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Architect
Grip & Co Architects, Stockholm
Knevel Architecten, Amsterdam

Opdrachtgever
Strabag Bouw en Ontwikkeling BV, Rotterdam

Uitvoering
MAT Afbouw B.V. Zaltbommel

Ploeggrootte
gemiddeld 30 man

Start project
maart 2008

Oplevering
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‘Projecties’ is een periodieke uitgave van

MAT Afbouw B.V. om geïnteresseerden in

woord en beeld te informeren over bijzon-

dere of anderszins interessante projecten

waarbij de afbouw werd uitgevoerd door

MAT Afbouw B.V.

projecties

Design uit Zweden
Zweden heeft van oudsher een rijke meubelindustrie.

Voornamelijk in het zuiden van het land is een grote

concentratie designmeubelen te vinden.

Hier bevindt zich ook de thuisbasis en het creatieve

hoofdkwartier van IKEA.

De legendarische oprichter Ingvar Kamprad was 17

jaar toen hij in 1943 zijn initialen en de eerste letter

van zijn boerderij Elmtaryd en dat van zijn dorp

Agunnaryd aan elkaar koppelde.

Zijn bedrijfsfilosofie is gebaseerd op de heilige drie-

eenheid: attractieve vormgeving, goedkope productie

en hoge functionaliteitswaarde. Hij heeft een levens-

lange overtuiging gehad dat iedereen op de wereld

mooie en betaalbare meubels moet kunnen kopen.
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Inter IKEA Systems Holding is eigenaar van het Tulip Inn

hotel dat in de volksmond ‘IKEA hotel’ wordt genoemd.

Als vanzelfsprekend heeft IKEA de totale inrichting voor

haar rekening genomen. De Golden Tulip Hospitality Group

exploiteert het hotel.

Van de 140 hotelkamers is ten minste een kwart bedoeld voor

de huisvesting van nationale en internationale studenten van

het IKEA Concept Center. De rest van de kamers kan worden

gebruikt door publiek dat niet bij IKEA werkt. Het hotel heeft

conferentiezalen, een lounge, bar, restaurant, sauna, fitness-

zaal en andere ontspanningsfaciliteiten.

Langs de Rijksweg A13, in de Delftse Poort

Zuid, is op een steenworp afstand van de groot-

ste IKEA vestiging in Nederland, het eerste

‘IKEA hotel’ geopend onder de naam TULIP

INN. Hier worden franchisers en personeels-

leden van IKEA vestigingen uit de hele wereld

ondergebracht wanneer zij in Delft zijn voor

scholing en bijscholing.

MAT Afbouw uit Zaltbommel kreeg de op-

dracht voor het afbouwtraject.

Niet de complexiteit van de afbouw was dit keer voor MAT

Afbouw uit Zaltbommel de uitdaging. Vooral de snelheid

waarin afgebouwd moest worden maakte deze opdracht

tot een bijzonder project.

Toen het gebouw van 5 verdiepingen nog in de ruwbouw-

fase was, stonden de mensen van MAT al op de werkvloer.

Zonder definitieve eindgevels en met noodschotten tegen

het grillige voorjaarsweer, werd de constructie voor de

wanden en plafonds geplaatst.

In het ‘IKEA hotel’ zijn alle wanden, vaste plafonds en koven

door MAT Afbouw gerealiseerd. Op de benedenverdieping is

om praktische- en esthetische reden gekozen voor gedeel-

telijk systeemplafonds en gedeeltelijk verlaagde vaste gips-

plafonds waarin kanalen en leidingen weggewerkt zijn.

In totaal zijn er 7629 vierkante meter wanden, 4010 vier-

kante meter voorzetwanden bij de gevels en 2538 meter

koofjes geplaatst. Er is 18545 vierkante meter voegwerk

gemaakt.

Het ‘afspraak is afspraak’ principe, waar MAT Afbouw

bekend om is, bleek weer eens duidelijk in het ‘IKEA hotel’

waar tijdsdruk en prettige samenwerking hand in hand

gingen.

Hoewel IKEA en Golden Tulip dezelfde bedrijfskleuren

voeren, is het gebouw niet in geel en blauw uitgevoerd.

Hier heeft de gevel een donkere houtkleur gekregen

waardoor het hotel op een natuurlijke manier in zijn

omgeving wordt opgenomen.

De Delftse IKEA vestiging heeft een grootscheepse ver-

bouwing achter de rug. Behalve winkel is de vestiging ook

opleidingscentrum. Winkel en opleidingscentrum samen

hebben een oppervlakte van ongeveer 37.000 vierkante

meter.

De opleiding wordt jaarlijks bezocht door zo’n vijftien-

honderd mensen die gemiddeld een tot twee weken in

Delft verblijven. Het IKEA imperium omvat 258 winkels in

35 landen.

Een bijzonder samenwerkingsproject van
Inter IKEA Systems en de Golden Tulip
Hospitality Group

‘IKEA HOTEL’ IN DELFT De uitdaging
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