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KAAN Architecten ontwerpt facades van 

drie nieuwe gebouwen voor iCampus in München 
  

 
KAAN Architecten heeft de wedstrijd voor het ontwerpen van drie nieuwe facades van kantoorgebouwen voor 
iCampus, uitgeschreven door R&S Realty II, in het Werkviertel district van München gewonnen. Met bouwen zal 
worden gestart in 2020, voltooiing wordt verwacht tegen het eind van 2022. 

 
 
De nieuwe ontwikkeling, gesitueerd in een voormalig industrieel en commercieel gebied achter het Ostbahnhof, heeft als doel de 
bestaande industrie en kantoorgebouwen samen te brengen met een nieuw hedendaags element, gericht op de creatieve 
industrie. De Alpha, Beta, Gamma gebouwen, waarvan de constructie en plattegronden zijn ontworpen door RKW Architektur +, 
zullen niet alleen uitgaan van strikte standaarden en richtlijnen om hun architectuur te definiëren, maar zullen ook de 
transparante en statige ruimtes integreren, die kenmerkend zijn voor de creatieve industrie in de 21ste eeuw. Het façade 
ontwerp van KAAN Architecten zal de identiteit van de gebouwen onderstrepen en ondersteunen om de uitstraling van 
Werksviertel samen te brengen en te verenigen, en tegelijkertijd iconisch te laten zijn in hun eigen recht. 
 
Samengesteld uit een rationele diepe façade en functionele elementen, wordt het prominente betonnen frame gekenmerkt door 
grote openingen, en vertegenwoordigd daarmee de structuur van de gebouwen. Het is ontworpen om zich aan te kunnen 
passen naar verschillende typologieën van toekomstige kantoorruimtes. Zwart metalen bekleding en raamframes wikkelen de 
ingangen, trappenhuizen, zonneschermen en technische ruimtes in één naadloze huid. Om een standaard kantoorinrichting te 
ontstijgen en een gevoel van openheid te creëren, is het verdelen van grotere elementen in kleinere componenten en gebruik 
van verticale profielen vermeden. 
 
Bovendien wordt het dak beschouwd als de vijfde façade; naast dat het functioneert als mechanische en technische ruimte, 
dient deze als levend en ademend onderdeel van de gebouwen. De daken van de atria zijn voorzien van kenmerkende 
openingen, ontworpen in een driehoekige vorm om de werking van het glas maximaal te benutten en daarmee oververhitting te 
voorkomen. 
 
De atria van de Alpha, Beta, Gamma gebouwen steken uit in de richting van de entree om een ruimtelijke verbinding te creëren 
tussen het interieur van de gebouwen en de externe publieke ruimte, daarnaast zorgt deze ingreep voor voldoende daglicht in 
de kantoren. In de atria zullen cafés en gedeelde ruimtes het open en hedendaagse karakter van het project belichamen. 
 
Vanaf 2020 zal het Alpha gebouw als eerste het façade ontwerp van KAAN Architecten in gebruik nemen, gevolgd door de Beta 
en Gamma gebouwen. Voltooiing staat gepland voor het eind van 2022. 
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