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Van ontwerp naar realisatie

De ‘etalage’ van het ambacht moest het worden en dat is het ook geworden. 

De hoge vliesgevelconstructie van glas en staal etaleert de werkplaatsen en 

laat het publiek buiten zien wat de vakmensen van morgen binnen leren. 

De brede, horizontale geleding van de hoge gevel wordt onderbroken door 

deels tweelaagse ‘etalageruiten’. De vormgeving van de gevel weerspiegelt 

aan de buitenzijde het technische karakter van de werkplaatsen.

Als tegenstelling van het transparante werkplaatsgebouw sluit het hogere 

centrale gebouw met het donkere metselwerk aan bij de ruime glazen entree.

 Ondanks de massieve buitenkant is binnen een licht en open karakter 

ontstaan door de horizontale vensterstroken.

Het gebouw is transparant en tegelijkertijd terughoudend, veelzijdig maar 

ook kalm. De bewuste keuze van materialen geven niet alleen de diverse 

gebruikszones in het gebouw weer maar laten die ook aan de buitenkant zien. 
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De eerste interieurontwerpen, 
klaar voor presentatie
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Ramen tot op de grond, 
luchten die nooit vervelen
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‘Geen routineklus...’

De logistiek rondom het inhuizen van het meubilair was indrukwekkend, zeker 

gezien het uitermate krappe tijdsbestek waarin het gehele traject moest 

plaatsvinden.

Er was weinig ruimte op de bouwplaats omdat aan de buitenzijde van het 

gebouw nog werkzaamheden plaatsvonden. De aanlevering, het transporteren 

in het gebouw en de montage van de grote hoeveelheid meubels door Vepa 

was dan ook met recht een logistieke uitdaging. Temeer gezien het feit dat 

er dagelijks meerdere leveringen waren en tegelijkertijd de 36 werkplaatsen 

werden ingericht met machines. Toch heeft Vepa alles prima voor elkaar 

gekregen. De afwikkeling verliep uitermate professioneel en alle afspraken met 

de bouwuitvoering zijn gerealiseerd.

Het zou een plezier zijn om in de toekomst weer met Vepa te kunnen 

samenwerken.

Knut Zimmer – uitvoerder
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‘Het gebouw draagt onze handtekening...’

In 2011 verkreeg Sander Hofrichter Architekten GmbH, na een gewonnen 

Europese architectuurwedstrijd, de opdracht voor de planning en de bouw van 

de nieuwe Handwerkskammer.

Overeenkomstig met het aflopende terrein vormt het nieuwe gebouw een 

ensemble uit een sokkelverdieping en twee in verschillende hoogtes oprijzende 

gebouwdelen. Door de verschuiving van de gebouwdelen ontstaat een open 

ruimte. De twee gebouwdelen zijn met elkaar verbonden door middel van een 

forum. Door de structuur van het gebouw is ruimte gerealiseerd voor patio’s, 

dakterrassen en daktuinen. Atriums met regionale boomsoorten nodigen uit te 

genieten van rustpauzes op een bedrijvige plek die met zowel met eigen vervoer 

als het openbaar vervoer goed bereikbaar is.

Op de nieuwe campus is een transparant onderwijsbedrijf ontstaan 

met moderne opleidingsplekken die ruimte geven aan innovatieve 

opleidingsconcepten. Daarmee staat het in de omgeving bekend als ‘de etalage 

van het ambacht’. Voor het kantoor van de Handwerkskammer zijn op meerdere 

etages werkplekken gecreëerd, waar ook het overleg met de ambachtsbedrijven 

plaatsvindt. Samen met Vepa zijn deze voorzien van moderne en functionele 

meubels voor werken, opbergen en zitten. Hierbij is optimaal gebruik gemaakt 

van de ruimte en is rekening gehouden met de akoestische wensen en eisen. 

Sander Hofrichter Architekten GmbH
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Duurzaam geproduceerd 
in eigen productielocaties
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1864 m FSC® plaatmateriaal
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De stoffeerderij zorgde 
voor de kleurrijke accenten
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2218 knopen
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‘Enorm Compliment!’

De inrichting te mogen verzorgen voor een instelling die tot taak heeft 

ambachtslieden op te leiden is voor ons als vakmensen het grootste compliment 

dat je kunt krijgen. Zeker voor een Nederlandse onderneming in een land 

als Duitsland, dat bekend staat om zijn vakwerk en professionals. Ook een 

compliment aan de Handwerkskammer dat zij ons en de architect de ruimte 

hebben geboden vakmanschap te combineren met creativiteit, waardoor niet 

alledaagse oplossingen werden gevonden en een stimulerende werkomgeving 

kon worden gecreëerd.

Ambacht - wat hebt u er aan? U staat erop, draagt het, woont erin, eet het, rijdt 

ermee, slaapt ermee en .......werkt erin!

Janwillem de Kam – Directeur Vepa project furniture
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Productie, transport en montage 
door één leverancier
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‘Export’

Waarom exporteert een organisatie haar producten?

Omdat ze denkt dat ze toegevoegde waarde heeft in een ander land.

Omdat ze denkt dat ze een brug kan bouwen tussen beide landen.

Omdat ze denkt dat ze het andere land voldoende begrijpt om er een tevreden 

product achter te laten.

Omdat ze denkt dat ze er kennis op kan doen.

Omdat ze denkt dat ze er veel kan leren en daardoor innoveren.

Als een organisatie als de HWK Bielefeld met al haar vakbekwame mensen er 

dan voor kiest om dagelijks te werken met en aan Vepa kantoormeubelen, dan 

zijn wij trots!

Bart Weijling – Exportleiter Deutschland Vepa project furniture

24 25



Opbouwen met 
oog voor detail
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16 volle vrachtwagens - 8 chauffeurs
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Een gebouw waar iedereen 
z’n eigen weg vindt
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Kleuren, licht en structuur 
als basis toegepast
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Futuristisch design met 
verrassende kleuraccenten
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Opdracht met een 
uitdagende planning
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‘Nieuwe impulsen...’

Met de nieuwe Handwerkskammer zijn we toekomstbestendig voor de 

ambachten in Oost-Westfalen. Voor het eerst hebben we alles onder één dak, en 

daarmee bieden we onze klanten nu één centraal aanlooppunt.

De technologische ontwikkeling heeft tot gevolg dat beroepsprofielen snel 

veranderen. Dat betekent dat de eisen aan de vaklokalen steeds wijzigen. 

Met dit nieuwe gebouw zijn we flexibel en kunnen we steeds aan de nieuwste 

eisen voldoen. Een voorbeeld hiervan is de keuze om de kabelkanalen over de 

muur laten lopen. Door deze flexibiliteit kunnen we ook in de toekomst de hoge 

kwaliteit van de opleiding garanderen.

Het nieuwe gebouw biedt bovendien veel ruimte voor ontmoeting en sociale 

interactie; iets wat we voorheen niet hadden. Nu kunnen we in ons gebouw ook 

branchegerelateerde conferenties, afstudeerborrels en natuurlijk de voor ons zo 

belangrijke algemene ledenvergadering houden.

Dr. Maribell Illig - plv. afdelingshoofd Berufsbildungszentrum
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Mooie lijnen en 
transparantie
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Schoonheid van beton
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Ontspannen en samenzijn 
in een sfeervolle setting
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Constructieve samenwerking 
met onze lokale dealer
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Graffiti met een speels thema
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Een omgeving met 
één helder doel: onderwijs
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Met een sfeer waarin je 
je direct thuis voelt
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