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3. CREATING THE PLAZA
Isometric overview

Ontwerp concept plaza gebied

Het INIT gebouw is industrieel, verfijnd en groot
van schaal. Overal waar we nu een interventie
doen, zullen we daarom de natuur en menselijke
schaal naar binnen halen. Onder andere doordat
we het entree gebied transformeren naar een
gebied voor kort verblijf.

Toegepast concept in isometrie schets
GROOSMAN ARCHITECTEN

Vlekkenplan en verkeersstromen

INIT
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GROOSMAN ARCHITECTEN
INIT

entrance area = 250 m2
stair
escalator
elevator

entrance area = 250 m2
plaza area = 1350 m2
stair
retail - horeca = 580 m2
escalator
elevator
plaza area = 1350 m2
retail - horeca = 580 m2
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SAMENWERKING GROOSMAN KANTOORCOMPLEX INIT

security station

barrista

De ‘service desk’ vormt een uitzondering op
dit concept, de vormgeving en techniek geeft
ruimte voor het verniewende karakter wat INIT
had in de tijd dat het gebouwd werd. Door
gebruik te maken van nieuwe technieken,
zoals het 3D printen op groot formaat, zal het
een waardige doch functionele eye catcher
worden. Deze schets van de ‘service desk’ heb ik
getekend in Revit.

Toegepast concept in ruimtelijke schets
Functie gekoppeld aan randvoowaarden
host station

security desk station

preparation

SAMENWERKING GROOSMAN KANTOORCOMPLEX INIT

Type toilet units

Een belangrijk onderdeel van de transformatie
voor de huidige gebruikers van het pand zijn de
toiletgroepen. Ook hier creeëren we plekken
voor ontmoeten en ontwerpen we vanuit de
biophilische gedachten en toetsen we ons
ontwerp met de WELL standaard. Een eenduidig
antwoord op duurzaamheid hebben we niet,
maar we proberen het materiaal van dichtbij
te halen, zo gebruiken we populieren hout uit
Nederland voor de latjes van de wanden.

Toegepast concept in isometrie schets

correspondeert met A - door in box

let unit details
4. RENEWAL SANITARY

GROOSMAN ARCHITECTEN
INIT

schaal 1:5 op A3 formaat
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GROOSMAN ARCHITECTEN

SAMENWERKING GROOSMAN KANTOORCOMPLEX INIT
plattegrond toilet unit
correspondeert
met D - ceiling mens toilet

Detail overview

schaal 1:50 op A3 formaat

ANITARY

GROOSMAN ARCHITECTEN

details

schaal 1:5 op A3 formaat

Panty has a quooker,
coffee machine, microwave
2 burner stove, refrigerator

INIT

A

11560 mm
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INIT
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Opbouw toiletdeur, inclusief signing

2600 mm

E

C

1150 mm

A

NITARY
G

Wooden self-supporting
C
construction, inside
finished with an eco plasterboard
niet in
boekje
ceiling woman toilet
e.g. a wood
fiber
board E
orD-fermacel
1:5 op A3 formaat
finishedschaal
with
a chalk plaster
15 cm

B

Brass HPL
on eco chipboard

Door built from bamboo slats
A
F veneer
standard block door with bamboo

3550 mm

B

D

accessible ceiling
preferably a standard
'rockfon' panel with
finish on the ends

G
E
1000 mm

GROOSMAN ARCHITECTEN
INIT

Wooden construction, inside
finished with an eco plasterboard
e.g. a wood fiber board or fermacel
finished with a chalk plaster

F

Wooden self-supporting construction, inside
finished with an eco plasterboard
e.g. a wood fiber board or fermacel
finished with a chalk plaster

Detail schetsen toiletunit

Plafond aansluitingen met bestaand I profiel
waarin verlichting is verwerkt

18mm varnished
construction board

cove

bamboo slats

E

lichtkoof in toilet en toegangkelijke
plafondplaat (standaard formaat)

11 cm

D

hollow handle

accessible ceiling
preferably a standard
'rockfon' panel with
finish on the ends

11 cm

existing column
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Het is eer om met Gert de Graaf, architect van
INIT, de algemene ruimtes van het gebouw te
transformeren naar de eisen en wensen van
LED
nu. Waarbij het aan ambitie aan
de indirect
kant van light line
power
supply in
het ontwerpteam niet ontbreekt. Geweldig
'pantry'
vind ik het om de ruimte te krijgen om opupper
zoek cupboards
te gaan naar lokale materialen, innovatieve
bevestingstechnieken en duurzaam gebruik.

