Sissy-Boy
Amsterdam

Een duurzame, circulaire en
energieneutrale oplossing

een revolutionair bouwsysteem

Transformatie van leegstaande
loods: duurzame, circulaire
oplossing voor nieuw
hoofdkantoor van Sissy Boy
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“Ficia nonse que sequunt, aut
et illiae. Ibus, totatiisciis
maximoditiae voloriori arum
cullest dentore”

Van lege loods naar
tijdelijke kantoor
Voor hun nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam Noord zocht
Sissy-Boy naar een oplossing om een leegstaande loods
duurzaam en energieneutraal te transformeren naar
tijdelijke kantoorfunctie. Architectenbureau Sustainer
Homes heeft vanuit deze vraag het Respace box-in-box
systeem ontwikkeld.
Het tijdelijke karakter van de transformatie vroeg om een
circulaire benadering. Het gebouw moest makkelijk in elkaar
te zetten zijn, maar ook op termijn weer uit elkaar gehaald
kunnen worden. Het resultaat is, zoals Sissy-Boy CEO Victor
van Nieuwenhuizen laat weten: “iets heel bijzonders”.
In de grote loods zijn de modules op een toegankelijke manier
aan elkaar geschakeld. Hierdoor is een klein dorp ontstaan,
met verschillende werk- en vergaderruimtes.
Het concept dat Sustainer Homes ontwikkelde voor Sissy-Boy,
gebruikt het box-in-box principe van de modules waarmee
Sustainer Homes doorgaans duurzame, modulaire woningen
ontwikkelt. Voor Sissy Boy is dit format getransformeerd naar
een circulaire oplossing voor het tijdelijk en permanent
herinrichten van leegstaand vastgoed.

Ook op zoek naar een duurzame
invulling voor jouw pand?
Neem contact op

Wonen in een kerk
X.XXX m2 Hier komt een korte omschrijving van het project
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Schetsontwerp

Een eenvoudig bouwsysteem voor maximaal werkcomfort
De voormalig Kabelfabriek in Delft wordt omgebouwd tot 2.000 m2 hightech campus
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Box-in-box
Het Sissy-Boy kantoor is gebouwd vanuit het zogenoemde
box-in-box-principe: het plaatsen van die modules in een
bestaand gebouw (een loods, dus).
Deze modules zijn de basis voor het bouwsysteem van Sustainer
Homes, waarmee vrijwel ‘elk gebouw kan worden gerealiseerd’.
‘Je kunt het vergelijken met legostenen, die je voor elk type
pand of huis kunt gebruiken en dus ook kunt recyclen – wat
weer duurzaam is. Hout kun je decennialang gebruiken als je
het goed behandelt.’
Ook zorgt de gerobotiseerde productiewijze voor zo weinig
mogelijk restafval. ‘We bieden door die losse bouwstenen
maatwerk, waardoor we flexibel zijn.’ Want waar in de bouw
standaardisaties de norm zijn – en afwijkingen veel geld
kosten – kunnen klanten bij Sustainer Homes zélf vanaf het
begin kiezen welke bouwstenen ze nodig hebben en welke niet.
In een grote loods worden de modules op een toegankelijke
manier aan elkaa geschakeld zodat het gevoel van een klein
dorp ontstaat met verschillende werk- en vergaderruimtes. Het
box-in-box concept is een betaalbare en duurzame manier van
bouwen, zeker voor tijdelijke locaties.
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Ventilatie en
warmteterugwinning
De panden die Respace bouwt zijn volledig modulair en
circulair en minimaal energieneutraal. ‘We houden rekening
met het gebruik, met hoe de ruimte in elkaar zit. Daar
stemmen we alle installaties die we maken op af. Niet
alleen goede isolatie is belangrijk, maar ook ventilatie.
Dat laatste is niet altijd goed geregeld in kantoren. Zo
ongezond.’
Daarnaast is het hoofdkantoor ook gebouwd van materialen uit
een ánder bedrijfsgebouw, is er een tweedehandsairco, een
tweedehandskeuken en hangen er tweedehandslampen.
Ook een foefje in het Sissy-Boy-pand: warmteterugwinning. ‘Bij het
ventileren zuig je warme lucht af en koude lucht aan. Wij laten
die buizen om elkaar heen draaien. Zo verwarmt de warme lucht die
het pand verlaat de koudere, verse binnengekomen lucht.’

