
B-bis architecten

INTERIEURVORMGEVING VAN DE NIEUWE KANTOREN VAN AG VESPA
IN DE VOORMALIGE GENERALE STAF VAN HET MILITAIR HOSPITAAL

B-bis nv
Borgerhoutsestraat 22/01 
2018 Antwerpen
België

Tel: +32 (0)3 231 82 28
www.b-bis.be

opdrachtgever
locatie
type
oppervlakte
project team

budget
oplevering fase 1 (1950m2)
deel renovatie gebouw
uitvoering los meubilair
uitvoering vast meubilair
foto’s

AG VESPA
Antwerpen, Groen Kwartier

kantoorinrichting
2580 m²

Klaas Adriaensen,Evert Crols,    
Dirk Engelen, Sven Grooten, 

Sebastiaan Leroy
800.000 euro
februari 2018

360 architecten
SV Collection met Iduna

Vanhout.Pro
Bart Gosselin

PROJECTFICHE



B-bis architecten B-bis architecten

LOCATIE  

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed En 
StadsProjecten van de stad Antwerpen (AG VESPA) 
zocht een nieuwe locatie om haar 150 personeelsleden 
te vestigen. Deze locatie werd gevonden in ‘t Groen 
Kwartier te Berchem, de vroegere site van het militair 
hospitaal. 

De Generale Staf diende vroeger voor de verzorging 
van officieren en huisvestte de staf van het Militair 
Hospitaal. Het gebouw is een combinatie van neo-
Vlaamse renaissance en neobarok. Dat uit zich 
door overdadige decoratie zoals bloemmotieven en 
dakkapellen en volumespel met erkers, torentjes, en 
trapgevels.  
 
Omdat het gebouw een monument is, werken de 
eigenaars samen met Monumentenzorg Vlaanderen. 
Wat behouden kon worden aan de Generale Staf, is 
behouden. De gevel en het dak zijn in de originele 
materialen hersteld en er is nieuw buitenschrijnwerk 
in eik naar het originele model. Het volume van het 
gebouw is hetzelfde gebleven.
B-bis architecten NV werd, na een wedstrijd, 
aangeduid als ontwerper van de interieurinrichting van 
het nieuwe kantoor. 

Momenteel is fase 1 afgewerkt.  Het betreft 1950m2 
van de 2580m2. Fase 2 is momenteel in uitvoering. 
Nadien zullen er nog aanvullingen komen voor fase 
1, waaronder de way-finding, de inrichting van de 
printlokalen en het economaat. Er wordt intensief 
samengewerkt met 360 Architecten, die instaan 
voor de renovatie van de Generale Staf, om tot een 
coherent geheel te komen.  

PROGRAMMA VAN EISEN

Er wordt uitgegaan van één werkplek per persoon 
waarbij een latere personeelstoename een 
gedeeltelijke werking dmv. flexplekken mogelijk 
maakt. Voor de inrichting wordt rekening gehouden 
met de implicaties van het flexwerken. (verplaatsbare 
opbergruimte voor persoonlijke spullen alsook de 
stockage hiervan)… Er zijn doorheen de jaren 
verschillende grote verschuiven binnen de afdeling 
structuur geweest. Dit is in de toekomst nog mogelijk. 
AG Vespa wenst de nodige flexibiliteit in te bouwen om 
dit te kunnen ondervangen. De ingrepen moeten leiden 
tot een kantoorgebouw dat maximaal flexibel zal zijn 
zonder hierbij aan de structuur en de karakteristieken 
van het gebouw te raken. Naast een flexibiliteit op 
lange termijn dient het ontwerp ook te voorzien in 
flexibiliteit op korte termijn door wijzigingen van 
afdelingen op de verschillende verdiepingen mogelijk 
te maken. 

