Multifunctioneel is
het sleutelwoord,
Broeinest is showroom, flexwerkplek,
gebruiksruimte voor
lezingen, workshops

enzovoorts.
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VERBLUFFENDE
VLOER VOOR
MULTIFUNCTIONEEL
BROEINEST
Eindhoven bruist, Strijp-S is de plek waar het allemaal gebeurt op designgebied. Midden op dat voormalige Philipsterrein is eind januari Broeinest geopend, de eerste branchespecifieke flexwerkplek voor (interieur)architecten,
ontwerpers en creatieve ondernemers. De architecten van ATTB ontwierpen
een multifunctionele ruimte met een industriële sfeer. DRT vloeren maakte
de bijpassende unieke gietvloer.

Niet gekrompen maar gegroeid

Waar dingen verdwijnen ontstaat ruimte voor
groei. Een dubbele stap achteruit noemde Trouw
het toen Philips zich in de jaren negentig begon
terug te trekken uit Eindhoven. Anno 2015 zou
je van een dubbele stap vooruit kunnen spreken.
Het concern heeft zich er een nieuwe toekomst
mee gekocht en Eindhoven heeft zich ontwikkeld
tot meer dan leverancier van arbeidspotentieel
voor de electronicagigant. Van lichtstad is Eindhoven een stad van technologie en design geworden, en er zijn meer werkplekken bijgekomen dan
er Philipsbanen zijn verdwenen. Alleen op High
Tech Campus, het vroegere NatLab van Philips,
hebben zich al ruim 135 bedrijven gevestigd en

zijn meer dan 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers aan het werk. Nog groter
is de groei op het voormalige industriecomplex
Strijp S. Daar is een een enorme creatieve sector
ontstaan met meer dan 500 bedrijven.

De plek waar hét gebeurt

Inmiddels is Strijp-S dé creatieve hotspot van in
ieder geval Zuid-Nederland en het kloppend hart
van evenementen als de Dutch Design Week en
Glow. “We dachten vroeger dat de Bouwbeurs
met z’n 100.000 bezoekers de Heilige Graal
was, maar op Dutch Design Week komen wel
300.000 mensen af en Glow trekt er nog twee
keer zoveel!” Voor Bart Dekkers was dat de reden
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In het restaurant zijn
de staalvezeltegels
alleen transparant
gecoat.

Zoeken naar andere manieren
om de architect te bereiken
om Broeinest op Strijp-S te vestigen. “En ook de
enorme dichtheid architecten, interieurarchitecten, ontwerpers en creatieven”, aldus de directeur
van Baars & Bloemhoﬀ. “Dat zijn de professionals
die we willen bereiken.”

Andere wegen zoeken

Baars & Bloemhoﬀ is leverancier van decoratief
plaatmateriaal. Voorheen zocht het bedrijf de
doelgroep op, maar sinds de recessie van 2008
is die wereld veranderd. “Het speelveld is enorm
versnipperd, veel mensen zijn voor zichzelf begonnen. Het is lastig om ze te vinden, en ze naar
onze showroom in Amsterdam Amstel toehalen
blijkt ook een opgave. Daarom wilden we op een
plek dichtbij die creatieve sector gaan zitten.” Het
leek Baars & Bloemhoﬀ verstandig om dat niet
te doen met een showroom met alleen het eigen
assortiment, maar de hele range van materialen
die het interieur bepalen in het verhaal mee te
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nemen. “Dat moest wel allemaal van een kwalitatief goed niveau zijn, dus niet iedereen kwam
daar voor in aanmerking.”
In Spectrum Design, Interface, Modular, Sphinx
tegels, Bulo, Forbo en DRT Vloeren vond hij partijen die aan de kwaliteitseis voldeden en graag
partner in Broeinest wilden worden.

De toekomst is nu

Broeinest moest iets anders worden dan de
traditionele showroom waar je één maal per
jaar heen gaat. Baars & Bloemhoﬀ wilde er een
dynamische plek van maken waar je regelmatig
binnenloopt. Een plek waar horeca is, waar ook
lezingen en workshops worden gehouden, films
kunnen worden gedraaid; kortom, die leeft. En
vooral ook een plek waar (interieur)architecten
en designers kunnen komen werken, hun klanten
mee naar toe kunnen nemen. Bart Dekkers is
er van overtuigd dat dit de nieuwe manier van
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Een veel intensiever
werk dan normaal

werken is. “Twintigers zijn niet meer van vast op
kantoor zitten. Ze zijn flexibel, mobiel, werken
liever op verschillende locaties, gaan gelegenheidscoalities aan. Dat is de toekomst; die is er
nu al en die beweging wordt steeds groter. Met
Broeinest willen we daar op inhaken.”