Hout
Het Sissy-Boy-kantoor bestaat uit tientallen kleine werken vergaderruimtes; het is net een dorp. De loods dient
als een beschermende schil.
Er is veel met hout gewerkt: houten muren, houten houten
meubilair. Beton en staal zijn nauwelijks te recyclen, hout
wel. Bij Respace werken ze met hout uit duurzame bossen in
Finland, waar meer wordt geplant dan gekapt. Dat hout wordt
verwerkt tot een soort multiplexplaten die net zo sterk zijn
als beton.
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De inrichting
Voor de inrichting is samengewerkt met design bureau
INA MATT.
De inrichting is niet alleen werkplek, maar er zijn ook
een yoga-ruimte, een grote lunchruimte en plekken om te
ontspannen, een showroom en een fotostudio.
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We re-innovate buildings
Wist je dat 30% van de mondiale CO2-uitstoot bij de
bouwsector vandaan komt?
Precies daarom komen wij elke morgen ons bed uit: we willen de
bouwsector radicaal verduurzamen. En we stappen ’s avonds pas
weer ons bed in als we een stapje dichterbij zijn.
Dankzij ons Respace systeem kunnen we ’s werelds oudste
bouwmateriaal combineren met ’s werelds nieuwste technologie.
We hergebruiken bestaande gebouwen door ze te transformeren
en zo een nieuwe bestemming te geven.
We bouwen op de successen uit het verleden, onderweg naar een
groenere toekomst.
Daarom zeggen we: we re-innovate buildings.

Snel

Rendabel

Esthetisch

Flexibel

Duurzaam

De bron van de Respace revolutie:
Dankzij het parametrische ontwerp en de gerobotiseerde
productie is het Respace-systeem gestandaardiseerd,
maar ook op maat. En dat met hoge betrouwbaarheid en
gemakkelijke assemblage. Zo maken we transformatie van
vrijwel elk gebouw mogelijk.
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Toekomstvisie Respace

Box-in-Boxsysteem

Kantoorruimte creëren in
bestaande gebouwen

Wij hopen ooit wakker te worden in een circulaire wereld.
Een wereld waarin we bestaande gebouwen niet slopen, maar
hergebruiken. Een wereld waarin een transformatietraject
geen jaren, maar maanden duurt. En een wereld waarin niet
steen, maar hout het belangrijkste bouwmateriaal is.

Eenvoudige oplossing voor
inrichting van tijdelijke
locaties

Wij weten dat die wereld zichzelf niet bouwt. Dus tot die tijd,
doen wij het.

Uiteenlopende gebruiksfuncties
Makkelijk te assembleren

	

Voordelen
aakt werkomgevingen
Lo Mdollatu
rerferum entiusd
inspirerend
Lo dollatu rerferum entiusd

Voor permanent en tijdelijk
Lo gebruik

dollatu rerferum entiusd

“Het geheim van verandering is
om al je energie te focussen,
niet op het vechten tegen het
oude maar op het bouwen van
het nieuwe.”

Peter Driessen
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Lo Elke
dollatu
ruimte
rerferum
herindeelbaar
entiusd
Lo Duurzaam

dollatu rerferum
en circulair
entiusd
Elke uitstraling mogelijk,
van warm tot stilistisch
Het werkcomfort dat je
gewend bent

Eenvoudig weer uit elkaar
te halen

Contact
www.respace.nl
post@respace.nl
+31 (0)35 20 55 005

Elke bestaande ruimte

transformeren tot een
nieuwe bestemming. Snel,
duurzaam en betaalbaar.
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