
Wereldwijd aanzien
Het centrum krijgt vier bouwlagen, 
waarvan de onderste een parkeergarage 
wordt die 80 cm onder maaiveld ligt. 
Daarboven ligt een laag met de entree, 
de pilot plant – een minifabriek voor 
proefproducties van nieuwe producten – 
en de Food & Customer Experience,  
de testkeuken voor bijzondere  

Tekst: Marije Klein  

Beeld: Paul de Ruiter Architects

Op de campus van de Universiteit Wageningen bouwt Unilever een Global Foods Innovation Centre. Het complex gaat drie 
bestaande research & developement vestigingen van de multinational huisvesten waar straks nieuwe producten voor Unilever 
bedacht, gemaakt en uiteindelijk ook getest worden. Het ontwerp is gemaakt door Paul de Ruiter Architects; hoofdaannemer 
van het project is Dura Vermeer. ‘We gaan deze opdracht de komende anderhalf jaar klaren’, aldus Patrick Kip, projectleider bij 
Dura Vermeer. ‘Unilever stelt hoge eisen, en terecht. Wij gaan die hoge eisen vertalen naar een prettig werkbaar gebouw.’ 

Wageningen • Global Foods Innovation Centre Unilever

Opdrachtgever 
Unilever R&D

Architect  
Paul de Ruiter Architects, Amsterdam

Adviseurs  
DWA, Woerden (installaties); 
Lucassen Bouwconstructies,  
Hengelo (constructies);  
DGMR, Arnhem (bouwfysica,  
brandveiligheid); Arcadis, Rotterdam 
(projectmanagement)

Hoofdaannemer 
Dura Vermeer Hengelo BV, Hengelo

Installaties
Hollander Techniek, Amersfoort

Glazen overkapping 
Licotec Daklicht BV, Duiven

Bouwprogramma
Global Foods Innovation Centre: Pilot 
Plant, Food & Customer Experience 
kantoren, laboratoria, parkeergarage

Bruto vloeroppervlakte
40.850 m2

Bouwperiode
oktober 2017 – mei 2019

Unilever
concentreert voedselinnovatie  in Wageningen

Vogelvluchtimpressie 
Global Foods Innovation Centre

ingrediënten en nieuwe producten.  
Pilot plant en Food & Customer  
Experience worden verbonden door  
een houten pergola met glas die 
uitkomt in een groot centraal atrium 
met daaraan gelegen de experience 
kitchens. Op de twee bovenste lagen 
komen laboratoria en kantoren rond 
een licht atrium. 

Wageningen
In Wageningen komen de vestigingen uit 
Vlaardingen, Poznan (Polen) en Heil-
bronn (Duitsland) samen in één gebouw. 
De keuze voor Wageningen ligt voor de 
hand. Kip : ‘De Wageningen Universiteit 
heeft wereldwijd groot aanzien waar het 
gaat om voedselveiligheid en -innovatie. 
Er zitten al veel grote bedrijven op de 
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https://www.paulderuiter.nl/nl/projects/unilever-global-foods-innovation-centre
https://duravermeerhengelo.nl/project/bouwen-we-het-nieuwe-food-innovation-center-voor-unilever
https://www.unilever.nl/about/innovatie/onze-rd-vestigingen/
https://www.paulderuiter.nl/nl/
http://www.dwa.nl/
https://duravermeerhengelo.nl/
https://www.licotec.nl/


De glazen overkapping van het Unilever R7D center is ontworpen 
door Licotec daklicht BV. De overkapping wordt gemaakt met het 
eigen profielsysteem van Licotec en bewerkt voor de integratie 
van B.I.P.V. (glaspanelen met zonnecellen). 

In de offertefase zijn verschillende opties besproken om zo tot 
een optimaal binnenklimaat te komen. De verdeling van de zon-
necellen in het glas bepaalt mede de zoninstraling en de tempe-
ratuur binnen; door verschillende opties door te rekenen is een 
optimum bepaalt tussen onder meer daglicht en zontoetreding. 
De kap wordt volledig in BIM uitgewerkt met de verschillende 
partijen. Hierdoor kunnen in het voortraject de eventuele clashes 
worden voorkomen.

