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Voorwoord
Voor u ligt de tweede uitgave van het architectuurboekje 
van Zuidas. Zuidas ontwikkelt zich verder tot een inter-
nationale wijk van Amsterdam. Het Grachtenfestival, Art 
Zuid, tentoonstellingen, sinds de vorige uitgave is er dan 
ook weer een en ander veranderd en niet alleen kanto-
ren. Woningbouw neemt langzamerhand meer ruimte in.  
Ook maatschappelijk vastgoed in dit geval scholen, 
worden steeds vaker onder architectuur gebouwd,  
zeker in Zuidas, waar de architectuur een van de in het 
oog springende kenmerken is.

Gebouwen staan echter niet los in de omgeving, de 
openbare ruimte en groen verbinden gebouwen en ma-
ken Zuidas tot een geheel, daarom besteden we in deze 
uitgave ook aandacht aan groen en openbare ruimte. 
Deze twee essentiële elementen die mede Zuidas tot 
een succes maken, omdat daar ook de bewoners en 
gebruikers van Zuidas er ook echt gebruik van maken 
en naar tevredenheid, zoals vaak op de pleinen en in 
het Beatrixpark te zien is. Zuidas wordt steeds meer een  
levendige Amsterdamse levendige wijk.

Ik wens u veel genoegen met dit boek,

Klaas de Boer
Directeur Dienst Zuidas
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Inleiding
Voor de totstandkoming van dit 
boek heb ik regelmatig op het 
Mahlerplein gestaan, het hart van 
Zuidas. Te midden van de moderne 
torens is het bijna niet meer voor 
te stellen dat dit gebied tussen de 
woonwijken Zuid en Buitenveldert 
tot twintig jaar terug werd gedomi-
neerd door tennis- en voetbalvel-
den. Vanaf het Mahlerplein neem 
ik u graag op papier mee op een 
wandeling in Zuidas.

Stedenbouwkundige inpassing
Op het eerste gezicht is niet met-
een te zien dat Zuidas in steden-
bouwkundig opzicht enige ver-
wantschap vertoont met Zuid en 
Buitenveldert. Op creatieve wijze 
is in een schaakbordpatroon vorm 
gegeven aan de kenmerken van 
de aangrenzende woonwijken. De 
aaneengesloten, bakstenen huizen 
van gelijke hoogte in Zuid vinden 
hun evenknie in de dertig meter 
hoge bouwblokken in Zuidas. De 
kenmerkende losse torens van 
Buitenveldert, die uittorenen bo-
ven de rechthoekige panden, zijn 
terug te vinden bij het centrum-
gebied Mahler4, waar een aantal 
kavels behalve een onderbouw 
van dertig meter ook hoogbouw 
in de vorm van een toren heeft. 
De zichtlijn vanaf het Hiltonhotel 
over de Minervalaan tot aan het 

Mahlerplein verbindt Zuid visueel 
met Buitenveldert.

Geboorte Zuidas
Terugblikkend in de tijd was het 
ABN AMRO die begin jaren ne-
gentig van de vorige eeuw aan 
de wieg stond van de ontplooiing 
van Zuidas. De nabijheid van sta-
tion Amsterdam Zuid en de lucht-
haven Schiphol leek de bank een 
betere thuisbasis voor haar nieu-
we hoofdkantoor dan de IJoevers 
die de gemeente Amsterdam voor 
ogen had als kantoorlocatie. De 
komst van de bank is voor de ge-
meente Amsterdam aanleiding ge-
weest om voor Zuidas een master-
plan op te stellen, dat in 1998 door 
de gemeenteraad is vastgesteld. 
Goed is gekeken naar ervaringen 
die buitenlandse steden opdeden 
bij de realisatie van vergelijkbare 
stedelijke ontwikkelingen. Het plan 
voor Zuidas streeft daarbij naar een 
goede balans tussen wonen, wer-
ken en voorzieningen.

Zuidas 2013
We leven inmiddels in 2013 en 
de contouren van Zuidas begin-
nen zich duidelijk af te tekenen. 
Iconen van toparchitecten staan 
tussen de groene zones van het 
Amsterdamse Bos, Nieuwe Meer 
en de Amstel. Zuidas is uitgegroeid 
tot een nationale toplocatie voor 

kantoren. Belangrijke (internatio-
nale) zakelijke dienstverleners heb-
ben hier hun plek gevonden. In 
vergelijking met een paar jaar ge-
leden valt op dat de levendigheid 
op straat toeneemt. Dit is voor een 
belangrijk deel het gevolg van de 
oplevering van een aantal apparte-
mentencomplexen. Maar ook pu-
blieke en private initiatieven wer-
ken levendigheid in de hand. Zo zijn 
op de begane grond en de eerste 
verdieping van de nieuwe gebou-
wen winkeltjes en horecagelegen-
heden gevestigd die publiek aan-
trekken. Daarnaast is er aandacht 
voor culturele en sportieve activi-
teiten. Voorbeelden zijn de ten-
toonstellingen in Amsterdam Expo, 
het Grachtenfestival, de tweejaar-
lijkse beeldenroute van ARTZUID 
en de Zuidas Run. Bewoners, werk-
nemers en bezoekers maken sa-
men gebruik van de zorgvuldig 
ontworpen openbare ruimte, met 
verrassende kunstwerken, mooi 
openbaar groen, bijzondere ver-
lichting en bijpassend straatmeu-
bilair. De reuring op straat zal in 
de toekomst nog verder toenemen 
doordat meer woningbouw moge-
lijk is als de A10-zuid gedeeltelijk 
onder de grond ligt.