Tile 30-60 cm
glued with natural glue
on fermacel

wooden beams
construction wall

bamboo slats
Derako system

15cm
Bamboo door
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WOONHUIS ‘WIJHESTRAAT’

WOONHUIS ‘WIJHESTRAAT’

Woonwensen vlekkenplan

Van heel abstract, praten over zichtlijnen en
contact met buiten en ruimtes onderling. Het
verlangen van een grote open ruimte met
voldoende hoekjes om je terug te trekken....
naar de inpassing van deze wensen in het
toegewezen deel van het oude schoolgebouw.
Woonwensen vertaald in de plattegrond

WOONHUIS ‘WIJHESTRAAT’

De opdrachtgevers maken deel uit van een
CPO project, waarbij meerder huishoudens een
schoolgebouw transformeren. Een complex
proces. Het begeleiden en vormen van de
woonwensen in woord naar een ruimtelijk
plan met bijzondere (duurzame) materiaal
toepassingen, heb ik als heel dankbaar
en waardevol ervaren. Trots ben ik dat de
bouwfysische randvoorwaarden, van hoog
niveau en allemaal uit het zicht gedetailleerd zijn.

De visualisatie van de woon en leefkamer

Verschillende fase tijdens de uitvoering

april - 2021

januari - 2022

BEDRIJFSRESTAURANT SCHIPHOL BPS CENTERPOINT

Foto: Rene van Dongen

BEDRIJFSRESTAURANT SCHIPHOL BPS CENTERPOINT

De verschillende kleuren vertellen uit hoeveel bezoekers een gezelschap bestond.
De omvang van de circel vertelt hoeveel gezelschappen er aan een tafel gezeten hebben.

Het gezelschap bestond uit 1

2

3

4

5

6

7 of meer bezoekers

aantal gezelschappen aan een tafel 22 12 7

2

Analyse bestaande ‘gewoonte en gebruiken’

Door een observerend gebruiksonderzoek heb ik
als ontwerper het gebruik van de ruimte beter
leren begrijpen. Niet alleen door een time-lapse
van deze dag goed te bestuderen, maar ook
door mijn aanwezigheid daar. Daardoor heb ik
de bezoekers en sfeer van de ochtend, middag
en avond ervaren. Het personeel intensief
gesproken, hoe men het restaurant opstart,
afsluit en schoonmaakt. Deze analyse vormde
de basis van de ontwerpuitgangspunten voor de
rest van het project.

Principe plattegrond

Tafel voor; 2

3

4

5

6

7 of meer bezoekers

BEDRIJFSRESTAURANT SCHIPHOL BPS CENTERPOINT

300 stoelen, 1 grote open ruimte.... en de
uitdaging om er geen ‘kantine’ van te maken.

BEDRIJFSRESTAURANT SCHIPHOL BPS CENTERPOINT
Nieuwe situatie
Foto: Rene van Dongen

‘The underdog’ ben ik in dit team van
geroutineerde professionals. Meerdere
malen heb ik hen verbaasd met inzichten of
toepassingen maar zeker zo vaak heb ik van hen
mogen leren. Trots ben ik op het eindresultaat,
dat is net zoals ikzelf niet ondergesneeuwd door
ingewikkelde processen en ingesleten gewoonte.

Oude situatie
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12. ISOMETRIE
vaste prikkelende uitdagende constructie
van bamboe en of hout.

1:1

presentatie van maquettes als
onderdeel van het 'eetbare
landschap'

1:100

n. Daarmee vormt Rotterdam ook het canvas,
gebruik. (voortvarend, no-nonsens, puur, recht
niet lullen maar poetsen.) De 2e schaal is op
au, het gebouw als schil van het kantoor, het is
rauw en neutraal. De 3e schaal is Groosman, het

bedrijf en de medewerkers. Hier is alle rust en ruimte om het
DNA van Groosman te etaleren. Groosman kleurt de ruimte
want uitstraling en trots komen van binnenuit, en dragen
zicht uit naar buiten toe.

1:1 contact, mensen verbinden het DNA van Groosman in
het interieur
1:100 het canvas, het gebouw, de menselijke maat
1:500 stedelijke context, stadsmakers

Ontwerp concept
Het gebouw werkt als neutraal grijs canvas voor
de kleurrijke trots van Groosman. De trots, de
vooruitstrevende ambitie welke opdrachtgevers
niet altijd durven volgen... dat zijn de elementen
die de ruimte gaan ‘kleuren’. Op deze manier
wordt het kantoor een proeftuin met lef.

Presentatie en opbergruimte
van volume studies

materiaal kaste

vaste prikkelende uitdagende constructie
van bamboe en of hout.

hoge samenwerkingstafels
onder een 'groene' paraplu

Samenwerkingstafel... met alle
faciliteiten die erbij horen. Groot scherm,
akoustisch semi geïsoleerd, bergruimte,
schetsmateriaal, grote tafel met zowel
computer als schetswerkplekken etc.

wisselbare 'gevel'panelen

Toegepast concept in isometrie schets

redelijk akoestisch afgesloten
hybride werkplekken

Met veel plezier heb ik samen met Maurice Reijm
gefantaseerd, gebrainstormd en geschetst over
het kantoor van de toekomst... Een kantoor
waar ik al vele uren verstleten had wat eraan
bijgedragen kan hebben, dat we toch net niet
verfrissend genoeg zijn geweest.
Trots zijn we op de 2e plek in deze betaalde pitch.

