wijk in Utrecht, de 
hoofdstad van de provincie Utrecht. Het gebied ligt ten westen 
van het Amsterdam-Rijnkanaal en de naam is afgeleid van 
het kanaal Leidse Rijn, dat erdoorheen loopt. Ten tijde van de 
aanvang van het project in de jaren 1990 en in de decennia erna 
was Leidsche Rijn de grootste Vinexlocatie van Nederland. 

Creative Valley@Arcadia ligt in het deel Leidsche Rijn Centrum 
wat een schakel vormt tussen de nieuwe woonwijken van 
Leidsche Rijn en de historische binnenstad van Utrecht. 
Kenmerkend is het uitgesproken stedelijke karakter in een 
relatief hoge en dichte bebouwing, een groot contrast met  
de woonwijken eromheen. Op 1 januari 2021 telde Leidsche  
Rijn 42.783 inwoners en is hiermee qua inwonertal de derde 
wijk van Utrecht.
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Creative Valley@Arcadia bevindt zich zo’n 200 meter ten 
noorden van het station Utrecht Leidsche Rijn. Het gebouw 
ligt in een serie (toekomstige) kantoorgebouwen die samen 
een dichte wand vormen tussen de snelweg A2, de Stadsbaan 
en de toekomstige woonwijk. Aan de zuidkant sluiten we aan 
op de reeds bestaande kantoorgebouwen Helix en Capgemini. 
Creative Valley@Arcadia heeft twee gevels met een heel eigen 
gezicht: één naar de snelweg en één naar de Reykjavikstraat. 
De woonwijk direct achter de kantorenwand kenmerkt zich door 
de grote schaal van de bebouwing met relatief grote en hoge 
bouwblokken. De iconische hoogbouw van het toekomstige 
woningbouwproject MARK markeert de nieuwe wijk met zijn 
uitzonderlijke hoogte voor Utrecht. Met zijn warme architectuur 
plooit Arcadia zich naadloos in de stedelijke wand, maar 
behoudt het zijn eigen identiteit.
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HET GEBOUW
CREATIVE VALLEY @ ARCADIA08

Het hart van Creative Valley@Arcadia is een levendige 
plek waar gezondheid op meerdere manieren vorm krijgt: 
ontmoetingsplekken en kleine vergaderruimten  om kort iets 
te bespreken, de brede opvallende  hoofdtrap nodigt uit om 
de lift links te laten  liggen, de groene planten zorgen voor 
zuurstof  en een aangename luchtvochtigheid. Zo ontstaat  
een inspirerend kantoorlandschap, dat gebruikers stimuleert 
tot ontmoeten en bewegen.

Het atrium is het hart van het gebouw, en verbindt de entree 
aan de Reykjavikstraat met de boardrooms en rooftopbar. Het 
atrium strekt zich uit in de lengterichting van het  gebouw. Zo 
ontstaat een ruime, groene, open en  frisse ontmoetingsruimte. 
Om het atrium ligt op alle verdiepingen een rondloop die de 
kantoren ontsluit, met uitzicht op het groene hart. Ook de 
brasserie, de receptie en de studio’s die op de begane grond 
liggen, staan in open verbinding met het atrium.
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11CREATIVE VALLEY @ ARCADIA

CREATIVE VALLEY
Bij Creative Valley@Arcadia werk je vandaag al op de werkplek 
van morgen. Je huurt precies de ruimte die je nodig hebt 
en deelt alle diensten en faciliteiten daaromheen. En verder 
draait alles om inspiratie, interactie en het faciliteren van 
ontmoetingen. Het resultaat is een werkomgeving waar je 
je niet alleen prettig voelt en efficiënt werkt, maar waarin je 
ook onderdeel wordt van een betrokken groep ondernemers 
en ondernemingen. Samen tellen zij op tot een actieve en 
kleurrijke community van ambitieuze gelijkgestemden.

Bij Creative Valley geloven we dat stijlvolle luxe en high-end 
voorzieningen jou beter laten werken. Daarom bezuinigen we 
nergens op bij het ontwikkelen van ons aanbod, of het nu gaat 
om inrichting, kunst, diensten, faciliteiten of lekker eten en 
drinken. Maar omdat je de kosten daarvan deelt met alle  
andere gebruikers, zijn we betaalbaarder dan je zou denken.  
Zo bieden we je meer dan je verwacht, maar kost dat je  
minder dan je dacht.
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CREATIVE VALLEY @ ARCADIA12

Een uitnodigend en inspirerend kantoor werkt niet alleen 
lekker, maar straalt ook af op de identiteit van je bedrijf. 
De kwaliteit van de voorzieningen, het hoogwaardige 
interieurdesign, de moderne kunst en de open architectuur 
van het gebouw: alles bij Creative Valley telt samen met de 
identiteit van jouw organisatie op tot een unieke bestemming 
waar mensen graag komen. Een klassieke win-win situatie dus.

