




de WoRkpalace is een tijdelijk hergebruiklaboratorium in een leegstaand gebouw van de stad 
 Antwerpen, op de Merksemse Bredabaan.

de droom van de kringwinkel Antwerpen is 100% hergebruik van de  opgehaalde en binnen
gebrachte goederen. Echter, het kantoormeubilair dat vandaag massaal wordt afgedankt beantwoordt 
niet meer aan de  huidige, kleiner behuisde, compactere en meer flexibele manieren van werken. 
Eenvoudig herverkopen gaat dus moeilijk.

zo’n uitdaging gaan de makers van ONBETAALBAAR graag aan. zij gingen bij de kringwinkel aan 
de slag met de afgedankte  gerecupereerde grondstoffen. zij zochten tussen de binnengebrachte 
 goederen, maar konden ook rechtstreeks inspiratie putten uit een groot lot kantoormeubelen uit de 
Electrabeltoren.

Het resultaat? A WORkING OFFICE, gemaakt van weggegooid  materiaal en overstock, in een nieuw 
soort open kantoor. 

Going East zorgde voor de interieurvormgeving.
Sociale werkplaatsen Levanto en kunnig zorgen voor productie van de prototypes in reeksen.

Het vervolg? Samen willen we een zinvolle invulling geven aan  sociale ruimtes zoals verzorgings
tehuizen, ontmoetingsplekken, kantoren en  andere. 

zo verlichten we samen de containers op een innovatieve en duurzame manier. En geven we lokaal 
zuurstof aan creatieve, sociale en reguliere economie.

Wo(R)k 
PALACE

wie werkten mee:

opdrachtgever de kringwinkel Antwerpen 

realisatie
ONBETAALBAAR een onderzoeksproject, geboren uit liefde voor  objecten. Het is zowel werkplaats als denktank, een plek 
waar meubelmakers, stoffeerders, schrijvers, filosofen, bricoleurs, product  designers, restaurateurs, grafici – werkers en den
kers – elkaar vinden in een  materialisme met emotie. 

algemene coördinatie makers ONBETAALBAAR Sophie de  Somere  
makers Emile duyck, Leon duyck, Richard duyck, Aaron de keyzer, Flora Vervaet,  Charlotte Goethals, Natasja Billiau, Sop
hie de Somere, Wannes Verhees, Sophie doore en Ian Ghyselinck teksten Mieke Hooghe, Sophie de Somere & Fenna Bouve 
fotografie Richard duyck technische tekeningen: Maren Van  Rosmalen tekeningen Lotta Mächs & Jeroen d’Haese vormgeving 
Nick Mattan scenografie & presentatie: Going East  

Contact en meer info Frank dingemans, 
projectleider Innovatie bij de kringwinkel Antwerpen. 
frank.dingemans@dekringwinkelantwerpen.be / 0485 16 43 07
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