.

WOONHUIS ‘DE BRAKEN’

WOONHUIS ‘DE BRAKEN’

Volume analyse van ‘wensen’ en ‘kansen’

Een typisch jaren ‘70 woning, een typisch
‘babyboom’ echtpaar met de wens om verder
oud te worden in deze woning. Volledig kunnen
leven op de begane grond was daarom van
groot belang. Na doorvragen bleek dat het
belangrijk was om veilig en drempelvrij te
kunnen bewegen met rollator en rolstoel. Om
ook later nog van de luxe op de verdieping te
genieten zijn alle voorbereidingen getroffen
zodat er later - wanneer nodig - eenvoudig,
binnen 1 werkdag een ‘huislift’ geplaatst kan
worden.

Legende:
Het gebouw

Principe schema woning

Meubels
Voorzieningen
voorbereid
minder valide
Verdwijnt bij
minder valide

WOONHUIS ‘DE BRAKEN’
Nieuwe situatie

Familie, vrienden en buurtbewoners zijn onder
de indruk van het resultaat, de bewoners zelf
wonen er met veel plezier en genieten van
de mooie materialen, het uitzicht, doorkijkjes
en perfect aansluitende routing op hun
woonwensen en gewoonten. Ze hebben
zoveel mogelijk meubels uit hun vorige huis
meegenomen om zich sneller thuis te voelen op
deze nieuwe plek.

IN DIENST BIJ GROOSMAN

Bossche Poort - Zaltbommel
02-11-2017

Afscheid Marc Siebers van Hanneke:

2

kans 4
Fiep-paviljoen

Het plein achter de Poorterij opwaarderen. Hierbij zal
het Fiep Paviljoen een aanvulling voor het plein zijn.
Waardoor het plein een speelse indeling krijgt, met
ruimte voor Fiep en haar doelgroep
en met behoud
plattegrond
van de ruimte voor de huidige gebruikers.

kans 4
Fiep-paviljoen
TENDER:
Het plein achter de Poorterij opwaarderen. Hierbij zal
FIEP-PAVILJOEN
het Fiep Paviljoen een aanvulling voor het plein zijn.
Samen met o.a. Marc Siebers enthousiast en
Waardoor
het plein een
speelse
indeling
krijgt, met
vrij ‘gefantaseerd’.
Daarna
de beste
ideeën
ruimte
voor Fiep enenhaar
doelgroepaan
ende
met behoud
gevisiualiseerd
gepresenteerd
opdrachtgever
en
belanghebbenden.
van de ruimte voor de huidige gebruikers.

IN DIENST BIJ GROOSMAN
Kantoor in gebruik
Foto: Groosman

KANTOOR MATERIEELDIENST VORM
In mijn tijd bij Groosman heb ik voor dit project
het interieurconcept opgezet en uit mogen
werken tot aan werktekeningen.

Het meest trots ben ik, dat ik de medewerkers
heb kunnen overtuigen dat hun heilige
‘planbord’ niet 6 strekkende meter whiteboard
aan de muur hoefde te zijn, maar misschien
zelfs wel efficienter werkte als ‘schoolbord’ en
ruimteverdeler. Onder andere hiervoor heb ik
principe uitwerking en werktekeningen gemaakt.

VORM materieeldienst
VORM materieeldienst
interieurvoorstel
interieurvoorstel

Principe uitwerking planbord
25
25

4x4xplanbord
planbord1500-1000mm
1500-1000mm
magnetisch
geprint)
magnetischwhitebord
whitebordafwerking
afwerking (evt. geprint)
aan
aandedezichtzijde
zichtzijde
per
setvan
van22naar
naarbuiten
buiten gericht
gericht
per
set

gelakt
gelakt
5001
RALRAL
5001

1000
mmmm
1000

plafond
hoogte
plafond
hoogte

n2

184 mm
26 mm

184 mm
150 mm

150 mm
Häfele profiel
M 10.232
vertikale
Häfele
profielschuifdeur
houten

M 10.232
vertikale
houten schuifdeur

1920 mm

1920 mm

1500 mm

1500 mm

26 mm

Afscheid Eric Rijper van Hanneke:

kans 4
Fiep-paviljoen

Het plein achter de Poorterij opwaarderen. Hierbij zal
het Fiep Paviljoen een aanvulling voor het plein zijn.
Waardoor het plein een speelse indeling krijgt, met
ruimte voor Fiep en haar doelgroep en met behoud
van de ruimte voor de huidige gebruikers.

HANNEKE VAN DEN BORNE
06-26470467
info@hannekevandenborne.com
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