
HOOFDKANTOOR QUALM
INFORMEEL, STOER EN STIJLVOL KANTOOR IN ROZENBURG



Een informeel, stoer en stijlvol kantoor 

In Rozenburg heeft Sputnik het nieuwe kantoor en het interieur ontworpen voor 

Qualm, een aannemingsbedrijf van grond-, weg- en waterwerken. Qualm is een 

familiebedrijf, wat is terug te zien in de manier van werken. De bedrijfsvoering 

vroeg om een professionele, maar tegelijkertijd informele, werkomgeving. 

Plezier in het werk staat hoog in hun vaandel. Naast dat iedereen zijn of haar 

eigen verantwoordelijkheid krijgt en neemt, zijn de persoonlijke contacten erg 

belangrijk en die bepalen in hoge mate de manier van samenwerken. 

Munt en chocolade

Gebouw en interieur zijn integraal ontworpen. Het ontwerp bestaat uit 

twee ‘werelden’, die samen de gewenste sfeer voor Qualm maken. Alle 

kantoorruimtes zijn zakelijk vormgegeven en vormen een kraakheldere 

werkomgeving. Alles binnen de ruimte is wit. Witte wanden, witte vloeren, wit 

plafond, witte kasten en witte tafels. 

In de andere ‘wereld’ is de verkeersruimte zodanig verbreed, dat het niet langer 

een gang is, maar een ruimte wordt, waar meerde ontmoetingsplekken zijn. 

Er zijn koffi ecorners, de lunchroom en overlegplekken. Deze specifi eke vaste 

meubelstukken, welke met 13Speciaal uit Rotterdam zijn ontwikkeld, geven 

kleuraccenten aan de middenzone. Verder bestaat deze wereld uit Essenhout. 

Essen vloeren, Essen kozijnen, Essen plafond en Essen balustades. 

Het kantoor is als één doorlopende ruimte ontworpen met een open relatie 

tussen de werkplekken en de middenzone. 

De twee ‘werelden’ zijn elkaars tegengestelden, maar samen laten ze zich 

combineren tot een uiterst smaakvolle combinatie, zoals munt en chocolade.

De middenzone heeft twee vides met groot daklichten. De vides verbinden de 

drie verdiepingen ruimtelijk met elkaar. Door een van de vides slingert de trap 

naar boven. 

Het gebouw staat op industrieterrein ‘de Pothof’. Dit terrein uit de jaren 

zestig kenmerkt zich door robuuste no-nonsense gebouwen. De geprofi leerde 

aluminium gevel van het kantoorgebouw van Qualm refereert daar naar. Daar, 

waar de warme middenzone de gevel raakt, laten grote glazen puien het open 

karakter van het interieur zien. 

generiek kantoor

gangzone > wandelgang

wandelgang + vide’s > 3D wandelgang

voorzieningen

Op basis van het type ‘generieke kantoorvloer met gang’, is de gangzone 

verbreed tot een verblijfsgebied: de wandelgang, waar informele 

ontmoetingen plaatsvinden. 



DE WARME, INFORMELE MIDDENZONE GEFLANKEERD DOOR DE ZAKELIJKE KANTOORRUIMTES



DE COMBINATIE VAN ZAKELIJK WIT EN WARM ESSENHOUT MAAKT EEN SMAKELIJKE COMBINATIE



DE INFORMELE WANDELGANG MEANDERT DOOR HET GEBOUW

BEGANE GROND 1E VERDIEPING 2E VERDIEPING



DE VIDES VERBINDEN DE KANTOORVLOEREN RUIMTELIJK MET ELKAAR



DAKLICHTEN BOVEN DE VIDES BRENGEN EXTRA DAGLICHT IN HET HART VAN HET GEBOUW



DE MIDDENZONE IS VERKEERS- EN ONTMOETINGSPLEK EN BIEDT RUIMTE AAN DE LUNCHCORNER, STATAFELS EN KOPIEER-EILANDEN



‘S AVONDS KOMT HET INTERIEUR AAN DE GEVEL TOT LEVEN



QUALM KANTOOR

Programma

1.000 m2 kantoor

Projectlocatie

Oranjelaan 43, Rozenburg
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