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Rijkskantoor de Knoop officieel geopend 
 
Namens het Rijksvastgoedbedrijf en RCreators, openden Annet Bertram, directeur-generaal 
Rijksvastgoedbedrijf en Hans Gennissen, voorzitter Algemeen Bestuur Facilicom Group, op 17 mei 
rijkskantoor de Knoop. 
 
In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf herontwikkelde consortium R Creators, de samenwerking tussen 
Strukton, Facilicom en Ballast Nedam, de voormalige Knoopkazerne in Utrecht tot rijkskantoor de Knoop. Het 
verouderde complex onderging een duurzame herontwikkeling tot rijkskantoor waar verschillende rijksdiensten 
hun intrek in namen. Het casco van de voormalige Knoopkazerne werd getransformeerd tot rijkskantoor en 
uitgebreid met een vergadercentrum voor duizend bezoekers. Een atrium verbindt het vergadercentrum en de 
getransformeerde Knoopkazerne. De buitenruimte is ingericht met ‘het Knoopplein’ en het circulaire paviljoen 
‘The Green House’. 
 
Meer kwaliteit door duurzaam partnerschap 
Samenwerking was een belangrijk criterium tijdens de aanbestedingsfase. Niet alleen omdat het contract twintig 
jaar loopt, ook omdat tijdens de exploitatiefase de facilitaire organisatie van R Creators als één team samenwerkt 
met de facilitaire organisatie van het rijkskantoor. Het is voor het eerst in een PPS-aanbesteding dat 
dienstverlening en samenwerking zo zwaar meewogen. Door de kennis en ervaring van zowel bouwen, 
onderhoud, als dienstverlening, is meer kwaliteit gerealiseerd voor de gebruikers. 
 
Toekomstbestendig in hartje Utrecht 
Wat betreft duurzaamheid ligt de focus niet alleen op het reduceren van energie- en materiaalgebruik. Er is ook 
ingezet op de maximale flexibiliteit voor het gebouw en de bijbehorende dienstverlening, zodat deze 
toekomstbestendig zijn. Het gebied rondom Utrecht Centraal waar rijkskantoor de Knoop ligt, maakt onderdeel uit 
van het ‘Masterplan Stationsgebied’ voor de vernieuwing van het centrum. Rijkskantoor de Knoop is een blijvend 
toonaangevend, gastvrij en duurzaam gebouw in het hart van Nederland geworden. 
 
Bekijk hier de timelapse van de herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne naar rijkskantoor de Knoop 
https://youtu.be/XNE0hyeYfyE  
 
Over Strukton 
Strukton heeft een passie voor technologie en focust op rail- en civielgerelateerde werkzaamheden en door technologie gedreven 
specialismen. Het bedrijf onderscheidt zich met een aantal unieke specialismen voor de markten railsystemen, civiele infrastructuur en 
techniek & gebouwen. Met zijn technologie en specialismen wil Strukton bijdragen aan een sector die instaat voor kwaliteit en veiligheid van 
spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties en gebouwen. Opdrachtgevers bevinden zich zowel binnen Europa als ook steeds 
meer daarbuiten. Het bedrijf telt circa 6.500 medewerkers en heeft een omzet van 1,9 miljard euro. www.strukton.nl 
 
Over Facilicom Group  
Facilicom Group is als grote, van origine Nederlandse facilitaire totaaldienstverlener actief in vestigingen in Nederland, België, Verenigd 
Koninkrijk en Ierland. Facilicom biedt werkgelegenheid aan ruim 32.000 medewerkers. Facilicom is onder meer actief in de branches 
schoonhouden, beveiliging, (bedrijfs)catering, facilitair management, bouw en installatie en horecadiensten. Het bedrijf levert voor steeds 
meer opdrachtgevers combinaties van diensten, gebundeld in een geïntegreerd pakket. Door de latere internationalisering heeft het bedrijf 
inmiddels gekozen voor de naam Facilicom Group. Sinds de oprichting in 1966 is het hoofdkantoor gevestigd te Schiedam. 
www.facilicom.com 
 
Over Ballast Nedam 
Ballast Nedam is een ontwikkel- en bouwonderneming waarbij de projecten de kern van het bedrijf vormen. Ballast Nedam wil het meest 
competitieve bouwbedrijf van Nederland zijn. Via directe en open dialoog met haar klanten en partners ontwikkelt Ballast Nedam 
toekomstbestendige gebouwen en infrastructuur: van droom tot realisatie. Dit koppelt ze aan haar slimme kijk op kostenefficiëntie, techniek, 
wereldwijde expertise en focus op operational excellence. De projecten waar Ballast Nedam zich op richt omvatten een groot deel van onze 
gebouwde omgeving en zorgen voor diversificatie binnen het concern. Projecten waar Ballast Nedam het verschil maakt voor haar klant door 
haar specialistische kennis en kunde. Ballast Nedam industrialiseert het bouwproces, door innovatieve modulaire concepten in te zetten en 
haar aanpak te standaardiseren. Ballast Nedam maakt deel uit van de Rönesans Groep. www.ballast-nedam.nl  
 
Noot voor de redactie: RCreators, Wivine Hoex, telefoonnummer (06) 1374 8258, e-mail w.hoex@ballast-nedam.nl. 
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