CREATIVE VALLEY
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15CREATIVE VALLEY @ ARCADIA

PUBLIC AREA
Creative Valley@Arcadia is ontworpen en gebouwd om jou 
meer uit je werk te laten halen. Van de open architectuur 
tot de centrale trap in het atrium als hart van het gebouw, 
van de werkplekken tot de private lofts en van de boardrooms 
tot de prachtige daktuin; alles is ontwikkeld om inspiratie en 
interactie te stimuleren en onze kleurrijke community – jou 
dus – te laten excelleren.

Wat gebouw, diensten en faciliteiten betreft hebben we 
overal over nagedacht. Wij zorgen dat alles perfect is, zodat 
jij je volledig kunt focussen op waar jij goed in bent. Voor 
alle gebruikers van het gebouw bieden we vele extra’s.



HOSTS & STAFF
Mogen we je gasten verwelkomen, pakjes ontvangen, of 
kunnen we je op een andere manier helpen? Je zegt het maar. 
Ons enthousiaste en betrokken team van hosts en medewerkers 
staat klaar om je te helpen waar ze kunnen.

BRASSERIE LA VALLÉE
In onze brasserie maken onze chefs dagelijks fantastische 
en gezonde lunches op basis van dagverse producten; tegen 
een vast bedrag eet je wat je wilt. Verder kun je hier de hele 
dag tegen kostprijs verse sapjes, een heerlijk ontbijtje of 
gezonde snacks krijgen. Een borrel met bitterballen of een 
vijfgangendiner kan trouwens ook.

PUBLIC AREA

CREATIVE VALLEY @ ARCADIA16
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BOARDROOM
& FACILITEITEN

CREATIVE VALLEY @ ARCADIA18

BOARDROOMS & VERGADERRUIMTEN
Speciaal voor gebruikers van kantoren en studio’s zijn er twee 
volledig geoutilleerde boardrooms met alle A/V voorzieningen 
tot 12 personen. Heb je een besloten bespreking of presentatie 
dan kun je deze online boeken. Verder heeft elke verdieping 
rondom het atrium een grote algemene vergaderruimte tot 
8 personen en een kleinere algemene vergaderruimte tot 4 
personen. Ook deze ruimten zijn online te boeken. 

COMMUNITY AREAS & EVENTS
Creative Valley@Arcadia is ontwikkeld voor interactie en 
inspiratie. Je vindt dus overal ruimtes waar je elkaar ontmoet, 
ideeën deelt en elkaar verder helpt. Deze ongedwongen 
kruisbestuiving leidt tot verrassende combinaties en 
onverwachte samenwerkingen. Creative Valley@Arcadia voelt 
meer als een club dan als een kantoor. We organiseren veel 
events voor de community. Van Bootcamp tot BBQ, van de DJ 
op vrijdag tot themadiners en van expert sessies tot hackatons. 
Alles mag, niets moet. Jij hebt zelf iets te vieren? In overleg 
verzorgt onze ervaren staff alles tot in de puntjes.
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21CREATIVE VALLEY @ ARCADIA

WORKSPACES: 
PRIVATE LOFTS
Ambitieuze bedrijven en creatieve corporates vinden in onze 
open en transparante private lofts de perfecte kantoorop-
lossing. Deze eigen ruimten zijn volledig in te richten en vorm 
te geven naar de wensen en identiteit van de organisatie. 
Bovendien zijn de private lofts flexibel en schaalbaar, zodat de 
ruimte mee kan groeien met het succes van de onderneming. 
Indien gewenst verzorgen wij de volledige inrichting.

Creative Valley@Arcadia heeft private lofts vanaf 720 m2

op de eerste tot en met de vierde verdieping, volledig custo-
mizable. Deze private lofts liggen rondom het atrium. Alle 
gedeelde public areas zijn bij de huurprijs inbegrepen, wat een 
gemiddelde m2-besparing oplevert van zo’n 25% ten opzichte 
van een traditioneel kantoor. Voor koffie, thee en de lunch in 
de brasserie wordt op basis van een fair use opslag alleen de 
kostprijs berekend. Ons ervaren eventteam en fantastische 
brasserie maken Creative Valley@Arcadia een geliefde 
bestemming voor klanten en gasten, en werken versterkend 
voor de identiteit van de bewoners.

SAMENGEVAT

• Kantoorruimte vanaf 720 m2

•  Private lofts zijn open en transparant en  
worden casco opgeleverd

•  Eigen ruimte, volledig te customizen naar wensen en 
identiteit.

