
Regelmatig verschijnen binnen het vakgebied van klimaattechniek publicaties (zowel online als offline), die te maken hebben met projecten waaraan HC Groep  
heeft bijgedragen. In de serie genaamd Projecten in de Pers, gaan we aan de hand van recente publicaties nader in op geleverde technieken en oplossingen.

INLEIDING 

Move, zo heet de gloednieuwe experience van Pon in Amsterdam. Consumenten zien hier hoe onze mobiliteit er in de nabije en 
verre toekomst uitziet en wat dit betekent voor de samenleving. Move is gevestigd in het voormalige Zuidelijk Citroëngebouw, pal 
naast het Olympisch Stadion in Amsterdam. Move is voor zover bekend de eerste experience in zijn soort op het gebied van  
innovatieve mobiliteitsveranderingen. In het gebouw komen ook de kantoren van Pon Holdings.

MOBILITY EXPERIENCE: INNOVATIES IN DE VERRE TOEKOMST

Na binnenkomst in het hoofdgebouw, bereikbaar via het Stadionplein, lopen bezoekers door naar de Mobility Experience.  
Hier laat Move haar bezoekers als het ware in een tijdmachine stappen. Aan de hand van concepten van Pon-merken toont men 
hoe mobiliteit er in de verre toekomst uit zou kunnen zien. Elk halfjaar is er een nieuw centraal thema. Het eerste is ‘Move the city’ 
waarin er aandacht is voor het bereikbaar houden van dichtslibbende steden en het verduurzamen van mobiliteit.
 

DE TOEKOMST ZELF ERVAREN 

Het verhaal wordt niet alleen uitgelegd op schermen en touch tables, bezoekers kunnen de toekomst bovenal zelf ervaren. Zo is er 
een futuristische testopstelling met Gazelle branded fietsen. Bezoekers fietsen hier een wedstrijd tegen elkaar. Op het grote scherm 
dat voor je staat, trap je door de stad van de toekomst. Je stuurt door je gewicht te verplaatsen. De fiets is geschikt voor volwassenen 
én kinderen. Een andere experience is Sedric, een autonoom vervoersconcept van Volkswagen. Je neemt plaats in een cabine en 
laat je vervolgens in een Sedric door de stad van de toekomst rijden. Drones vliegen om je heen. Slechts de plantsoenen en  
Amsterdamse grachten doen je denken aan de huidige tijd.

VROEGERE HOOFDKANTOOR VAN CITROËN NEDERLAND 
 
Move is gevestigd in een historisch gebouw bij het Olympisch stadion in Amsterdam, het voormalige hoofdkantoor van Citroën  
Nederland. Het gebouw heeft zijn historische uitstraling behouden maar voldoet binnen aan alle eisen van een modern binnen- 
klimaat die past bij de eisen van de gebruikers.

Voor het regelen en handhaven van een optimaal binnenklimaat is er gekozen voor het toepassen van klimaatplafonds. De architect 
heeft in een vroegtijdig stadium de mogelijkheden voor een “speciaal” klimaatplafond besproken met de productspecialisten van 
HC KP. Zij hebben uiteindelijk een “omgekeerd” klimaatplafondsysteem ontwikkeld, waarbij de watervoerende koperen registers 
niet zoals bij standaard klimaatplafonds bovenop de plafondpanelen zijn gemonteerd maar aan de onderzijde. Dit resulteert in  
een strakke industriële look die uitstekend past bij de Mobility Experience.

KLIMAATPLAFONDS VAN HC KP  
 
HC KP, onderdeel van HC Groep, heeft voor Move alle projectspecifieke ontwikkelde klimaatplafondsystemen geleverd en  
geïnstalleerd. Een unieke en innovatieve oplossing die uitstekend bij dit project past.

OVER HC KP
 
HC KP - onderdeel van HC Groep - is marktleider en specialist op het gebied van een breed programma aan klimaatplafond- 
systemen en -oplossingen, waarbij een gezond en comfortabel binnenklimaat voor zowel woon-, werk-, leer- als leefomgevingen 
centraal staan (www.hckp.nl).
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PON START MET MOVE: DE TOEKOMST VAN MOBILITEIT BELEVEN
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