Ricoh • Bergen op Zoom

Tekst: Mirjam Oomens

Een pand
zegt veel
over wie je bent

Wanneer je trots bent op je bedrijfsactiviteiten, wil je dat laten
zien. Dat wil ook Ricoh in Bergen op Zoom. Dit pand is het hart
van de Supply Chain voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
De bedrijvigheid die gepaard gaat met de dynamiek, de opslag en
verzending van de apparatuur voor documentoplossingen moest
ook zichtbaar zijn in het nieuwe pand.

Een volledige architectenopdracht

Opdrachtgever
Ricoh Europe SCM, Bergen op Zoom

Adviseur brandveiligheid
Nex2us, Etten-Leur

Ontwerp (gebouw en interieur),
directievoering
Grasso den Ridder Architecten,
Bergen op Zoom

Bouwkundig aannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje,
’s-Heer Arendskerke

Installatieadviseur (E & W)
Valstar Simonis, Eindhoven
Constructeur
van de Laar, Eindhoven
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E-installateur
TES, Tilburg
W-installateur
van Vliet, Bergen op Zoom

Interieurbouwer
Verschuren interieurbouw, Eindhoven
Leverancier los meubilair: Aarts&Co,
Tilburg
Bouwprogramma
kantoor met bedrijfsrestaurant
Bruto vloeroppervlakte
4200 m2
Bouwperiode
11 maanden in drie aaneengesloten
fasen, alle fasen gereed: eind 2015

Uit een intensieve selectieprocedure
kwam Grasso den Ridder Architecten naar voren als de partner voor het
ontwerp van zowel het exterieur als het
interieur. Het gaat daarbij om een nieuwe
kantooromgeving met bedrijfsrestaurant van gezamenlijk 4.200 m2, grenzend
aan een warehouse met loading docks
van ongeveer vijf hectare. ‘De door ons
gepresenteerde visie op de opgave sloot
goed aan op de wensen van de opdrachtgever’, vertelt architect Ferry den Ridder.
Hij is samen met Stefan Grasso eigenaar
van het geselecteerde architectenbureau.

Daarnaast was een doorslaggevende factor voor de keuze dat zij als bureau zowel
de discipline architectuur als interieurarchitectuur in huis hebben en daarbij
ook de uitvoering kunnen begeleiden.
‘Het is dan ook een volledige architectenopdracht geworden, van projectdefinitie
tot en met directievoering. We hebben
onafhankelijke partijen als een kostendeskundige, een constructeur en een
installatieadviseur aangetrokken om met
een goed doortimmerd ontwerp de markt
op te kunnen. Op die manier heeft Ricoh
te maken met één partij die alles regelt.’

Activiteitgerelateerde
kantooromgeving
Een belangrijke wens van Ricoh was om
de Supply Chain activiteiten merkbaar
en voelbaar te maken in het kantoorgedeelte. Zowel voor de eigen medewerkers
als voor de gasten die hier regelmatig op
bezoek komen. Daarnaast wilde Ricoh
een activiteitgerelateerde kantooromgeving. Ferry den Ridder: ‘Wij hebben dit
vertaald in verschillende werkplekruimtes die voldoen aan diverse behoeften.
Zo zijn er concentratieruimten, zowel
individueel als voor meerdere personen,
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conference-call plekken, vergaderruimtes en een open
kantooromgeving met flexibele werkplekken. En een auditorium voor de presentaties.’

Achter tien meter hoge glaspanelen
ligt straks de entreehal

Warehouse binnenhalen
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Om het budget efficiënt te benutten, is ervoor gekozen om
ongebruikte vierkante meters op de mezzanine boven de
loading docks te gebruiken voor de uitbreiding van het
aangrenzende kantoor. De buitengevel van het bestaande
kantoor wordt aan één zijde voorzien van verticale
aluminium lamellen, met daarin subtiel het bedrijfslogo
verwerkt. De nieuwe voorgevel van zowel het bestaande
kantoor als de mezzanine wordt opgetrokken uit metselwerk met bij de entree een gezichtsbepalende transparante glasgevel van tien meter hoog en zeventien meter
breed. De nieuwe kantooromgeving op de mezzanine
bevindt zich midden in de Supply Chain. ‘Er is ook verdieping hoog glas opgenomen in de gevels aan weerszijden
van het kantoor op de mezzanine’, aldus Den Ridder.
‘Zonder borstwering, dus als je erlangs loopt, is het bijna
alsof je in die omgeving rondloopt. Of je nu links of rechts
kijkt, je bent letterlijk omgeven door de activiteiten die er
plaatsvinden. Op die manier halen we de Supply Chain de
kantoren binnen.’

Centraal bedrijfsrestaurant
Het bedrijfsrestaurant is verplaatst naar een centrale plek
in het warehouse, eveneens op de mezzanine. Voorheen
zat het in een hoek van het bestaande kantoor op de
begane grond, waardoor sommige medewerkers een flink
deel van de vijf hectare moesten oversteken om bij het
restaurant te komen. Via een nieuwe centrale trap vanaf
de werkvloer loopt het personeel straks snel naar het
nieuwe restaurant.

architectuur interieurarchitectuur

‘Wij doen wat anderen niet durven’

grassodenridder_architecten
0164 201 202 www.grassodenridder.nl
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Tweehonderd binnenkozijnen, waarvan
een groot deel van bamboehout. Waar veel
timmerbedrijven hiervan zouden terugschrikken, was het voor Timmerfabriek Ludo
Aarts juist reden om aan de offerteronde
mee te doen. ‘Wij maken geen standaardproduct voor de laagste prijs, maar zoeken
juist de niches in de markt’, zegt Ludo Aarts.

Het gebruik van bamboe vormde wel een
grote uitdaging. ‘Bamboe heeft een warme
uitstraling, maar is ongelooflijk hard’, vertelt
Aarts. ‘De balken bestaan uit vele aan elkaar
gelijmde latjes. De hardheid van het materiaal in combinatie met de lijm is een aanslag
op het gereedschap. We hebben dus een
zeer hoogwaardige metaalsoort gebruikt.

Ondanks dat werden de gereedschappen
toch snel bot. Voor ons was bamboe nieuw.
Het is heel mooi, maar lastig om te gebruiken. Wij staan ons er echter op voor dat we
een hoogwaardig product leveren, ook in
afwijkende projecten. Ricoh is daar geen
uitzondering op.’
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