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ontwerp
In drie maanden tijd heeft APTO in
opdracht van Schiphol Real Estate
een ontwerp gerealiseerd voor
Schiphol Area Development Company.
SADC is een open organisatie
waar veel coördinatie en overleg
plaats vindt. Het ontwerp van
APTO faciliteert hierin door een
duidelijk onderscheid te maken
in werksferen. Rond de entree
bevinden zich de publieke functies
die overlopen in een semipubliek
ontmoetingsplein dat weer grenst
aan de afgelegen privé-functies
zoals de werkplekken.

W-installaties:
E-installaties:
Bouwkundig:
vloerbedekking:

Inteco
Cofely
VW Bouw
SAS interieurs

verbinden
Twee zichtassen die door de
hele ruimte lopen verbinden de
verschillende
werksferen,
van
de receptie bij de entree tot
de werkplekken aan de raamzijde.
Op het kruispunt van deze assen
vormen de centrale lunchtafel
en
pantry
het
hart
van
de
organisatie.
Hierdoor
wordt
ontmoeting gestimuleerd en dit
zorgt voor cohesie tussen de
werknemers.
organische wanden
De
verschillende
werken
overlegsferen vloeien in elkaar
over
door
drie
organische
wanden.
De
wanden
omhullen
drie
zones
die
verschillende

functies
faciliteren.
Denk
aan
informeelen
formeel
overleg, brainstormactiviteiten,
belplekken,
concentratieplekken
en ‘touch-down’-werkplekken.
samenwerking
Om deze organische wanden te kunnen
realiseren is APTO in samenwerking
met INTOS en Kuiperfineer op zoek
gegaan naar alternatieve productie
technieken, bijvoorbeeld uit de
scheepsbouw. Door in de fabriek
van kuiperfineer de juiste selectie
te maken van materiaal en fineer
methode
is
een
hoogwaardige
uitstraling bereikt, die tegemoet
komt aan de zakelijke uitstraling
van de klant.
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parametrisch ontwerp
Door
de
organische
wanden
parametrisch te ontwerpen, is
het mogelijk om alle unieke
wandpanelen maakbaar te houden.
Tot op het laatste moment kunnen
wanden worden aangepast, doordat
ze opgebouwd zijn met behulp van
formules met variabele parameters.
Vanuit het parametrisch model
kunnen de bouwtekeningen direct
naar de fabriek worden gestuurd.
Alle onderdelen van de wanden
zijn geproduceerd doormiddel van
digitale fabricage technieken,
ook wel CNC fabricage genoemd.
vrijheid
Met
deze
organische
wanden
heeft APTO de vrijheid om elke
plek optimaal vorm te geven.
Verschillende
doorkijkjes
en
doorgangen binnen de organische
vormen zorgen voor een levendige
en dynamische werkomgeving.
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detaillering
De organische wanden bewegen los
van het constructieve stramien.
De overlegruimten, behalve de
brainstormruimte zijn rechtlijnig
en
sluiten
wel
aan
op
het
stramien. Tussen de organische
wanden en de rechte wanden van
de
overlegruimte
zijn
kasten
verwerkt. Deze verdiepingshoge
kasten zijn met een druksluiting
te openen, waardoor geen beslag
zichtbaar is. Uitgangspunt voor
de
detaillering
is
om
deze
zo minimalistisch mogelijk te
houden, de vorm en sterke kleuren
spreken al voldoende. De opbouw
van het pakket van buiten naar
binnen is: eikenhout fineerlaag,
gebogen MDF, houten CNC frame. De
binnenwanden van de overlegruimten
zijn door middel van metalstud
opgebouwd waarop HPL beplating is
afgehangen.
daklichten
Om het benodigde licht op het
omsloten middenplein te krijgen,
heeft APTO een drietal daklichten
ontworpen met speciale philips
daylight simulatie. Deze zijn
diagonaal gericht op de organische
vormen.
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gordijn multiroom
Naast de ingang bevindt zich een
multifunctionele ruimte, welke
door zowel interne als externe
gebruikt kan worden. Speciaal voor
deze ruimte is een geweven gordijn
ontworpen in het textielmuseum
van Tilburg, in samenwerking met

Anouk van Deursen en Brechtje
Trompert. In het gordijn zijn
onder andere het kruispunt van de
A9 en A10, Schiphol, Amsterdamse
skyline met iconen, de oude VOC
vaart en een digitale verkaveling
van Nederland met elkaar verweven.

