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Gebouwde koplampen 
Langs de A2 breidt het oeuvre van ONL zich gestaag uit. Na de Acoustic Barrier waarin 
de Hessing Cockpit is opgenomen, is aan de kant van het bedrijventerrein een nieuw 
project van dit bureau verrezen: Ekris Headlights. In twee blikvangers zijn een nieuwe 
showroom en een garage voor BMW gehuisvest.

Als er de afgelopen jaren één Nederlands bureau is geweest 
dat zich qua technologische ontwikkeling kan meten aan de 
auto-industrie, is dat ONL. Daardoor is het niet meer dan 
logisch dat juist dit bureau werd gevraagd om op het bedrij-
venterrein naast Leidsche Rijn een nieuw ‘visitekaartje’ voor 
BMW te ontwerpen.
Het project bestaat uit twee gespiegelde volumes: pand A 
huisvest een showroom, werkplaats en magazijn van BMW/
Ekris, pand B is een volledige showroom. De twee gebou-
wen vormen volgens ONL een coherent beeld dat verwijst 
naar de karakteristieke ‘nieren’ op de neus van elke BMW. 
Beeldbepalend in het aanzicht van de gebouwen is hun staal-
constructie, die zich als het ware om de kostbare auto’s heen 
vouwt. De indrukwekkende halfronde, uit driehoekige facetten 
opgebouwde glasgevels op de kop van de gebouwen roept 
bovendien een sterke associatie met twee koplampen op. 
Ekris Headlights is opnieuw een voorbeeld van Non Standard 
Architecture, een benadering die ONL in haar ontwerppraktijk 
nastreeft om tot unieke architectuur te komen door ver-
nieuwende, geheel fabrieksmatige productietechnologieën. 
Revolutionair is vooral het door het bureau ontwikkelde File-
2-Factory-principe: er komt geen bouw- of constructietekening 
meer aan te pas. In plaats daarvan verloopt het productie-
proces op basis van driedimensionale computermodellen die 
de fabrieksmachines direct aansturen. Kwaliteit, precisie en 
efficiëntie kunnen zo worden gegarandeerd, hoe ingewikkeld 
de structuur van het ontwerp ook is. De kostprijs van een 
gebouw als Ekris Headlights – het bestaat uit een complexe 
geometrische staalconstructie waarin geen twee elementen 
hetzelfde zijn – hoeft hierdoor die van een standaard gebouw 
niet te overstijgen. (OK)
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