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HOOFDKANTOOR CHARLES VOGELE BENELUX te Breukelen 

Met deze inzending voor de ARC 15 stuurt GROW architects het 
hoofdkantoor van Charles Vogele in als interieur project. 

De opgave om een nieuwe onderkomen te ontwerpen voor een 
kledingmerk dat zijn gevoel met de mode terug wilde zien op de 
werkvloer. De uitdaging was een kantoor te maken dat tegelijk een 
cultuuromslag bracht in het overgaan naar een open werkvloer, met 

flexplekken, werkeilanden en omringd door kleding.
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Het hoofdkantoor van Charles Vogele Benelux krijgt een nieuwe 
werkplek langs de A2 bij Breukelen. In een a-typisch gebouw voor 
een kantoor wordt straks een nieuw modieus gebouw ingericht als 
onderkomen voor 30 werknemers incl. trainingsruimten en workshops 

voor winkelpersoneel.

De beleving van mode op deze werkvloer is uitgangspunt geweest 
voor dit ontwerp, zo wordt de modebeleving van de kleding voelbaar 
gemaakt en speelt de “Look & Feel” als; Transparantie, Vernieuwing, 
Fris en klantvriendelijkheid een grote rol. Het werken tenmidden van 

de mode en kleding is belangrijk voor de ruimtes.

Alles concentreert zich rondom het centraal hart van het gebouw, 
de ovale vide. Deze trekt de werkplekken centraal naar het midden 
en zorgt voor een heldere indeling van de verschillende plekken. 
De vides versterken de zichtrelaties tussen boven en beneden waar 
gewerkt en getraind wordt. Vanuit dit ‘hart’ van het gebouw straalt de 

mode zich uit naar de omliggende werkplekken en omgeving.

Een aantal in bamboe uitgevoerde vaste meubel elementen, als de 
catwalk, balie en kledingwand geven het interieur schaal en maken 
met hun multifunctioneel gebruik de ruimte tot meer dan een werkplek 

alleen. Dit gebouw ademt straks het modemerk

Ontwerp: Sjuul Cluitmans & Sylvia Hendriks

meubels gebouwd door: Paul Timmer

 

begane grond
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Bestaand gebouw

Het gebouw waar het interieur in komt, is een voormalige auto-
showroom van Lexus, gelegen direct naast de A2 bij Breukelen. 

Oorsponkelijk opgezet als een bijna museaal gebouw waarin de auto 
ten volste tentoongesteld zou worden, was het nu doel om het merk 

Vogele aan de gevel te tonen, en een goede werkplek te geven. 

Leegte
Uitdaging was schaal brengen in een grote ruimte van 700m2 (per 
verdieping) zonder het dicht te bouwen. De zeer ruime werkvloer 
die ontstond gaf aanleiding voor een ruim opgezet kantoor met 
voldoende plek voor tentoonstellen van de kleding die het bedrijf 

verkoopt.

Plekken
De bestaande indeling van het gebouw wordt gekenmerkt door 
een aantal vides in de vloer waardoor doorzichten ontstaan tussen 
boven en beneden. Er is nog een werkende autolift in 1 van deze 
vides aanwezig. De specifieke ovale vormen van deze openingen 
zijn aanleiding geweest om het interieur ontwerp op af te stemmen.

het gebouw biedt aan de buitenzijde voldoende mogelijkheid tot display naar de snelweg de glazen box die uitsteekt heeft potentie tot vergaderplek

centrale vide - bestaand

verdieping - grote open ruimte - bestaand

autolift - bestaand autolift - bestaand



Conceptueel uitgangspunt interieur
GROW architects amsterdamhart v/h gebouw -entree

Conceptueel uitgangspunt interieur
GROW architects amsterdamzichtrelaties tussen boven en beneden versterken, gebruik van de vides

Conceptueel uitgangspunt interieur
GROW architects amsterdamplekken maken aan de randen, in het hart ontmoeten Conceptueel uitgangspunt interieur

GROW architects amsterdamwerken omgeven met mode, uitstraling van het merk naar buiten
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CONCEPT ONTWERP

Het ontwerp is gebaseerd op de volgende simpele opzet, waarbij 
zoveel mogelijk van het bestaande gebruik maken uitgangspunt 

was, door een beperkt budget. 

