
Grosfeld van der Velde Architecten en Winters realiseren 
een nieuw bedrijfspand voor Kapimex in Breda

Kapimex BV is al meer dan 25 jaar een toonaangevende internationale 
groothandel in huishoudelijke en decoratieve artikelen. Door de groei 
van de afgelopen jaren is het bedrijf op zoek naar een nieuw 
bedrijfspand in Breda. De eigenaren van Kapimex schakelen Winters 
al in het voortraject in bij onder meer de locatiekeuze, de ontwikkeling 
van het concept en het opstellen van het Programma Van Eisen. 
Grosfeld van der Velde Architecten, dat eerder tekende voor het 
ontwerp van het kantoorpand van Winters, presenteert de beste visie 
op de opgave en tekent in nauwe samenwerking met Winters voor het 
ontwerp. Architect Bart van der Velde: ‘Je bent voortdurend bezig om 
je gezamenlijke kennis integraal aan te bieden aan de opdrachtgever.’ 

De bezoeker prikkelen en 
langzaam meevoeren in  
de wereld van Kapimex 

TEAM DESIGN & BUILD

Grosfeld van der Velde en Winters zijn geen onbekenden 
van elkaar. Het architectenbureau ontwierp in 2004 in 
een Design & Build-constructie het prijswinnende pand 
van Winters aan de Rat Verleghstraat in Breda. In Bouw-
team-verband ontwikkelden de Bredase ondernemingen 
onder meer de uitbreiding van de Universiteitsbibliotheek 
in Utrecht en een woongebouw aan de Eekhoornstraat 
in Breda. Van der Velde: ‘We kennen de visie en ambitie 
van Winters. In tegenstelling tot wat we vaak tegenkomen
 bij andere partijen in Bouwteam-verband, is dat we met 
Winters altijd direct een goede rolverdeling weten te vin-
den en werkelijk integraal kunnen werken. Aan Winters 
hebben we daardoor een volwaardige sparringpartner 
die niet zozeer alleen de kosten uitrekent maar juist over 
de volledige bandbreedte van het bouwen haar kennis 
en expertise inzet om samen tot optimale oplossingen  
te komen.’ 

Een combi van Design & Build en Bouwteam
De samenwerkingsvorm waarin beide partijen aan de 
opdracht voor Kapimex werken is een gecombineerde 
versie van Design & Build en Bouwteam. Van der Velde: 
‘Een groot deel van de regie zit bij Winters: de con-
structeur en installatieadviseur werken bijvoorbeeld in 
opdracht van hen. We proberen zoveel mogelijk samen 
te beredeneren en daarin de beste oplossing te zoeken. 
Zo ervaar ik het ook écht: deze constructie noopt tot 
een heel intensieve samenwerking. De essentie is dat 
je elkaar vanaf het begin af aan goed weet te vinden en 
parallel kunt werken.’ 

Een bedrijfspand met toekomstwaarde
Het ontwerp van het nieuwe bedrijfspand neemt de ge-
bruiker mee in de wereld van Kapimex en straalt  

een combinatie van chic, neutraliteit en zakelijkheid uit. 
Een grote showroom fungeert als inspiratieplek en is een 
soort kruising tussen de ensceneringen zoals je die bij 
IKEA ziet en de routes door een museum. De entreehal 
ademt een huiskamersfeer en biedt de bezoeker een 
informeel welkom aan een Brabantse koffietafel.  
Van der Velde: ‘We hebben een onderscheidend,  
representatief en uitgesproken karakteristiek ontwerp 
gemaakt waarbij we hebben opgepast voor de waan van 
de dag. De opdrachtgever had namelijk de nadrukkelijke 
vraag een bedrijfspand te ontwerpen met een zekere 
toekomstwaarde.’

Een tipje van de sluier
Het nieuwe bedrijfspand moet medio 2017 aan het  
Rithmeesterpark in Breda verschijnen, pal aan de A16. 
Van der Velde: ‘We hebben een heel effectief plan  
gemaakt met een specifieke route naar het gebouw toe. 
De oriëntatie van het gebouw luistert heel nauw.’ En dan 
het gebouw zelf. De zwarte aluminium beplating aan de 
buitenkant van het pand wordt ritmisch afgewisseld met 
glas. Hoewel het gebouw een aantal nadrukkelijke open 
hoeken heeft, heeft ’t ook iets geslotens. Van der Velde: 
‘De showroom is bijvoorbeeld niet bijzonder transparant; 
die hebben we enigszins verhuld, ook vanuit de wens 
van de gebruiker om zijn producten goed te kunnen  
ensceneren. We lichten wel een tipje van de sluier op  
en willen de bezoeker al bij het benaderen van het  
gebouw langzaam meevoeren in de wereld van Kapimex.’ 
De bouw aan Princenhagelaan start in februari 2017:  
de oplevering moet al in augustus plaatsvinden.  
Van der Velde: ‘Het is een enorm voordeel dat we een 
prima voorbereiding hebben gehad. Daarin hebben we  
al veel winst behaald.’   
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