DE GENERALE STAF

de opdracht behelst het ontwerp van:
- de individuele (flex) werkplekken
- de bijzondere werkplekken
- het onthaal
- de foyer
- de vergaderzalen
- de verbruiksruimte/keuken
- de bibliotheek
- de koffiecorners/ printcorners
- de signalisatie
- de way finding
- visie op de integratie van groen
- een visie op het totale concept 
- bepalen van de verschillende sferen door middel van 
verlichting 

Technische eisen:
- Ecologische duurzaamheid: Bewuste keuze 
voor “natuurlijke” materialen, die tevens “vervang-
vriendelijk” zijn en die bovendien een “lage 
energieproductiekost” hebben. AG VESPA wenst 
daarom enkel materialen te gebruiken die binnen 
de NIBEmilieuklassen 1 tot en met 4 vallen, op 
voorwaarde dat voor elke toepassing een materiaal in 
die klassen beschikbaar is.
- Economische duurzaamheid: Naast de kosten voor 
de renovatie zijn de onderhoudskosten van belang.
Materialen worden zo gekozen dat zij duurzaam 
en onderhoudsvriendelijk zijn. Streven naar lage 
onderhoudskost en laag energieverbruik.
- Akoestiek: in de lokalen moet een goede 
ruimteakoestiek worden gehaald. De vormgeving en 
de materiaalkeuze kunnen hiertoe bijdragen.
-Verlichting: De verlichting die voorzien moet worden 
dient als aanvulling op het daglicht. Het ARAB en de 
Codex op het welzijn zijn hier integraal van toepassing.

FOYER VOOR DE WERKEN INKOMZONE
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ONTWERP

Voor de voormalige Generale Staf werd een concept 
bedacht dat flexibiliteit toelaat om de vier niveaus van 
het gebouw naar wens in te delen.

De voormalige Generale Staf is een monumentaal 
gebouw met een heldere planopbouw. Onze inrichting 
voor de werking van AG VESPA volgt deze helderheid, 
houdt rekening met de monumentwaarde, respecteert 
waar relevant de nog aanwezige originele elementen 
maar geeft ook ‘vandaags’ tegengas. 

PUBLIEK GELIJKVLOERS  

Het onthaal, de foyer en de vergaderzalen op 
de gelijkvloerse verdieping stralen openheid en 
transparantie uit. Hier geven we de historische 
kamerstructuur een hedendaagse ‘twist’. De 
kamergeleding blijft bovenaan nog duidelijk voelbaar. 
Plafondmoulures en profilering in de wandbepleistering 
worden verwijderd en de onderliggende structuren 
en texturen worden blootgelegd en opnieuw 
bewerkt. Plafonds worden bespoten met akoestische 
spuitpleister en wanden worden wit gekaleid. 

Lichte en transparante wanden scheiden de 
vergaderzalen van het onthaal en foyer. Gordijnen 
zorgen voor intimiteit en garanderen akoestische 
performantie.  

Het vast meubilair zoals ontvangstbalie en koffiehoek 
wordt uit multiplex gemaakt met grenen zichtzijde.  
Waar nodig wordt de multiplex beschermd met een 
laagje groene laminaat.  
Nieuwe stalen lichtarmaturen in kruisvorm krijgen 
een complementair fluo oranje hesje.  Ze vormen 
een verbindend element doorheen de verschillende 
verdiepingen van het gebouw dat ook zichtbaar is van 
buiten het gebouw.

Het ontworpen buismeubilair refereert naar de typische 
ziekenhuismeubels uit de vroegere jaren van het 
gebouw. 

Door hun trapeziumvorm zijn de losse meubelen 
in de foyer flexibel te schakelen met verschillende 
interactiemogelijkheden voor de gebruikers. We 
combineren op maat gemaakte tafels met bestaande 
en ergonomische verantwoorde zitelementen.  

Functies als informeel ontmoeten, werken en wachten 
met een tas koffie lopen naadloos door elkaar.  