•  Alle public area’s worden volledig gestoffeerd  
en gemeubileerd geleverd

•  Front desk / host met conciërge services
•  Toegang tot serviced boardrooms met  

alle A/V middelen
•  Toegang tot alle voorzieningen en  

gebruik van alle services
•  Koffie & thee en lunch in de brasserie tegen kostprijs
•  High-speed Wi-Fi infrastructuur; abonnementskosten 

afhankelijk van gebruik
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WORKSPACES: 
STUDIO’S

CREATIVE VALLEY @ ARCADIA22

Werk je als zelfstandige? Startup? Of groeiend bedrijf? Bij 
Creative Valley@Arcadia hebben we altijd een passende 
oplossing. Naast de kantoorvloeren op de verdiepingen voor de 
grotere bewoners hebben we in totaal 5 studio’s op de begane 
grond voor 4 tot 6 personen. Deze afsluitbare werkplekken 
leveren we volledig ingericht op, dus je kunt met je team direct 
aan de slag. Indien gewenst krijgt de studio jullie identiteit en 
natuurlijk hebben jullie toegang tot de crunch cells, vergader-
plekken, de lounges en onze biologische brasserie. Met deze 
oplossing kies je voor het comfort van je eigen kantoor, maar 
met het gemak en de luxe van alles wat Creative Valley je te 
bieden heeft. Er zijn dan ook verschillende vergaderplekken, 
stilte- en concentratieplekken, een prachtige rooftopbar met 
dakterras en natuurlijk onze biologische brasserie waar je 
altijd toegang toe hebt. 

Je deelt de public area en voorzieningen met de andere 
bewoners. Bij Creative Valley verzorgen we alles wat jij 
nodig hebt om meer uit je werk te halen. Maar dan beter. 
En makkelijker. En lekkerder. Van stijlvol interieurdesign tot 
extreem snel internet, van een biologische brasserie tot 
serviced boardrooms en van permanente kunstexposities 
tot hoogwaardige ondersteunende diensten. We hebben 
alles wat je verwacht. En veel waar je nooit aan had gedacht.

SAMENGEVAT

•  Contracten vanaf 6 maanden
•  Volledig ingericht en te customizen naar eigen identiteit
•  Gebruik lounges, crunch cells & vergaderplekken
•  Gebruik van de hospitality services
•  Koffie & thee en brasserie tegen kostprijs
•  High-speed Wi-Fi
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25CREATIVE VALLEY @ ARCADIA

PLATTEGRONDEN 
EN M2 OVERZICHT
Het gebouw bestaat uit een laag op -1 voor parkeren en 
techniek, een begane grond, vier kantoor verdiepingen en 
een dakverdieping met dakterras, groendak en techniek. 
In totaal bevat het gebouw 10.369 m2 VVO. In onderstaande 
tabel staan de VVO metrages verdeeld naar functie over 
de verdiepingen.
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VVO

Kelder

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

Vierde verdieping

Dakverdieping

TOTAAL

TOTAAL

48

1.234

2.374

2.291

2.311

2.111

0

10.369

KANTOREN

0

315

1.832

1.847

1.862

1.479

0

7.335

PUBLIC AREA

48

628

542

444

449

632

0

2.743

FIETSENSTALLING

0

291

0

0

0

0

0

291



De parkeergarage is verdeeld over twee lagen. De onderste 
laag is volledig bedoeld voor parkeren en techniek. De 
parkeerplaatsen worden deels voorzien van elektrische 
oplaadpunten. De entree vanuit de parkeergarage naar 
de begane grond is ruim en licht opgezet.

PARKEERKELDER
CREATIVE VALLEY @ ARCADIA26

Indelingsplan Kelder -1

www.voidinterieurarchitectuur.nl    tractieweg 41    studio D    3534 AP    utrecht

NB: De rechten van intellectueel eigendom en de eigendomsrechten van dit teken -en ontwerpwerk behoren 

toe aan VOID interieurarchitectuur. Maten dienen te worden gecontroleerd in het werk.

Project:

Onderdeel: Plattegrond Kelder -1

Datum: 2022.04.21

Wijzigingen:

Algemeen: Maatvoering in mm

Opdrachtgever:

Status: VO 

Schaal: 1/200 

Formaat: A3 

Projectnummer: 

Tekening nummer: 

VOID INTERIEURARCHITECTUUR   

43 plekken voor 
elektrisch laden

Noodtrappenhuis 
en lift

www.voidinterieurarchitectuur.nl    tractieweg 41    studio D    3534 AP    utrecht

NB: De rechten van intellectueel eigendom en de eigendomsrechten van dit teken -en ontwerpwerk behoren 

toe aan VOID interieurarchitectuur. Maten dienen te worden gecontroleerd in het werk.

Project: Arcadia

Onderdeel: Plattegrond Brasserie

Datum: 2022.04.21

Wijzigingen:

Algemeen: Maatvoering in mm

Opdrachtgever:

Status:  VO

Schaal: A3

Formaat: A3

Projectnummer: 

Tekening nummer: 

VOID INTERIEURARCHITECTUUR   

Indelingsplan Begane Grond

BrasserieLockers en 
doucheruimte

Hoofdentree Receptie Studio’s

Fietstenstalling 
voor 224 fietsen, 

waarvan 12 XL

Entree naar 
de receptie

Entree parkeergarage, 
alle 33 plekken voor 

electrisch laden

27CREATIVE VALLEY @ ARCADIA

BEGANE GROND
De begane grond is de plek waar iedereen, personeel, huurders 
en bezoekers binnen komen. Hier bevindt zich de brasserie, 
de receptie en de studio’s. De begane grond biedt ook plaats
aan een prachtige, ruim opgezette fietsenstalling. De fietsen-
stalling is voorzien van elektrische laadpunten, lockers en 
douchemogelijkheid. De entree van de parkeergarage aan de 
Reykjavikstraat bevindt zich ook op de begane grond, evenals 
een deel van de parkeerplaatsen.



