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WSSLRD toen en nu

Werken in een inspirerende omgeving

WSSLRD Sinds 1978 aan de top 

In 2008 is het 30 jaar geleden dat Wisseloord Studio 2 live ging. Terwijl 
de betonmolens van de aangrenzende studio’s nog draaien, neemt de 
Nederlandse groep Bots het album ‘Wie zwijgt, stemt toe’ op. Een maand later, 
op 19 januari 1978 om precies te zijn, leggen de technici de laatste hand aan 
Studio 1 en 3. Dezelfde dag beleeft het meest prestigieuze studiocomplex 
van Nederland haar officiële opening door prins Claus. 

Toekomstmuziek 

De omgeving van de wisseloord studio’s is in de loop van de tijd wel enigszins 
verandert, er zijn nieuwe gebouwen bijgekomen om de aan de studio’s gelieerde 
bedrijven te kunnen huisvesten. Later zijn ook andere bedrijven binnen de 
AV Sector het terrein gaan ontdekken, zoals radiozenders, tv producenten, 
toeleveranciers van de sector, artiestenbureau’s, etc. Bedrijven zoals o.a. Ivo 
Niehe, Palazzina, Slam FM, Universal, The Entertainment Group, SENA, Meeting 
Point, Astra, Brain Box, Hrass Valley, PS Media, etc hebben zich in de loop der tijd 
gevestigd op het terrein.

Maar een ding is altijd gebleven en dat is de rustige, groene en inspirerende 
omgeving. De mogelijkheid om in het bos aan een picknick tafel te brain 
stormen, een wandeling te maken in alle rust om nieuwe inspiratie op te doen.
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De Locatie WSSRLD

WSSLRD is gelegen in de bijzonder fraaie, lommerrijke, 
wijk Trompenberg. Op de locatie zijn diverse  kantoor- 
en studio gebouwen in het groen gesitueerd. Het 
Mediapark is in de onmiddellijke nabijheid gevestigd. 
Het WSSLRD heeft een bijzondere architectonische 
uitstraling en is prachtig in de bosrijke omgeving 
geïntegreerd. 

Bereikbaarheid
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De locatie is bereikbaar vanaf de rijksweg A27 (Afslag 33 
te Hilversum), vanaf de A1, afslag Mediapark. Eveneens is 
vanaf de rijksweg A2/N201 afslag Vinkeveen/Loosdrecht 
de locatie te bereiken. Vanaf Hilversum Centraal Station 
is met diverse buslijnen goed bereikbaar. De bushalte 
bevindt zich op de Wisseloordlaan of de Borneolaan. 
Het Mediapark is op vijf minuten afstand gelegen.
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Het object

Ook met de nieuwbouw is de historie en de 
toekomstmuziek een uitermate belangrijk onderdeel 
geweest om te komen tot het ontwerp van dit unieke 
gebouw. Qua vorm is iedere verdieping weer net iets 
anders qua uitstraling door het toepassen van vides 
en grote glasvlakken in de gevel. Per verdieping 
kent het gebouw drie delen, een kern en 2 vleugels, 
welke ook weer ieder een geheel andere uitstraling 
kennen. De grote glasvlakken zorgen voor een contact 
tussen buiten, het vele groen, en binnen, een fraaie 
werkomgeving.

Duurzaam Bouwen 

Duurzaam bouwen in het groen doormiddel 

van betonkernactivering! Het principe van de 

Betonkernactivering (BKT) berust op het gebruik van 

de opslagmassa van bouwdelen. De BKT ondersteunt 

de opslagcapaciteit van de massieve betonnen delen 

door buizen waardoor koel- resp. verwarmingswater  

 

 

stroomt. BKT is het actuele thema op het gebied van 

klimaatbeheersing! Lage bedrijfskosten; “zachte 

koeling” zonder tocht of trek; geen Sick-Building-

Syndrom; laag, en energietechnisch gunstig 

toevoertemperatuurniveau.

Specificaties

 

Het te bouwen kantoorgebouw kent een verhuurbaar 

vloeroppervlak van totaal ca 2.623 m², verdeeld over de 

4 bouwlagen:

het souterrain  682 m²

de parterre  682 m²

de 1ste verdieping  666 m²

de 2de verdieping  593 m² 

Totaal  2.623 m²

Het gebouw kent een stramienmaat van 5400 mm, 

waarbij voor de indeelbaarheid van de kantoren een 

maat van 1800mm wordt aangehouden.
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Achtergevel west

Zijgevel noord

Beknopt weergegeven behelst het voorzieningen niveau de 

navolgende zaken:

representatieve hoofdentree o.a. voorzien van een luchtgordijn, • 
automatische schuifdeuren, en een receptiemogelijkheid met een vide.

plafondeilanden per 1,8m met verlichtingsarmaturen (400 lux);• 
verwarming en koeling middels betonkernactivering door middel van • 
warmte- koudeopwekking via aardwarmte;

draai-/kiepramen voorzien van zonwerend glas (HR++);• 
wandkabelgoten v.v. elektrabekabeling;• 
wandgoten per 1800mm voorzien van een WCD en een lege door t.b.v.   • 
data- en voicebekabeling;

luchtbehandelinginstallatie;• 
toiletgroepen (per bouwlaag,  per kantoorvleugel);• 
pantry’s (per bouwlaag);• 
basis brandmeldinstallatie;• 
liftinstallatie.• 

Opleveringsniveau

Het kantoorgebouw wordt 

opgeleverd volgens de aan 

gehechte Standaard Technische 

Omschrijving Kantoor 

ontwikkeling WSSLRD Buildings 

Gebouw E 1 oktober 2008.



Opdrachtgever
Van der Heijden Groep
Kuipersweg 30
3449 JA  Woerden
0348 48 40 10
info@vanderheijdengroep.nl
www.vanderheijdengroep.nl

Informatie
Castanea bedrijfsmakelaars 
Arena 300
1213 NW  Hilversum
035 646 00 50
info@castanea.nl
www.castanea.nl

Informatie
De Koster cs makelaars
Melkpad 34
1217 KD  Hilversum
035 623 36 41
www.dekostercs.nl
info@dekostercs.nl

Architect 
Venster architekten bv
Zwanendreef 2
2841 NT  Moordrecht
0182 37 29 83
www.vensterarchitekten.nl
info@vensterarchitecten.nl

Vormgeving: Reclamestudio Pencil Point, Woerden, www.pencilpoint.nl
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