Desgewenst kan de foyer gemakkelijk ontruimd 
worden voor speciale gelegenheden. 
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TRAPEZIUMVORM 
 
De trapeziumvorm van de vergadertafels vertrekt 
uit het principe dat mensen in een vergadering 
elke andere partij goed kunnen zien, wat de 
toegankelijkheid en het ‘ronde tafel effect’ vergroot. Er 
is geen hoofd aan de tafel; iedereen is gelijkwaardig

Door 2 standaard modules tegen elkaar te zetten, 
wordt een werkeiland gecreëerd voor in totaal max 4 
personen.

STANDAARD OPSTELLING

TRAPEZIUM MODULES

WERKPLEKKEN 1STE VERDIEPING

Hier blijft de bestaande centrale gang met de 
belendende kamers de verdieping structureren. 

Het contact tussen de gebruikers in de verschillende 
kamers komt tot stand door de nieuwe grote 
openingen tussen de kamers aan weerszijden van de 
schoorstenen. 

Sierschouwen, moulures op wanden en plafonds, 
houten parketvloeren, binnenschrijnwerk deuren, 
pleisterwerk en marmer plinten worden gerestaureerd. 

De trapezium vorm van de werkeilanden is compact en 
anticipeert op de beperkte afmetingen van de kamers. 
Werktafels worden op verschillende hoogtes voorzien, 
om alle medewerkers tegemoet te komen. Flexwerken 
betekent hier dat er geen toegewezen werkplekken 
zijn.  

Verwarmingstechnieken worden weggewerkt in 
opbergmeubilair onder de ramen.  
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WERKPLEKKEN 2DE VERDIEPING

De open zolderruimte heeft van nature een 
landschapskantoor typologie. Hier streven we eerder 
een ‘loftsfeer’ na: betonnen vloer en metselwerk nog 
in het zicht. Nieuwe ontwerpelementen van de andere 
verdiepingen worden hier hernomen waar nodig, 
bijvoorbeeld lichte scheidingswanden in staal en glas, 
werkplek meubilair, lichtarmaturen, etc. 

Centraal in de ruimte onder de nieuwe lichtkoepel 
wordt half hoog gewerkt en voorzien geïntegreerde 
plantvakken de ruimte van de nodige zuurstof. Deze 
plantvakken waren op het moment van de foto’s nog 
niet gevuld. 
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MULTIFUNCTIONELE LOCKERMEUBELS

Ter hoogte van de passerelle met lockers en 
postvakken ontstaat een nieuwe werkplek. Men kan er 
informeel vergaderen op stahoogte met een kop koffie. 

Persoonlijke lockers zorgen ervoor dat werkplekken 
flexibel blijven en ‘s avonds opgeruimd kunnen worden 
zodat de werkomgeving netjes blijft.

KLEURGEBRUIK 

Het kleurenpalet wordt gekozen om bepaalde ingrepen al dan niet te accentueren: nieuw schrijnwerk, meubelwerk… 
We gebruiken zachte kleuren (groentinten cfr chirurgiekledij) in combinatie met een feller complementair accent. 
Strakke vlakken en de bestaande patine van het oude gebouw willen we combineren, de geschiedenis blootleggen 
in een hedendaags kader. Onderzoek heeft ook aangetoond dat blauwe en groene kleuren bijdragen aan een rustige 
werkomgeving, terwijl accenten van rood, oranje of geel het energiepeil hoog houden en de productiviteit verbeteren.

ZETELS STOF I: KVADRAT - FLOYD 923 ZETELS STOF II: KVADRAT - CANVAS 836 ZETELS STOF III: KVADRAT - CANVAS 926 GORDIJNSTOF: KVADRAT - TIME 933

HPL TABLET KLEUR I HPL TABLET KLEUR IIIHPL TABLET KLEUR IISTALEN KADERS - RAL 2005

ZOLDERRUIMTE 3DE VERDIEPING

Iin deze monumentale dakkoepelstructuur is 
de gemeenschappelijke eetruimte en keuken 
georganiseerd. De toegevoegde stalen structuren 
ter ondersteuning van het dak, worden fluo oranje 
geschilderd. Kleuren, materialen en vormen worden 
hernomen. 

PLAN NIVEAU +2
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