29CREATIVE VALLEY @ ARCADIA

VERDIEPING 2
De tweede verdieping bevat 1.847 m2 VVO kantoor en 444 
m2 public area. In de public area bevinden zich naast de 
verschillende individuele en duo overlegplekken ook een 
grote (8 persoons) en een kleine (4 persoons) vergaderruimte. 
De verschillende vides verbinden de verdiepingen visueel 
met elkaar.

De eerste verdieping bevat 1.832 m2 VVO kantoor en 
542 m2 public area. In de public area bevinden zich naast 
de verschillende individuele en duo overlegplekken ook 
twee grote vergaderruimten voor 8 personen. Door middel 
van verschillende vides heb je zicht op o.a. de brasserie 
en de entree.

VERDIEPING 1
CREATIVE VALLEY @ ARCADIA28

www.voidinterieurarchitectuur.nl    tractieweg 41    studio D    3534 AP    utrecht

NB: De rechten van intellectueel eigendom en de eigendomsrechten van dit teken -en ontwerpwerk behoren 

toe aan VOID interieurarchitectuur. Maten dienen te worden gecontroleerd in het werk.

Project:

Onderdeel: Plattegrond V2

Datum: 2022.04.21

Wijzigingen:

Algemeen: Maatvoering in mm

Opdrachtgever:

Status: VO 

Schaal: 1/200 

Formaat: A3 

Projectnummer: 

Tekening nummer: 

VOID INTERIEURARCHITECTUUR   

Indelingsplan Verdieping 2

www.voidinterieurarchitectuur.nl    tractieweg 41    studio D    3534 AP    utrecht

NB: De rechten van intellectueel eigendom en de eigendomsrechten van dit teken -en ontwerpwerk behoren 

toe aan VOID interieurarchitectuur. Maten dienen te worden gecontroleerd in het werk.

Project: Creative Valley powered by Arcadia

Onderdeel: Plattegrond V1

Datum: 2022.04.21

Wijzigingen:

Algemeen: Maatvoering in mm

Opdrachtgever:

Status: VO 

Schaal: 1/200

Formaat: A3 

Projectnummer: 

Tekening nummer: 

VOID INTERIEURARCHITECTUUR   

Indelingsplan Verdieping 1

Koffiebar Vrij indeelbare 
kantoorvloer

Public area met 
verschillende Informele 

overlegplekken

Grote vergaderkamer Grote vergaderkamer

KoffiebarKleine
vergaderkamer

Vrij indeelbare 
kantoorvloer

Public area met 
verschillende Informele 

overlegplekken

Grote vergaderkamer



31CREATIVE VALLEY @ ARCADIA

VERDIEPING 4
De vierde verdieping bevat 1.479 m2 VVO kantoor en 632 m2 
public area. Deze verdieping heeft in de public area naast 
de verschillende individuele en duo overlegplekken ook 
een dubbele boardroom voor elk 12 personen, een grote 
(8 personen) en kleine (4 personen) vergaderruimte en een 
rooftopbar met dakterras. Het dakterras geeft ook toegang 
tot het groendak met nog een terras.

De derde verdieping bevat 1.862 m2 VVO kantoor en 449 
m2 public area. In de public area bevinden zich naast de 
verschillende individuele en duo overlegplekken ook een 
grote (8 persoons) en een kleine (4 persoons) vergaderruimte. 
De verschillende vides verbinden de verdiepingen visueel 
met elkaar.

VERDIEPING 3
CREATIVE VALLEY @ ARCADIA30

www.voidinterieurarchitectuur.nl    tractieweg 41    studio D    3534 AP    utrecht

NB: De rechten van intellectueel eigendom en de eigendomsrechten van dit teken -en ontwerpwerk behoren 

toe aan VOID interieurarchitectuur. Maten dienen te worden gecontroleerd in het werk.

Project:

Onderdeel: Plattegrond V4

Datum: 2022.04.21

Wijzigingen:

Algemeen: Maatvoering in mm

Opdrachtgever:

Status:  VO

Schaal: 1/200

Formaat: A3 

Projectnummer: 

Tekening nummer: 

VOID INTERIEURARCHITECTUUR   

Indelingsplan Verdieping 4

www.voidinterieurarchitectuur.nl    tractieweg 41    studio D    3534 AP    utrecht

NB: De rechten van intellectueel eigendom en de eigendomsrechten van dit teken -en ontwerpwerk behoren 

toe aan VOID interieurarchitectuur. Maten dienen te worden gecontroleerd in het werk.