1. Er is 1 centraal punt dat de ruimtes indeelt, maar ook de 
belangrijkste visuele verbinding biedt met boven- en beneden. 

2. Deze zichtrelaties worden zoveel mogelijk versterkt door op deze 
plekken kleding te laten zien, die uitlokt om naar boven- of beneden 

te kijken. 

3. Op de werkverdieping worden de 3 bedrijfs-afdelingen 
gegroepeerd rondom de centrale vide, hiertussen is ruimte voor 
informele ontmoeting of overleg. Het bedrijf gaat over op een open-

werkvloer, wat stimuleert dat je makkelijker naar elkaar toeloopt.

4. Naast deze onmoetingsruimte is op deze plekken ook de
mode- beleving van de kleding voelbaar, en speelt de “Look & Feel” 
als; Transparantie, Vernieuwing, Fris en klantvriendelijkheid een 

grote rol.

centrale vide gebouw verbinding tussen boven/beneden open werkvloer / flexplekken display op open plekken naar buiten
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centrale hal, met catwalk mode element dat ruimte indeelt en schaal geeft. Tevens zit- wachtplek voor bezoek

GROW architects
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Interieur meubels

Het interieur wordt gekenmerkt door een aantal speciaal ontworpen 
meubels in bamboe. Het lichte bamboe contrasteert met de donkere 
vloer, en draagt bij aan een frisse duurzame look, waar het bedrijf 
voor staat.  De meubels gaan allemaal hun affiniteit met de mode 
aan. Daarnaast hebben ze de specifieke vormentaal van het gebouw 

aangenomen om zo 1 geheel te vormen. 

De Catwalk
Deze volgt exact de ovale vorm van de bovenliggende vide. De 
catwalk geeft schaal aan de grote open ruimte bij binnenkomst in het 
gebouw. De collectie wordt erop getoond, en bezoek kan in de ronde 
zitting wachten. Er kunnen kleine groepsworkshops of presentaties 

in een ‘arena-achtige’ opstelling worden gegeven.

Jeanswand
De hoge ruimte wordt benut door een hoog element te gebruiken 
om alle jeans die Vogele verkoopt te showen. In een fijn staalframe 

staan de poppen op bamboe plateaus.

Balie / receptie
Bij binnenkomst wordt men ontvangen aan de balie die aan het 
lagere deel het bezoek te woord staat. Achter het hoger deel staat 
alle apparatuur uit het zicht. De ronding sluit aan bij de naastgelegen 

catwalk.

Ronde flexplekken
De 4 flexplekken kunnen plaats nemen aan een rond blad dat 
meeloopt met de trap. Aansluitingen voor laptops zijn onder het blad 

weggewerkt.

detail trap/zitelement in kop van de catwalk. De 
treden lopen over in het zitvlak

productie van trapdelen met cnc-freeswerk in 
de werkplaats

de catwalk gereed, exact gepositioneerd boven 
de ovale vide

het ronde flexplekblad, in de vorm van de 
‘bestaande ‘ achterliggende trap

de afronding van de balie nodigt uit in het 
gebruik erachter te lopen

jeanswand de nieuwe collectie kan tijdens een modeshow gepresenteerd worden op de catwalk



verdieping - werkvloer

1-op-1 / flexplek

werkeiland - 3 afdelingen 

vergaderruimte

interier meubel

trainingsruimte / workshop

begane grond - trainingsruimte
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Organisatie gebouw 

flexplekken voor 1-op-1 overleg of werken aan de vide



zichtrelatie met mode beneden op werkvloer
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verdieping

1.

2.

3.
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HOOFDKANTOOR CHARLES VOGELE BENELUX te Breukelen - 9 3. autolift in gebruik als etalage, boven zichtrelatie (& daglicht) vanuit de ‘boardroom’ aan de snelweg

1. directie kantoor in lijn met gebouw 2. afdeling in hoge ruimte, met zicht op snelweg



verdieping
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