Projecten van Licotec Daklicht met vergelijkbare toepassingen 
door zijn bijvoorbeeld Centraal Station Rotterdam en Alliander 
te Arnhem. Een project als Unilever met een combinatie van 
verschillende glas- en aluminiumtoepassingen is Licotec op het lijf 
geschreven. De ervaren projectengineers en toegewijde project-
leiders staan garant voor een hoogwaardig eindresultaat.

Licotec Daklicht is gespecialiseerd in het technisch ontwerpen, 
produceren en uitvoeren van complete, duurzame dakoplossin-
gen, met ruime ervaring in 3D-engineering en 3D-modelleren in 
BIM. Ook voor een complete dakrenovatie van een bestaand pand 
is Licotec een ervaren partner. Met de in eigen huis ontwikkelde 
aluminiumprofielen zijn grote zelfdragende constructies te reali-
seren. Ook kunnen we prima projecten aan met tripleglas, building 
integrated photovoltaics en/of kunststof, eventueel in combinatie 
met een RWA installatie. 
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Glazen overkapping
campus. Buurman van Unilever wordt 
bijvoorbeeld Friesland Campina. Daar-
naast zijn veel van de werknemers van 
Unilever Food & Innovation ooit opgeleid 
op deze universiteit. Doordat het bedrijf 
nu op de campus settelt, hoopt het ook 
verbinding te leggen met de werknemers 
van de toekomst, de huidige studenten.’
 

Duurzaam in materialen en installaties
De bouw van het nieuwe pand is be-
gonnen in oktober 2017 en medio 2019 
verwacht de bouwer op te leveren. ‘Er 
zit een hoge duurzaamheidseis aan de 
opdracht’, aldus Kip. ‘Het hoogste BREE-
AM-certificaat moet er straks op prijken. 
Dat betekent dat we veel gebruik maken 

Solar Panels
Solar Panels 
on high Roof. 

Energy Storage
Seasonal Heat and Cold 
Storage in underground.

High Levels of Insulation
In glazing and 
windowframes. cladding, 
roofs and floors. Low 
energy use, high comfort 
level.

Energy Efficient
Elevators

Compact Building
Minimizing loss of heat 
and cold, optimizing 
connectivity.

Solar Cells
Solar cells integrated in 
glazed roofing for 
shading, electricity an 
visibility.

Daylight
Maximum amount 
of natural daylight 
while preventing 
solar heat gain.

Energy Efficient 
Lighting
LED lighting with 
efficient daylight 
sensors, presence 
detection and time 
restricted.

Unilever App
Individual Control 
of the indoor 
Climate.

Climate Ceilings
Comfortable, high 
capacity heating and 
cooling, low energy use.

Connecting Stairs
Central stairs connect all 
floors, a social meeting 
place, inspires healthy 
excercise.

Heat Recovery
In central atrium

Excellent Acousitcs
Tuned to the use of the 
differend spaces

Atrium
Integrated part 
of climate 
system.

Birds & Butterflies
Green gardens and 
outdoor terraces 
increase biodiversity.

Smart Water Use
Rainwater collection 
for watering green 
gardens. Low water 
toilets.

van bijvoorbeeld aluminium en glas. 
Dat staat hoog op de recyclingladder 
en zorgt ook voor transparantie. Daar-
naast gebruiken we veel duurzaam 
hout en integreren we zonnepanelen. 
Maar duurzaamheid zit natuurlijk ook 
in goede installaties. Een WKO-installa-
tie gaat energie opslaan in de grond die 

Unilever op de campus; auto’s zijn weggewerkt in de verzonken parkeergarage

BIM
MODELLING

ONZE PRODUCTEN

• Glazen dakconstructies in diverse vormen en maten.
• Brandwerende lichtstraten.
• BIPV (geïntregreede zonnecellen in glas.
• Luifel constructies. 
• RWA (rook en warmte afvoer).

Licotec Daklicht

Dakoplossingen
Uw specialist in glazen dakconstructies

Duurzame

OVER  
LICOTEC

Licotec is gespecialiseerd in het tech
nisch ontwerpen, produceren en uitvoeren 

van complete duurzame dakoplossingen.

