Welkom

Het Hoogeland op Facebook

Sinds enige tijd heeft Het Hoogeland ook een eigen Facebookpagina. Hierop worden
nieuwtjes gedeeld. Liked u ons ook? https://www.facebook.com/pages/Het-Hoogeland/131736
923578967?fref=nf

Kamers te huur

Voor nadere informatie over de beschikbare ruimten in Het Hoogeland kunt u terecht bij onze
makelaar: Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting B.V. (telefoon 030 23 22 303). Zij vertellen u graag
meer en kunnen een bezichtiging verzorgen. Nieuwsgierig? Klik hieronder voor een digitale
rondleiding:ÃÂ
http
s://www.youtube.com/watch?v=oqlMOAN6Tgk

Duurzaamheid

Al 200 jaar is het Hoogeland een representatief gebouw gelegen op een markante plek in
Utrecht. Om weer 200 jaar verder te kunnen met dit mooie gebouw is het van belang dat het
voldoet aan de gebruikswensen van nu. Dit betekent o.a. een duurzaam gebruik van het pand.
Er is de afgelopen periode hard gewerkt om het energieverbruik van fossiele brandstoffen te
verlagen. Zonnepanelen leveren daarvoor een belangrijke bijdrage, er is dubbel glas geplaatst
en het pand is geisoleerd. Daarnaast gaan de gebruikers van het pand milieubewust om met de
verlichting, het water en de verwarming. Naast de aandacht voor binnen is ook de aandacht
voor buiten. Zo hebben we wilde bloemen gezaaid in de voortuin.

Het is eenvoudiger om ervoor te zorgen dat het gebouw naast Duurzaam (=Groen) ook Vitaal
(=Gezond) is. Deze aspecten, die een helende invloed hebben op de mens, zijn inmiddels in
het gebouw te vinden.
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Het Hoogeland kan terugzien op een interessante geschiedenis. In de tijd zijn vier perioden te
onderscheiden. De eerste is die van woning van de familie Ram. Het Hoogeland werd in 1824
als woonhuis gebouwd. Eind negentiende eeuw werd het pand vergroot en uitgebreid met de
twee vleugels en werd het Hogelandse Park aangelegd. Tot 1919 was het als museum in
gebruik. Toen het museum naar de binnenstad verhuisde, gebruikte Staatsbosbeheer het
gebouw van 1919 tot 1977 en zorgde ervoor dat rond 1932 de tweede verdieping werd
gerealiseerd. In 1993 begon de vierde periode, de periode van kantoorgebruik.

De eerste 5Â a 10 jaren hebben er een middelgroot architectenbureau en een klein
advocatenkantoor hun medewerkers gehuisvest. Nadat deze waren vertrokken vonden kleinere
bedrijven hun plek in Het Hoogeland.
Bij deze laatste invulling van de huisvesting is gekeken naar een leuke mix van mensen en
capaciteiten. Mijn filosofie hierbij is dat mensen die hier hun bedrijf uitoefenen dat in een goede
sfeer kunnen doen en dat de randvoorwaarden zeer goed zijn.

Het Hoogeland is voor mij de herberg waarin ik blijf zoeken naar een maximale
verblijfskwaliteit.

Jan van Overhagen
Â
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