Esthetisch verantwoord is niet alles

In de begane grond van het Glasgebouw werd
de geschikte locatie gevonden. Die moest alleen
nog passend worden gemaakt Voor het ontwerp
schreef Baars & Bloemhoﬀ een prijsvraag uit. Het
is niet zo gek dat het Eindhovense architectencollectief Atelier To The Bone als winnaar uit
de bus kwam. Een ruimte ontwerpen die voor
verschillende doeleinden geschikt moet zijn, past
Beerd Gieteling, Jeroen van Aerle en Philippe
Rol als een oude vertrouwde spijkerbroek. “We
vinden het leuk om faciliterende architectuur te
bedrijven,” zegt Philippe Rol. “De bouw is enorm

De houten werkmeubels die
ATBB bedacht zijn op verschillende manieren te gebruiken.
Broeiplekken heten ze.

veranderd in de afgelopen jaren, zit in een identiteitscrisis. Daar hebben wij diverse antwoorden
op. We vinden onder meer dat je niet alleen maar
dingen esthetisch verantwoord moet maken,
maar ook moet kijken wat voor meerwaarde je
kunt bieden door dingen met elkaar te verbinden.
Binnen dit project en deze opgave bijvoorbeeld
multifunctioneel ruimtegebruik de schakel naar
een meer bruikbare en toekomstbestendige
ruimte.”

Intermediair van hout

Wat uit de koker rolde is een grote open ruimte
van zo’n 700 m2 die op allerlei manier kan worden ingedeeld dankzij verrijdbaar meubilair. De
Broeiplek bijvoorbeeld, een houten meubel met
een verstelbaar werkblad. Het is te gebruiken als
bureau, als tekentafel of voor presentaties en je
kunt er zittend aan werken of staand.
Dankzij wieltjes is het simpel te verplaatsen naar
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De loungehoek is ingericht met meubels van Spectrum Design.
De boekenkast is gevuld met cadeau’s die bij de opening van
Broeinest zijn meegebracht; boeken in plaats van bloemen.

Iedereen die hier binnenkomt
is een potentiële klant
elke plek in de ruimte. Ook de metalen carrousels
met monsters van de partners zijn zo flexibel. Ze
kunnen als een waaier worden dicht- en opengevouwen en zijn verrijdbaar. Naast de multifunctionele ruimte zijn er nog drie spreekkamers, een
kantoor voor initiatiefnemer Baars & Bloemhoﬀ,
een horecagedeelte en een werkplaats met onder
meer een lasersnijder.

Pareltjes met staalvezels

ATTB heeft het industriële karakter van het gebouw op een knappe manier weten te bewaren
en zelfs te benadrukken. Alle tussenwanden en
het systeemplafond zijn verwijderd en het beton
van de buitenwanden, het plafond en de pilaren
is gestraald en zoveel mogelijk in zicht gehouden. Om er geen oorverdovende galmkast van
te maken zijn sommige delen van het plafond
gespoten met Sonaspray, een akoestische pleister. Naast al het beton kwam er bij het strippen
ook een vloer met staalvezeltegels tevoorschijn.
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Die waren destijds in de fabriekshal gelegd om
eventuele elektrische lading eﬃciënt te kunnen
afvoeren. Heerlijk industrieel natuurlijk, maar
niet geschikt als vloer van het Broeinest. De drie
architecten wilden hem toch wel graag op de een
of andere manier in het zicht houden. Ze bedachten een gietvloer met ‘vensters’ er in, transparant
afgewerkte vlakken waardoor je het staal kunt
zien liggen.

Nergens bang voor

Als vanzelfsprekend werd DRT gevraagd de vloer
te realiseren. Het bedrijf uit Oss is immers partner in Broeinest. “Ook wij zoeken naar andere
manieren om de architect te bereiken’, zegt
directeur Andriëtte Dobbelsteen over die keuze.
“We willen dolgraag onze producten onder de
aandacht brengen. Door de versnippering is het
echter steeds lastiger een grote groep te bereiken. We hebben showrooms in Antwerpen, Den
Bosch en Zutphen. In België komt de architect
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De partners in Broeinest kunnen hun materialen uitstallen
in verrijdbare carrousels.

Een gietvloer
met vensters erin
wel langs maar in Nederland gebeurt dat veel
minder. In Broeinest kan dat anders zijn doordat
ze het als flexibele werkplek kunnen gebruiken
en omdat hier van alles te zien én te doen is. Hier
heb je veel aanloop en iedereen die hier binnenkomt is een potentiële klant.”
Dat er ook andere ‘vloerbedekkers’ meedoen aan
Broeinest zit haar niet in de weg. “Ieder geleverd
product is uniek en heeft zijn eigen verkoopkracht. Als je merkt dat dit voor jouw product
afneemt, dan moet je daar aan sleutelen. Juist
daarom is het interessant om bij elkaar te zitten;
het houdt je scherp als ondernemer.”