Project:

Onderdeel: Plattegrond V3

Datum: 2022.04.21

Wijzigingen:

Algemeen: Maatvoering in mm

Opdrachtgever:

Status: VO 

Schaal: 1/200 

Formaat: 

Projectnummer: 

Tekening nummer: 

VOID INTERIEURARCHITECTUUR   

Indelingsplan Verdieping 3

Koffiebar Vrij indeelbare 
kantoorvloer

Public area met 
verschillende Informele 

overlegplekken

Grote vergaderkamerKleine vergaderkamer

Rooftopbar met 
dakterras

Setback groendakPublic area met 
verschillende Informele 

overlegplekken

Grote vergaderkamerTwee boardroomsVrij indeelbare 
kantoorvloer

Kleine
vergaderkamer



DAKVERDIEPING
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Indelingsplan Dak

www.voidinterieurarchitectuur.nl    tractieweg 41    studio D    3534 AP    utrecht

NB: De rechten van intellectueel eigendom en de eigendomsrechten van dit teken -en ontwerpwerk behoren 

toe aan VOID interieurarchitectuur. Maten dienen te worden gecontroleerd in het werk.

Project:

Onderdeel: Plattegrond dak

Datum: 2022.04.21

Wijzigingen:

Algemeen: Maatvoering in mm

Opdrachtgever:

Status: VO 

Schaal: 1/200 

Formaat: A3 

Projectnummer: 

Tekening nummer: 

VOID INTERIEURARCHITECTUUR   

Dakterras midden 
in het groen

Atriumkap met 
zonnepanelen

Techniekruimte

setback

Een duurzame en groene 
uitstraling

Het groene dak is een uitbreiding van het 
stadslandschap. Een mooie inrichting is belangrijk 
omdat de bewoners en gebruikers van de 
aangrenzende hoogbouwpercelen er op uitkijken. 
Daarom kiezen we voor een dak met een groene 
en duurzame uitstraling. Het atrium heeft een 
verhoogd sheddak met geïntegreerde pv-panelen. 
Het atriumdak zorgt door zijn shedvorm voor veel 
licht in het atrium, maar tegelijkertijd voorkomt 
het zonopwarming door haar oriëntatie. Het 
dakgedeelte gelegen voor het sheddak wordt 
ingevuld als natuurdak waarbij middels een trap 
van de setback toegang vergkregen wordt tot een 
dakterras midden tussen het groen.

De installaties en liftuitlopen worden afgeschermd 
met een gevel waardoor een rustig en schoon 
daklandschap over blijft. 

Inpassing
Vijfde gevel

dakterras
dakopbouw 
met functie

architectonisch accent 
A2/Stadsbaan

dakopbouw 
met functie

MVSA

Het groene dak is een uitbreiding van het stadslandschap 
in Leidsche Rijn. Het levert een bijzondere kwaliteit op 
voor de bewoners van Creative Valley@Arcadia. Het 
groene dak is bereikbaar vanaf de rooftopbar middels 
een trap. Midden in het groen kun je hier genieten op het 
zonnige terras met uitzicht op Leidsche Rijn centrum.

Het atriumdak is mooi geïntegreerd in het groene dak
en zorgt door zijn shedvorm voor veel licht in het atrium, 
maar tegelijkertijd voorkomt het zonopwarming door 
haar orientatie op het noorden. De installaties worden 
afgeschermd met een gevel waardoor een rustig en 
groen daklandschap over blijft.



Creative Valley@Arcadia is een zeer duurzaam gebouw. Een 
duurzaam gebouw is wat ons betreft energiezuinig, circulair 
en flexibel. Naast hoge prestaties op het gebied van energie 
en materiaalgebruik, is aanpasbaarheid cruciaal. Creative 
Valley@Arcadia faciliteert zowel grotere als kleine huurders: 
het gebouw is volledig vrij indeelbaar door de grote, open 
vloervelden en de centrale ontsluiting via het atrium. Door de 
toepassing van computervloeren, sprinkler en een slim grid 
van inductieunits in de kantoren en klimaatplafonds in het 
atrium is ook installatietechnisch de aanpasbaarheid geregeld. 
Bovendien is Creative Valley@Arcadia ‘tech-ready’. Zo antici-
peren we op wisselend gebruik en voldoen we aan huidige 
en toekomstige gebruikerswensen. Creative Valley@Arcadia 
voldoet uiteraard ook aan de ESG criteria.

Creative Valley@Arcadia wordt BREEAM Excellent gecertifi-
ceerd (conform de door de Dutch Green Building Council 
uitgegeven BRL BREEAM-NL Nieuwbouw 2020). Deze hoge 
BREEAM score halen we door onder andere een futureproof 
installatieconcept wat volledig gasloos (all-electric) is, het 
toepassen van energie efficiënte luchtgekoelde warmtepompen, 
445 zonnepanelen, triple glas en een combinatie van klimaat-
plafonds en inductieunits. Creative Valley@Arcadia haalt 
hiermee ook het hoogst haalbare energielabel van A++++. 

