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Al sinds 1921 produceert Weleda natuurlijke
cosmetica, zelfzorgmiddelen en geneesmiddelen
met de basisfilosofie: ‘In harmonie met mens en
natuur’.
De achtergrond in de antroposofie is daarbij
belangrijk, maar het bedrijf heeft zich breed
ontwikkeld en draagt tegenwoordig een heel
sterke identiteit uit, die gekenmerkt wordt door
duurzaamheid, 100% natuurlijkheid en de balans
tussen mens en natuur.
Vanuit deze sterke kernwaarden kwam het besef
dat het huidige kantoorpand niet meer goed
aansloot bij zowel de manier van werken van de
werknemers, als bij de uitstraling van Weleda
naar buiten toe.
Bureau Kroner maakte het ontwerp voor een
nieuw interieur, voor de kantoorverdieping en
voor de begane grond waar artsen, retailers en
schoonheids-specialisten worden ontvangen.
Hierbij speelde de relatie met de achterliggende
tuin, waar alle basis-ingrediënten van de
producten van Weleda verbouwd worden, een
grote rol - de tuin is letterlijk binnengehaald: je
komt binnen door een plantenkas. Je ruikt en ziet
de seizoenen zowel buiten als binnen.

Met aandacht, inzicht en in nauw overleg met
de werknemers van Weleda is een visie voor de
inrichting ontwikkeld op basis van de identiteit
van het bedrijf en de mensen die er werken.
Gastvrijheid is gekoppeld aan de geschiedenis
en de rijke traditie van Weleda, aan inspiratie,
creativiteit en kleurrijkheid.
Het interieurontwerp is gebaseerd op de
ervaring van de wereld van Weleda waarin alle
zintuigen aangesproken worden. Openheid
in communicatie, meer ruimte voor contact
en overleg en vooral een interieur dat een
inspirerend verhaal vertelt door de invulling die de
gebruikers er zelf aan kunnen geven.
Omdat duurzaamheid een belangrijke basis
is voor de bedrijfsvoering van Weleda, is het
gebouw in uitsluitend duurzame, natuurlijke
materialen uitgevoerd, die herbruikbaar zijn of
later terug in een productieproces kunnen worden
gezet. 100% natuur vormt het uitgansgpunt.
Het gebouw van Weleda ademt door het
betekenisvolle ontwerpproces beter dan ooit
de sfeer van inspiratie en overtuiging van het
bedrijf - intern en naar buiten toe uitnodigend tot
ontdekken van de rijke wereld van de natuur.

Ervaren met alle
zintuigen: 100% natuur

Entree: dóór de tuin!
En binnen is de tuin overal
aanwezig in het interieur
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Weleda: 100% natuur

Duurzaamheid is voor Weleda een
vanzelfsprekend begrip. Alle producten van
Weleda, zowel de medicijnen als de wellnessproducten zijn 100% natuurlijk, zonder chemische
of kunstmatige toevoegingen. De ingrediënten
voor de antroposofische medicijnen worden
in de tuin rondom het gebouw gekweekt en
in het laboratorium verwerkt door middel van
potentiëren en concentreren.
De producten die zijn toegepast in het nieuwe
interieur zijn dus ook geselecteerd op basis
van afbreekbaarheid, herbruikbaarheid en
recyclebaarheid zoals nadrukkelijk vooraf is
afgesproken.
De vloeren van Forbo zijn van volledig natuurlijk
en herbruikbaar marmoleum; de glazen wanden
van Qbic zijn cradle-to-cradle gecertificeerd. Het
systeemplafond is opgebouwd uit grote (120x60)
cradle-to-cradle recyclebare plafondplaten van
Armstrong. De LED-verlichting van Philips levert
een enorme energiebesparing op terwijl de
duurzaamheidsvisie van Philips vooruitstrevend
is.
De ronde vormen van de ruimtelijke elementen
op de kantoorverdieping zijn opgebouwd door
middel van laser-gesneden MDF mallen. De MDF
is zero-emission en FSC gecertificeerd.
De gipsplaten van Gyproc zijn voorgesneden
om de ronde vormen te volgen en zijn volledig
recyclebaar. Voor de speciaal gemaakte meubels
is duurzaam gekweekt bamboe gebruikt. De
nieuwe kas is van FCS-gekwalificeerd naturel red
ceder.
Het ontwerp is zodanig opgezet dat bestaande
klimaatinstallaties konden worden hergebruikt. De
verdeling van de ruimte, in grote compartimenten
aan de zuidgevel met meerdere werkplekken
iets verder van de gevel vandaan en kleinere
afgesloten kamers aan de noordgevel, maakt op
natuurlijke wijze gebruik van de oriëntatie om het
comfort op de werkplek goed te houden.

Harmonie tussen
mens en natuur:
Een duurzaam
ontwerp

Er is bewust gekozen voor het niet toepassen
van extra koeling. Er wordt natuurlijk
geventileerd en de extra warmte gedurende
enkele zomerse dagen wordt geaccepteerd. De
laboratoriumruimte is van de kantoorverdieping
naar de productieverdieping verplaats. De
speciale luchtinstallatie is behouden op de 2e
verdieping en hergebruikt ten behoeve van de
grote vergaderruimtes, waardoor op plekken met
meer mensen in een ruimte bij elkaar extra kan
worden geventileerd en gekoeld.
Er is dus gezocht naar zowel actieve als
passieve manieren om de duurzaamheid van de
transformatie te waarborgen.
Belangrijkste winpunt van de transformatie is
uiteraard de veel plezieriger werkruimte; de
toegenomen transparantie, de mogelijkheden
voor onderling contact, de lichte en open
ruimtes en de onderlinge zichtbaarheid met
tegelijkertijd de mogelijkheid om je terug te
trekken. Workshops met de mensen van Weleda
om de uitgangspunten vast te stellen, en een
regelmatige terugkoppeling met een qualityteam hebben geleid tot een breed gedragen,
gezamenlijk resultaat.
De vertaling van de bedrijfsfilosofie in
het interieur van de werkruimtes en de
ontvangstruimtes versterkt het plezier en de
trots om bij Weleda te werken aan duurzame
gezondheid en welbehagen.
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