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CeeCee =

- Potentiele huurders zijn start-up imago ontgroeid
- Creatieve bedrijven in brede zin van het woord
- Interactie binnen CeeCeeCampus belangrijk
- Identiteit/exposure
-



CeeCee Community

Concept 2 – “De Beurs”

Concept 1-”De Loods”



2 Locaties – 2 concepten

Eisen en wensen:
- Gericht op en interactie met de Moutlaan
- Focus op aantrekken/behoud van middelgrote 

bedrijven
- Passend binnen het beeldkwaliteitsplan
- Parkeren op eigen terrein
- Bouwvolumes van circa 1000 m2
- Bouwhoogte 12 meter (= max 3 bouwlagen)



Inspiratie - “Creatieve & Innovatieve Fabriek”

Het oude industriële karakter van de wijk kenmerkte 
zich door een smeltkroes van bedrijven, in een 
creatieve en uitdagende omgeving met ruimte om te 
ondernemen en kennis uit te wisselen. 

De CeeCee kenmerkt zich door herkenbare op 
zichzelf staande gebouwen, onder architectuur 
gebouwd, met de blik gericht op de Moutlaan.



“De Loods” – concept 1

- Plek voor een bouwende ondernemer en (enkele) 
extra huurders.

- Totaal 1000 m2, waarvan ongeveer 600 m2 voor 
eigen gebruik en 400 m2 verhuur.

- Alle bedrijven een eigen voordeur aan de 
Moutlaan.

- Alle bedrijven zichtbaar vanaf de Moutlaan, met 
veel transparantie op de begane grond.



“De Loods” – 3 loodsen



“De Loods” – verschillend van omvang



“De Loods” - groeicapaciteit



“De Loods” - maximalisatie bouwvolume



“De Loods” – uniform gevelbeeld 1 bouwvolume



“De Loods” – plattegrond met 3 gebruikers



“De Loods” – opening in het hart tbv licht en zicht



“De Loods” – licht en zicht



“De Loods” – informele doorloop



“De Loods” – informeel contact



“De Loods” – principe flexibele begane grond 



“De Loods” – principe flexibele verdieping



“De Loods” – principe gevelbeeld



“De Loods” – eerste suggestie gevelbeeld



“De Loods” – eerste suggestie doorsnede



“De Loods” – impressie straatbeeld Moutlaan



“De Beurs” – concept 2

- Investeerder bouwt voor meerdere huurders.
- Totaal 1000 m2, waarvan ongeveer 600 m2 

“gemeenschappelijk” en 400 m2 voor eigen 
gebruik huurders.

- Maximale exposure aan de Moutlaan.
- Eigen identiteit binnen gemeenschappelijk kader. 
- Transparant en toegankelijk.
- “Creatieve markthal” waar men elkaar makkelijk 

vindt en samenwerking wordt gestimuleerd.



“De Beurs” – samen werken op 1 werkvloer



“De Beurs” – zones privé / gezamenlijk



voorzieningenstrook

“De Beurs” – principe begane grond 

Shared workspace



“De Beurs” – principe verdieping

Private workspace

Vide



“De Beurs” – gebouwvolume



“De Beurs” – eerste suggestie gevelbeeld



“De Beurs” – impressie gevelbeeld



“De Beurs” – eerste suggestie interieur



“De Beurs” – impressie interieur



“De Beurs” – impressie straatbeeld Moutlaan



Vogelvlucht mogelijke invulling Moutlaan
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