Creative Valley@Arcadia scoort met onderstaande waarden 
ruim boven de eisen op de BENG onderdelen:

- BENG 1 (energiebehoefte): 48,6 kWh/m2
- BENG 2 (primaire fossiele energie): 14,4 kWh/m2
- BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie): 66,9%

Daarnaast heeft Creative Valley@Arcadia de ambitie om zoveel 
mogelijk te voldoen aan de criteria van WELL Core and Shell 
score Gold. De WELL Building Standard is een krachtig middel 
om een gezonde werkomgeving te creëren. Met als doel om de 
gezondheid en productiviteit van gebruikers te bevorderen.
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werkplek max 7,5 m vanaf de gevel

Tech ready; 
sensoren voor CO2 en

aanwezigheidsdetectie

Natuurdak PV-panelenAtrium met trappen 
voor het stimuleren 

van beweging en 
ontmoeting 

Atrium zorgt voor 
daglicht tot ver in 
het gebouw

Triple glazing

All Electric 
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integratie van 
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ENVIRONMENTAL SOCIAL

GOVERNANCE

CREATIVE VALLEY @ ARCADIA36

Creative Valley@Arcadia gaat duurzame relaties aan met 
duurzame leveranciers. Van groot belang is dat onze 
leveranciers bewust zijn van de mate waarin zij maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en hoezeer zij het milieu beïnvloeden. 
We hebben partnerships met bijvoorbeeld Taxi-Electric - het 
eerste volledig elektrische taxibedrijf van Europa, met Brood 
van Menno - de volledig biologische bakker, met Bidfood - een 
food en non food leverancier wiens doelstelling het is de CO2 
uitstoot te minimaliseren door hun vrachtwagens te vervangen 
met o.a. hybride trucks. Door aanwezig te zijn bij evenementen 
als het Buy Social event willen we nog meer in contact komen 
met sociale ondernemers die ons kunnen helpen socialer in 
te kopen.

Uiteraard doen wij er zelf ook alles aan om onze eigen impact 
op het milieu zo veel mogelijk te reduceren. Zo is het gebouw 
all-electric en is het dak voorzien van 445 zonnepanelen. 
Uiteraard maken wij alleen gebruik van high-end led-verlich-
ting en slimme bewegingssensoren om het stroomverbruik te 
minimaliseren. We scheiden ons afval en vragen dit onze gasten 
ook te doen. We zullen gebruik gaan maken van perscontainers, 
om zoveel mogelijk het volume van ons afval te beperken. Wij 
hebben onze koelruimtes gereduceerd tot het uiterste minimum 
door zo vers mogelijk te werken.

Bij de ontwikkeling van Creative Valley@Arcadia zullen we het 
sociaal ondernemerschap stevig borgen in de bedrijfsvoering. 
Het personeelsbeleid is bijvoorbeeld gericht op het behalen 
van de hoogste trede van de prestatieladder Socialer onder-
nemen. Verder zetten we duurzame samenwerkingen op met 
partners / leveranciers als het ´House of Hospitality ,́ het 
stedelijke bureau ´Social Return´ en bijvoorbeeld met Nelis, 
alwaar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt onze 
glasbewassing doen.  De food & beverage wordt zoveel als 
mogelijk ingekocht bij biologische leveranciers.

Zowel NIC Re|Development als Dura Vermeer zijn beide 
familiebedrijven en staan bekend om hun transparante 
manier van samenwerken. Beide ontwikkelaars zijn makkelijk 
toegankelijk, u krijgt een vast aanspreekpunt, en samen 
zorgen we voor de beste oplossing voor u als huurder. Beide 
familiebedrijven staan voor duurzame gebouwen en het 
welbehagen (well being) van haar bewoners (huurders). 
Het ontwerp van Creative Valley@Arcadia is klimaatbestendig 
ontworpen. Zo voldoen wij aan de hoogste standaard voor 
wateropvang (waterretentie) en is het gebouw met zorg 
voor de natuur (natuurinclusief) ontworpen.
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
CREATIVE VALLEY @ ARCADIA38

GEVELMATERIALISATIE REYKJAVIKSTRAAT

De gevel aan de Reykjavikstraat wordt 
gedomineerd door geglazuurde stenen. 
De geglazuurde afwerking zorgt voor een 
kleurverloop en reflectie op de stenen wat 
goed past bij de ronde straatwand. Door 
het ambachtelijke productieproces heeft 
ieder element net een andere uitstraling.

