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Samenvatting Amsterdam, 5 mei 2017 - Vorige maand is uniQure verhuisd naar hun
nieuwe hoofdkantoor aan de Paasheuvelweg 25A, te Amsterdam. Een
groot deel van het voormalige Royal Bank of Scotland-gebouw is
getransformeerd tot een opzienbarend kantoor met laboratoria en
cleanrooms. Deze verhuizing betekent een nieuwe stap voor uniQure,
wereldwijd voorloper in de ontwikkeling van gentherapie. D/DOCK is
verantwoordelijk voor het ontwerp en ontwerpmanagement.

Details Het creëren van een gezonde en menselijke werkomgeving stond centraal bij
de herontwikkeling en daarom koos uniQure het Healing Offices® concept toe
te passen in hun nieuwe huisvesting. Bij dit concept ligt de nadruk op welzijn
en gezondheid voor de medewerker door het hanteren van tien essentiële
dragers waaronder ownership, verbondenheid, ontspanning en beweging.

Na een haalbaarheidsfase tussen nieuwbouw of bestaande bouw wist
D/DOCK uniQure te overtuigen voor de stap naar de Paasheuvelweg 25 in
Amsterdam. UniQure koos er hiermee voor om een bestaand en grotendeels
leegstaand kantoor geschikt te maken voor hun toekomstige werk- en
laboratoriumruimten. Het ontwerpteam is erin geslaagd het atrium, het
interieur en de installaties door slimme ingrepen weer helemaal geschikt te
maken voor de gebruiker anno 2017.

“We hebben een omgeving gecreëerd die inspeelt op psychologische
ruimtebehoeftes van de medewerkers in een spectrum van privacy vs.
interactie. Geborgenheid voelen maar toch overzicht hebben en verbinding
met een team houden. Dit vertaalt zich in een werkruimte die met
architectonisch grote gebaren is opgebouwd, waardoor de hiërarchie ontstaat
die zich laat lezen in donkere vlakken en grote lichte ruimtes”, vertelt Jochem
Straatman, Interior Architect bij D/DOCK.

Vanuit hier is er altijd de keuze om naar interactieve en dynamische plekken te
bewegen in de BaseQamps, een aantal opengewerkte balkons die in een groot
atrium hangen. Deze balkons worden verbonden door de ‘DNA Stairs’: een
sculpturale witte trap die door zijn dynamische vorm het daglicht en de
plantenwand laat leven en werknemers uitnodigt de BaseQamps te
ontdekken. Hier is de verscheidenheid aan activiteiten vertaald naar een
aantal metaforische omgevingen, zoals het Theater, Qampfire Island, de
Kinetic Lounge, de Library, de Wintergarden en de uniQlub. Door met sferen
uit andere werelden te spelen wordt een ander soort gebruik, sociale interactie
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en de vorming van nieuwe rituelen gestimuleerd, wat bijdraagt aan een gevoel
van verbondenheid en mensen toelaat om hun persoonlijke lifestyle mee te
nemen naar kantoor.

De werkplekken zijn ontworpen met het oog op serendipity: het verhogen van
de kans op (toevallige) ontmoetingen. Door een uitgekiend plan is er veel licht,
ruimte en transparantie, zonder in te leveren op benodigd comfort van privacy
en rust. Deze elementen zorgen ervoor dat medewerkers en bezoekers het
ultieme uniQure gevoel ervaren: menselijk, vooruitstrevend en ambitieus.
Absolute eyecatcher in het nieuwe atrium is de open en groene Wintergarden.
“In een organisatie als uniQure is het cruciaal een omgeving te creëren waarin
samenwerking, gezondheid, energie, trots en toekomstvisie een centrale rol
spelen. In de uniQure homebase aan de Paasheuvelweg komen al deze
elementen samen”, aldus Coen van Dijck, CEO van D/DOCK.

Samen met het reeds in het gebouw aanwezige Amsterdam Health Tech
Institute is deze verhuizing een volgende stap in de wens van de gemeente
om Amsterdam op de kaart te zetten als Health Innovation Capital. D/DOCK
heeft dit project uitgevoerd in een samenwerking met bouwpartners Unica,
INTOS, iL Project, van der Vorm Engineering, Hiensch Engineering en de
opdrachtgever zelf: uniQure.

“Om een project zoals uniQure het wilde op te kunnen leveren binnen budget,
tijd en met de gewenste kwaliteit heb je eigenlijk maar één keuze. Dat is een
projectteam samenstellen met partijen die niet alleen bekend zijn met uniQure,
maar ook met elkaar, waardoor een extreem korte doorlooptijd gehaald kan
worden. De samenwerking tussen bouwkunde, installatie techniek en interieur
van een kantoor, laboratoria en cleanrooms is en blijft een uitdaging. Maar als
dat ook lukt binnen twaalf maanden, dus van start ontwerp tot oplevering, zijn
wij als uniQure trots op het eindresultaat en hebben wij ook zeker waardering
voor het team van D/DOCK, iL Project, Unica en INTOS. Bedankt!”, sluit
David Spanjaart, Manager Engineering & Facilities/Operations bij uniQure, af.

Afbeeldingen

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246092-uniQure-GreenWall:DNA%20stairs-b7f054-large-1493905918.jpg


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246099-uniQure-UniQlub%203-5fcbbb-large-1493905930.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246100-uniQure-Homeground-1ed2a9-large-1493905932.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246101-uniQure-uniQlub%202-09a402-large-1493905941.jpg


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246093-uniQure-Campfire%20Island-a94d04-large-1493905922.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246097-uniQure-Meetingroom-706c93-large-1493905925.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246098-uniQure-uniQlub-bbb36d-large-1493905928.jpg


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246096-uniQure-receptie-7434a7-large-1493905925.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246095-uniQure-Library-f1d6d7-large-1493905925.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246094-uniQure-Campfire%20Island%202-fd8ddc-large-1493905925.jpg


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246089-uniQure-Wintergarden%20-8ece09-large-1493905914.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246090-uniQure-Clean%20Room-5ba8b1-large-1493905916.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41424/images/246091-uniQure-entree-fe8354-large-1493905916.jpg


Documenten uniQureNL.pdf

Over D/DOCK

D/DOCK is an Amsterdam based concept and design studio
specialized in interior design, project management and consultancy.

Our main drive is the development and realization of spaces, buildings and
concepts offering an added value to its users. This added value can be
found in smart business solutions, but can also be focused on health,
economy or experience.

By thinking not only from a design and conceptual perspective, but also from
a project management and consultancy point of view, a design process with
maximum control is resulting that accommodates our clients.

We are a group of 35 architects, interior architects, project managers,
concept designers, stylists and graphic designers collaborating to realize
each project on the highest possible level.
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