Onbekende chemicaliën

DRT Vloeren gaat uitdagingen dus niet snel
uit de weg. Vandaar dat ook de handschoen
die ATTB wierp, met genoegen werd opgepakt.
”Zoiets hadden we nog niet eerder gemaakt”.
zegt Andriëtte Dobbelsteen. “We hebben eerst
grondig onderzoek gedaan naar hoe we dit

moesten aanpakken.” Dat leerde ondermeer dat
de staalvezeltegelvloer flink verontreinigd was.
Decennialang hebben er machines op gestaan
die werden gesmeerd, behandeld en schoongemaakt met een variatie aan chemicaliën. Welke
dat zijn geweest was niet bekend. DRT moest dus
recepturen en manier van aanbrengen testen om
te kijken wat voor invloed de chemicaliën op de
vloer zouden hebben. Aanvankelijk leverde dat
veel onvolkomenheden in de gietvloer op maar
uiteindelijk werd de juiste methode gevonden.
Door de primer niet met een rol maar met een
spaan aan te brengen op de gepolijste staaltegels, wist DRT te voorkomen dat de onbekende
stoﬀen in de ondergrond zich mengden met de
nieuwe vloer. Nadat ook de hechtkracht, uithardingstijd en vlakheid van het gewenste eindresultaat naar tevredenheid waren getest, kon de
vloer worden aangebracht.
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De drie architecten van Atelier
To The Bone maakten het
ontwerp voor Broeinest. En
uiteraard maken ze gelijk dankbaar gebruik van de hyperhippe
flexwerkplek.

We vinden het leuk om
faciliterende architectuur
te bedrijven
MEBEST
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Vloerwake

Eerst werden de vlakken uitgezet waren de
‘vensters’ moesten komen, 5 cm ruimer dan de
exacte afmetingen, om het staal extra te kunnen
polijsten. Met een verdikte epoxyhars werden de
randprofielen voor de kaders vastgezet. Nadat
de kaders aan de binnenzijde waren afgeplakt, is
het grote vloeroppervlak gedaan. Eerst een witte
schraaplaag, dan een witte Urban Velvet PU-vloer
die vervolgens is afgelakt. De witte vloer werd
vervolgens rondom de kaders afgeplakt. Daarna
werd in de kaders een blanke schraaplaag aangebracht en daaroverheen een blanke geflexibiliseerde epoxy. Ten slotte is de witte vloer nog een
keer mat afgelakt.
“Die kaders maakten het een veel intensiever
werk dan normaal”, zegt Andriëtte Dobbelsteen.
“Niet alleen omdat we ze moesten uitzetten,
maar met name omdat er een heel licht afschot
in de vloer bleek te zitten dat toch merkbaar was
bij de zeer vloeibare blanke hars.” DRT kwam daar
achter toen de transparante vlakken werden gedaan. De speciale blanke hars die erg goed moest
kunnen vloeien zocht uiteraard het laagste punt
op. Bij diverse grotere vlakken wilde hij op het
laagste punt wegvloeien. Er zat niets anders op
voor de vakmensen van het vloerenbedrijf dan
enkele uren te waken tot de blanke toplaag taai
genoeg werd en hem terug te smeren wanneer
hij dreigde weg te vloeien.

Twintigers zijn
niet meer van
vast op kantoor
zitten
Het industriële beeld van de staalvezeltegels moest bewaard
blijven. ATTB bedacht daar een gietvloer met transparante
vensters voor.

Iedereen blij

Het was een zeer arbeidsintensieve klus voor DRT
Vloeren, zowel in het voortraject als in de uitvoering. Het eindresultaat is er echter naar, een
verbluﬀende vloer waar zowel het vloerenbedrijf
als Broeinest trots op zijn. En ook de ontwerpers,
die uiteraard Broeinest als werkplek gebruiken.
Philippe Rol: “We zijn ontzettend blij met het
enthousiasme van DRT. Prachtig dat ze ervoor kiezen om niet alle risico’s uit de weg te gaan maar
juist nieuwe dingen willen doen die ze nog niet
eerder deden.” Dat er door de intensieve verbouwing en verhuizing al wat krassen in sommige
van de transparante vlakken zitten, vindt ATTB
geen probleem. “De vloer is duurzaam genoeg
om heel lang de faciliterende functie te bieden
die we er van verwachten. Het is helemaal niet
erg als je aan de vloer kunt zien dat er geleefd en
gewerkt wordt. Het gebouw zelf heeft immers
ook barsten en roestplekken. Het wordt gebruikt
dus dat mag.”
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Broeinest
Opdrachtgever: Baars & Bloemhof, Nieuwegein
Architect: Atelier To The Bone, Eindhoven
Aannemer: Hecon, De Goorn
Gietvloer: DRT Vloeren, Oss
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