Kozijnen en zetwerk bestaan uit aluminium 
profielen met een donkere accentkleur. Door 
de geglazuurde steen in aluminium kaders te 
vangen en verschillende dieptes en neggen 
toe te passen, ontstaat een gelaagde en ver-
fijnde detaillering. De plint is van antraciet 
natuursteen. De toegangsdeuren in de plint 
naar de technische ruimten worden in 
dezelfde kleur mee ontworpen. De kozijnen, 
toegangsdeuren en tourniquet in de plint 
zijn van aluminium en bronskleurig.

GEVELMATERIALISATIE A2 / STADSBAAN

Hier bestaat het hoofdmateriaal uit verticale 
bronskleurige aluminium vinnen met in de dichte 
tussenliggende penanten een accent in de vorm 
van bronskleurig strekmetaal. Met een elegante 
detaillering creëren we verschillende subtiele 
lagen. Het glas in deze gevel is 60 minuten 
brandwerend in verband met de ligging in een 
plasbrand aandachtsgebied.

De open geveldelen worden ter plaatse van de 
vloerranden voorzien van een shadow box zodat 
een verticaal ritme ontstaat van transparante 
gevelvlakken. Deze detaillering sluit ook goed 
aan op de gevel van Helix aan de snelwegzijde 
waardoor de doorgaande curve zowel in de 
lammellen plint als in de bovenliggende gevel 
wordt doorgezet. De lammellen in de plint zijn 
van aluminium en hebben dezelfde lichtgrijze 
kleur als het naastgelegen pand.

SMART TECHNOLOGY

Creative Valley@Arcadia wordt tech-ready 
opgeleverd. De intensiteit van het gebruik van 
verblijfsruimten wordt 24/7 gemonitord door 
een uitgebreid sensornetwerk. Hiertoe voorzien
wij het gebouw van sensoren om de 3,6 meter 
waarmee aanwezigheid, temperatuur en ver-
lichtingsniveau worden gemonitord. Op basis van 
actuele waarden kan daarmee nauwkeurig en 
pro-actief het gewenste klimaat en de verlichting 
geregeld worden. Het gebouw is tech-ready in 
vele opzichten:

•  Sensoren connecten de gebruiker via Bluetooth 
aan het gebouwbeheerssysteem: bediening 
van temperatuur, lucht, licht via de app, de 
sensoren beschikken over Bluetooth Low 
Energy (BLE) iBeacon om te communiceren 
met devices van gebruikers;

•  Wanden zijn daardoor installatieloos, dit  
biedt de huurders maximale flexibiliteit;

•  Ventilatie in de kantoren wordt behoefte-
afhankelijk geregeld op basis van aanwezig-
heid, door de pro-actieve regeling is er  
dus maximale flexibiliteit in wisselende 
bezetting en functie;

•  Ventilatie in vergaderruimten en brasserie 
wordt geregeld op basis van CO2;

•  Tech ready sensoren voor temperatuur, 
aanwezigheid, relatieve vochtigheid (RV) en 
lichtintensiteit (voor vergaderen uitgebreid 
met CO

2
 / luchtkwaliteit);

•  toepassing van de nieuwste generatie LED-
verlichting met max. 4W per m2. Lijnverlich-
ting in de kantoren en spots in de public area.

BEZETTING

De maximale bezetting van het gebouw is 
gebaseerd op ventilatiecapaciteit van het 
gebouw (1 persoon per 15 m2 BVO) en de 
vluchtcapaciteit van de trappenhuizen. De 
maximale bezetting komt daarmee op ca. 
160 personen per verdieping en in totaal ca. 
720 personen in het gebouw.

SPRINKLER

Het complete gebouw, inclusief de parkeer-
garage, is voorzien van een sprinkler installatie. 
Hierdoor is het onder andere mogelijk om zeer 
flexibele indelingen op de kantoorvloeren te 
realiseren.

FLEXIBILITEIT

•  Creative Valley@Arcadia is ontworpen als 
een multi-tenant kantoorgebouw. Iedere 
verdiepingsvloer is op te delen in  
groottes vanaf 720 m2 VVO.

•  Het installatieconcept is zo ontworpen 
dat aanpassingen in de indeling makkelijk 
uitgevoerd kunnen worden zonder grote 
aanpassingen aan de installaties. Stramien-
maat voor de installaties is 3,6 meter.

•  Door het gebruik van computervloeren  
hebben we een hoge mate van flexibiliteit  
qua indeling en aansluitingen

•  Bouwkundige stramienmaat is 1,8 meter.

VERDIEPINGSHOOGTE

•  Gemiddeld 4,0 meter vrije hoogte voor de 
brasserie, entree en de studio’s. Hier is geen 
plafond toegepast, de installaties zijn in het 
zicht.

•  Gemiddeld 3,0 meter vrije hoogte voor de 
private lofts. Hier is geen plafond toegepast, 
de installaties zijn in het zicht

•  3,0 meter vrije hoogte voor de public area 
rondom het atrium op de verdiepingen

•  2,4 meter vrije hoogte in de sanitaire ruimten.

