New World Campus
Den Haag
Op 29 mei 2015 werd de New World Campus geopend. Hier ontmoet
een breed netwerk van professionals elkaar om samen te werken,
kennis te delen en elkaar te inspireren tot innovatie voor vraagstukken
op het gebied van nationale en internationale duurzame ontwikkeling.
De huisvesting, een monumentaal kantoorpand dat nieuw leven wordt
ingeblazen, past hierbij. Bij de verbouwing spelen hergebruik, duurzame
materialen, circulaire financieringsconstructies en sociale duurzaamheid
een belangrijke rol.

Placemaking met een Campus
Ontmoeting, interactie en serendipiteit zijn belangrijke ingrediënten
voor het welslagen van een campusomgeving. Terecht zochten de
initiatiefnemers van de New World Campus een fysieke plek om dit
mogelijk te maken. Inbo ondersteunde New World Campus bij het
vinden van een geschikt pand in de vorm van testfits en organische
groeimodellen. Dit proces leidde tot de keuze voor het voormalige
postchequegebouw (een gemeentelijk monument) aan het Spaarneplein,
vlakbij Hollands Spoor. Eigenaar en gebruiker zien de start van de Campus
als een solide basis voor het opbouwen van een netwerk van partijen
die samenwerken en innoveren aan de hand van de thema’s zoals:
water&sanitatie, agri&food, ICT, energie, lokale duurzame initiatieven en
duurzame bouw.

Een circulaire verbouwing
Om de Campus op een goede manier te accommoderen moest de
gedateerde kantoorinrichting stevig op de schop. Daarbij is heel bewust
gekozen voor een aanpak die recht doet aan het organische en flexibele
karakter van de Campus en die het monumentale karakter van het
pand versterkt. Voor de verbouwing werden een aantal duurzame
uitgangspunten geformuleerd, zoals het beperken van afval door
hergebruik, zoveel mogelijk gebruik in plaats van bezit, sociale impact en
materialen die goed zijn voor mens en milieu.
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Licht, gericht en met beperkte middelen
Door een aantal strategische ingrepen is de ruimtelijke kwaliteit van
het oorspronkelijke interieur weer zichtbaar gemaakt en is een nieuw
interieur ontworpen, deels met bestaande materialen. De meest in het oog
springende bouwkundige ingreep is het vervangen van een tourniquet door
een volglazen pui, waardoor het monumentale marmeren trappenhuis al
direct bij binnenkomst te zien is. Het interieur van de centrale Community
Space heeft de grootste transformatie ondergaan. Het gedateerde
kantoorinterieur is volledig verwijderd waardoor de oorspronkelijke ruimte
weer beleefbaar is. We ontwierpen een serie meubels vervaardigd van
underlayment en een enorme cirkelvormige ruimte, opgebouwd uit stalen
platen: de Wicked Problems Plaza.
In de andere ruimten van de New World Campus is op ingetogen wijze een
nieuwe huisstijl gemaakt. De belangrijkste ingrediënten hiervoor waren het
tapijt met een verhaal, speciaal ontworpen wandprints, de meubellijn uit
underlayment en bijzondere verlichting. Met een sober verbouwingsbudget
zijn in nauw overleg met eigenaar en gebruiker optimale keuzes gemaakt.
Keuzes die aan de basis staan van de groei van het pand tot een duurzame
ontmoetingsplek in Den Haag die geliefd en gewaardeerd wordt door haar
gebruikers en hen uitdaagt samen te werken aan een nieuwe wereld.