Licotec heeft ruime ervaring in 3D engineering en 
modelleren in Bim. Met de in eigen huis ontwikkelde 
aluminiumprofielen kunnen grote zelfdragende con
structies gerealiseerd worden. 

w w w . l i c o t e c . n l i n f o @ l i c o t e c . n l

• Alle bouwdetails en verschillende partijen 
in één model.

• Verkleinen van de foutkans tijdens de uit
voering.

• Verschillende bouwdisciplines en aan slui t
ingen worden inzichtelijk gemaakt.

• Dus ook voor BIM modellering is Licotec 
Daklicht uw partner.

CONTACT

Licotec Daklicht B.V.
Marketing 8
6921 RE DUIVEN
T: 0263194700 
E: info@licotec.nl

Licotec Daklicht werkt uw project uit in BIM

Duurzaamheid is op talloze wijzen uitgewerkt
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https://www.licotec.nl/
https://www.licotec.nl/projecten/rotterdam-centraal
https://www.licotec.nl/projecten/alliander-arnhem
https://www.licotec.nl/producten/bipv
https://www.licotec.nl/producten/bipv
https://www.licotec.nl/producten/rook-en-warmteafvoer
http://www.licotec.nl
mailto:info%40licotec.nl?subject=
mailto:info%40licotec.nl?subject=
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DWA uit Bodegraven is verantwoordelijk voor de advisering van 
alle technische installaties van het nieuwe Food Innovation Centre 
en daarmee een belangrijke partij als het gaat om het behalen van 
de ambitieuze duurzaamheidseisen. Uiteindelijk moet dit leiden 
tot het BREEAM “Outstanding”certificaat. Arie Huisman is als 
senior adviseur betrokken bij het project: ‘Het is een boeiende 
uitdaging om de complexiteit wat betreft functies en duurzaam
heidseisen bij elkaar te krijgen. Mooi om aan te werken.’

Sustainable Living Plan 
Technische eisen zijn voor Unilever belangrijk, maar wat vooral 
telt is dat het een gebouw wordt dat gezond is voor de gebrui
kers. Daglicht, uitzicht en gezonde lucht worden geïntegreerd en 
moeten in combinatie zorgen voor een perfect klimaat voor de 
medewerkers. ‘Leidend bij de ambitiebepaling is het Sustainable 
Living plan van Unilever. Water is daar een belangrijk thema in: 
hoe kan bijvoorbeeld het waterverbruik geminimaliseerd worden? 
Hoe reduceren we watervraag en hoe hergebruiken we water? 
Een voorbeeld is het regenwater dat gebruikt wordt voor het 
bewateren van de tuinen en het spoelen van de toiletten.’

Huisman noemt ook specifiek de materialen: ‘Het grondstoffen
tekort wordt misschien wel een nijpender probleem dan energie. 
Circulair is daarom een erg belangrijk thema. Materialen moeten 
geüpcycled, gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden. 
Daarnaast mogen materialen geen bedreiging vormen voor de 
gezondheid in het gebouw. Het is mooi dat de duurzaamheidsvi
sie ook op het hele bedrijfsproces gelegd wordt. Hier staat straks 
een comfortabel gebouw waar werknemers echt trots op zijn en 
graag willen werken’, besluit Huisman.

Duurzaamheid  
en een perfect klimaat  
gecombineerd

De duurzame ambitie van Unilever 
waarmaken. Dat is wat DWA drijft bij het 
nieuwe Innovation Centre. 
Wij vertalen de ambities naar werkende 
technische concepten waarmee de 
prestaties waargemaakt worden.

gebruikt wordt als het ook nodig is.’ Het 
is een prachtige opdracht die volgens 
Kip ook mooi op schema loopt. ‘Het valt 
niet altijd mee om drie bedrijfs culturen 
te integreren in één centrum. Maar door 
helder te blijven communiceren met alle 
partijen komt dat zeker goed.’

Pergola en entree
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http://www.dwa.nl/
https://www.breeam.nl/projecten/unilever-food-innovation-center
https://www.unilever.nl/duurzaam-leven/
https://www.unilever.nl/duurzaam-leven/