INSTALLATIETECHNIEK - WARMTE EN KOUDE

Het gebouw wordt voorzien van twee stuks 
lucht-/water-warmtepompen voor verwarming 
en koeling. Hiermee kan in alle seizoenen 
warmte en koude worden geleverd. Eventuele 
aanvullende koelinstallaties (huurderswens) 
dient te worden aangesloten op het gekoeld
waternet van het gebouw. Voor het afgifte-
systeem in de private lofts en de studio’s is 
gekozen voor vrijhangende inductie-units, welke 
gependeld aan het bouwkundige plafond zijn 
geplaatst op circa 3,0 meter hoogte. Voor het 
afgiftesysteem in de public area rondom het 
atrium is gekozen voor een gesloten (klimaat)
plafond wat aansluit bij het klimaat in het atrium. 
In de brasserie en de entree wordt aanvullend 
vloerverwarming- en koeling toegepast.

ZONWERING / LICHTWERING

•  De U waarde van de ramen in de gevel en de 
atriumkap is 0,9 W/m2K en een g waarde  
≤ 0,25. Er wordt geen zonwering in de gevel 
toegepast.

•  Lichtwering wordt standaard toegepast op de 
begane grond.

•  Huurders mogen lichtwering aan de binnenzijde 
toepassen waarbij de regels en uitgangspunten 
van Creative Valley gelden (voor uniformiteit).

THERMISCH COMFORT

Het gebouw biedt een goed thermisch comfort, 
binnentemperatuur klasse B volgens ISSO 74, 
ATG-methode voor 95% van de gebruikstijd. 
De temperatuur is door huurders te regelen op 
-2/+2K. De temperatuur is hierbij bedienbaar per 
afgesloten ruimte met een minimale breedte van 
3,6 m en een minimale diepte van 5,4 m haaks 
op de wand tussen het atrium en de kantoren.
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DE ONTWIKKELAARS
CREATIVE VALLEY @ ARCADIA40

DURA VERMEER VASTGOED BV

Dura Vermeer, opgericht in 1855, is een on-
afhankelijk familiebedrijf dat zich richt op de 
Nederlandse bouwmarkt met activiteiten op 
het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en 
infrastructuur. Met ruim€ 1,6 miljard omzet 
en circa 2.800 medewerkers neemt Dura 
Vermeer een positie in de top tien van bedrij-
ven in de Nederlandse bouwbranche in. Met 
meer dan 20 zelfstandige werkmaatschappijen 
verdeeld over vier divisies combineren we 
een sterke regionale verankering met de 
kennis, kracht en middelen van een landelijk 
opererend bedrijf.

Dura Vermeer Vastgoed BV is de ontwikkelaar 
van commercieel vastgoed binnen Dura 
Vermeer. Onze kernactiviteiten betreffen 
ontwerp en ontwikkeling van utilitaire 
projecten. Vaak complexe opgaven, waarbij 
veiligheid, kwaliteit en projectmanagement 
cruciaal zijn. Onze activiteiten zijn gefundeerd 
op een solide financiële basis en een open 
en betrouwbare stijl van zakendoen. Dat is 
onze norm en dat is waar onze klanten zich 
in herkennen. 

We zijn een familiebedrijf met sterke kern-
waarden. Met 167 jaargeschiedenis is 
continuïteit onze belangrijkste drijfveer. Als 
familiebedrijf richten wij ons op duurzame 
relaties met onze klanten, medewerkers en 
partners en het creëren van lange termijn-
waarde. Maar ook op de maatschappij als 

geheel. Daarvoor is het cruciaal om naar onze 
klanten te luisteren, flexibel te zijn en tijdig in 
te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierbij 
handelen we altijd vanuit onze kernwaarden: 
veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Met 
veiligheid op nummer 1.

NIC RE | DEVELOPMENT

Co working - Co living -
Creating communities
NIC is een familiebedrijf met ongeveer 80 
medewerkers. We zien een toenemende 
marktbehoefte aan gedeelde kantoorruimte 
en jonge stedelijke woongemeenschappen. 
Daarom ontwikkelen, investeren en exploiteren 
we in concepten met een multi-tenant focus 
zoals Creative Valley en Hotel Jansen (Not for 
Tourists). We creëren en exploiteren gemeen-
schappen voor de behoeften van vandaag, met
een sterk gevoel van verbondenheid, opererend 
als een duurzaam ecosysteem. We geven om 
het welzijn van onze gasten en leggen daarom 
een sterke nadruk op gastvrijheid.

CONTACT

Voor vragen en/of verder informatie over 
Creative Valley@Arcadia kunt u contact 
opnemen met onderstaande personen. Zij 
voorzien u graag van verdere informatie. Op 
de website www.arcadia-utrecht.nl vind u ook 
alle benodigde informatie over dit project.

ROY VAN LIESHOUT
Projectdirecteur DVV
+31 6 51211956
r.v.lieshout@duravermeer.nl

LAURENS VAN DOORN
Directeur NIC
+31 6 55161187
laurens@niccv.nl 
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