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Herinrichting kantoorgebouw BBDO Brussel
Projectbeschrijving
ZAmpone herdenkt de ‘open space’
volgens een drietal principes: dynamiek,
akoestiek en daglicht.
In het ‘nieuwe werken’ is het niet de
ruimte maar wel de mens die zich
verplaatst en aanpast aan de situatie: een
dynamische gebruiker in een statisch
gebouw.
In de ‘open workspace’ wordt het geluid
onder controle gehouden, door vergaderen enkel toe te laten in de daarvoor
voorziene cellen. Ontmoeten en gezellig
keuvelen gebeuren in het restaurant, op
de tribune en rond de circulatiekokers.
Werknemers functioneren beter met
natuurlijk licht en uitzicht op het (stads)
landschap. Aan de ramen en rond de
centrale vide worden nieuwe werkplekken georganiseerd, die baden in het licht.
Vergaderruimtes worden niet voorzien
van daglicht om de bezettingstijd te
beperken.

Op de tribunes kunnen de CEO’s
informele vergaderingen, inspirerende
discussies, presentaties en lezingen
houden, of kan een bib de ontvangstzone
verlevendigen.

Speciale kenmerken
ZAmpone wilde de grote tribunes zo
transparant mogelijk uitvoeren. Daarom
werden de tredes als zwevende vlakken
ontwikkeld. De immense overspanningen
(tot 9m) werden gerealiseerd door de
treden te ontdubbelen en te concipiëren
als vierendeelliggers. De blokken tussen
2 gelamelleerde platen werden zorgvuldig gepositioneerd in functie van de te
verwachten belasting. Deze constructie
laat zowel zicht als licht toe naar de
achterliggende ruimtes, maar creëert ook
bergruimte voor tijdschriften en boeken.
Stopcontacten en datapunten zijn steeds
een uitdaging bij een flexibel kantoorconcept. ZAmpone bedacht rode stalen
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buiselementen tussen de bureaus die
kabels naar de juiste plaats leiden. Ze zijn
bovendien drager voor allerlei wandscheidende en akoestische materialen.
Het ventilatiesysteem werd grondig aangepast en automatisch gestuurd volgens
de bezettingsgraad van de ruimtes. Op
die manier wordt vermeden dat de installatie voortdurend op volle toeren draait. <
www.zampone.be
- FOTOGRAFIE: TIM VAN DE VELDE -

