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de parkeerbehoefte en tillen het kan-

toorvolume op elegante wijze uit het

maaiveld. Het hart van het nieuwe

Microsoft kantoor wordt gevormd door

een vide, waardoor vanaf het dak

enorm veel licht wordt binnengelaten

zone met trappenhuizen, liften en tech-

niekschachten. Rond deze centrale

zone zijn om en om drie korte en vier

langere kantoorvleugels geschakeld.

Twee ondergrondse parkeerlagen en

een parkeerplint geven invulling aan
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bijzonderheden

Het nieuwe gebouw de Outlook is een

ontmoetingsplaats, die van ’s morgens

tot ’s avonds is geopend voor de mede-

werkers van hoofdhuurder Microsoft.

Het kantorencomplex, dat werd ontwik-

keld door Schiphol Real Estate, is

gebouwd naar een ontwerp van Cepe-

zed Architecten uit Delft. De belangrijk-

ste opdracht die Cepezed meekreeg, was

het ontwerpen van een transparant en

open gebouw. Een open ontmoetings-

plek voor de mensen van Microsoft die

de vrijheid hebben om thuis te werken

of op kantoor. De Londense interieurar-

chitecten van bureau Sevil Pech Gence

Associates zochten naar een interieur

met een heldere en ruimtelijke struc-

tuur dat, ondanks het flex- en thuiswer-

ken, de sociale samenhang tussen de

medewerkers stimuleert. Outlook is een

ontmoetingsplaats.

Het vijf verdiepingen hoge gebouw

wordt gekenmerkt door een centrale
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en door de optimale transparantie diep

in het gebouw doordringt. Die licht -

inval wordt versterkt door het gebruik

van veel glas in het interieur, zoals 

glazen wanden en balustrades. Door de

balustrades rond de trappen en de loop-

ook 
Schiphol 

V O O R  H E T  V O E T L I C H T

bruggen uit te voeren in RVS en glas,

sluiten deze perfect aan op de rest van

het interieur. Daardoor krijgt het licht

optimaal de kans ook alle kantoren te

bereiken.

Glasbalustrades

Door vanaf het dak via een enorme

vide, die doorloopt tot op de beneden

verdieping, daglicht binnen te laten,

baadt de Outlook in een zee van licht.

De transparantie in het interieur wordt

extra versterkt door het toevoegen van

glazen balustrades rond de trappen en

de loopbruggen. ‘Deze balustrades

geven optimaal invulling aan de wen-

sen van de architect om aan een interi-

eur elementen van transparantie en

design toe te voegen’, zegt directeur

Keimpe van der Wal van balustradeleve-

rancier Sterkos uit Leeuwarden die het

werk in samenwerking met Flexglass

uit Meppel maakte. Van der Wal: ‘In dit

project laten we zien wat we allemaal

kunnen. Het gaat hier om veiligheid,

licht en transparantie en optimaal

design. Het toegepaste glas varieert van

helder tot gematteerd, waarbij de eisen

op het gebied van veiligheid een belang-

rijk rol spelen. Ook de trappen, voorzien

van de glasbalustrades, vormen een

hoogwaardig geheel met de rest van het

interieur.’

Glasfeiten
balustrades en trappen: Sterkos en

Kwartspil, Leeuwarden

glasleverancier: Flexglass, Meppel

glas trappen: graag soorten, samenstel-

ling en hoeveelheden

glas balustrades: graag soorten, samen-

stelling en hoeveelheden <

De glasbalustrades maken het interieur nog transparanter. Foto’s: Sterkos / Fas Keuzenkamp
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