Zuidas 2030
Stelt u zich Zuidas voor in 2030. Het 
is één van de meest energiezuinige 

stedelijke centra van Europa, waar 
auto’s rijden over de ondergronds 
aangelegde A10-zuid. Boven de 
A10-zuid ligt het station, een van 
de grootste van Nederland. Het 
biedt een aangename verblijf-
plaats voor reizigers, die zich van 
hieruit dagelijks met de hogesnel-
heidslijnen naar Brussel, Frankfurt 
en Parijs kunnen verplaatsen. Het 
zuidelijk deel van het Beatrixpark 
heeft een metamorfose ondergaan 
dankzij de ruimte die het kreeg van 
het oude Sint Nicolaaslyceum. 
Nieuwe, bijzondere bebouwing 
markeert het park aan de zijde van 
de Beethovenstraat en op diverse 
plekken op Zuidas zijn vele woon-
blokken verrezen.

Zuidas is een bijzonder deel van 
Amsterdam, met verschillende ge-
bouwen die zijn genomineerd voor 
nationale en internationale archi-
tectuurprijzen. Het is een gebied 
in ontwikkeling waar je je volop 
kunt laten verrassen. Graag geef ik 
u een handreiking om op ontdek-
kingsreis te gaan langs de kunst-
werken, pleinen en bijzondere ge-
bouwen die Zuidas rijk is.

Jet Nijssen-Eringa, Amsterdam, 
2013
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Mahlerplein In de geest van Mahler
Componist Gustav Mahler zou ge-
zegd hebben dat een symfonie een 
afspiegeling moet zijn van de hele 
wereld. Het naar hem genoemde 
plein is een afspiegeling van de 
hele wereld, althans, de financiële. 
Het is het epicentrum van zakelijk 
Zuidas, waar de internationale top 
in zakelijke en financiële dienstver-
lening is gevestigd. 

Prairie tussen graniet 
Het loont de moeite om aandacht 
te schenken aan het gebruikte pla-
veisel. Dit bestaat uit hoogwaar-
dige granieten tegels en, bui-
ten het centrale vlak, hardstenen 
klinkers. Deze kostbare tegels en 
klinkers zijn alleen in het centrum-
gebied van Zuidas gebruikt. De 
keuze voor de chique en duurzame 
steensoorten maken intensief ge-
bruik mogelijk en geven het hart 
van Zuidas een eigen karakter. Het 
plein is opgeluisterd met bankjes, 
bijzondere lichtzuilen en 18 me-
ter hoge sculpturale masten. De 
groenstroken aan de oostzijde vor-
men de opmaat naar de ingang 
van ABN AMRO. Aan de westzijde 
overbruggen ze het hoogtever-
schil met de loop- en fietsroute die 
station Amsterdam Zuid verbindt 
met Buitenveldert. Deze groen-
stroken voor de Ito toren zijn in-
gericht door de wereldberoemde 

botanicus Piet Oudolf, geroemd 
vanwege zijn eerbetoon aan de 
‘wilde natuur’. Hij selecteert plan-
ten op grond van hun vorm in 
plaats van hun kleur. Het resultaat 
is een bijzondere, prairie-achtige 
variatie die ook een interessant 
wintersilhouet heeft. 

Kiosk
Sinds 2011 maken aan de noor-
drand van het plein enkele winkel-
tjes deel uit van de stationsentree. 
Aan de zuidrand staat sindsdien 
een ongenaakbaar zilveren ob-
ject onder de bomen. De geknik-
te hoofdvorm en de schuine vlak-
ken van RVS, geheel hufterproof, 
geven niets prijs. Zodra echter de 
luiken openen en de statafels bui-
ten staan, blijkt de sculptuur een 
gezellig kebabtentje. Met een op-
pervlakte van 10 m² is de kiosk van 
architectenbureau SeARCH het 
kleinste bouwwerk van Zuidas. Een 
heel bescheiden bouwwerk in een 
symfonie van welvaart en groei.  
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ABN AMROABN AMRO, 1999 eN 2006

GuStAv MAhleRlAAN 

Pei Cobb Freed & Partners

Geboorte Zuidas 
Aan de realisatie van het hoofd-
kantoor van ABN AMRO op deze 
locatie gaat een bijzondere ge-
schiedenis vooraf. De bank wilde 
haar kantoor vestigen nabij het 
infra structurele knooppunt van de 
ringweg A10 en station Amsterdam 
Zuid, terwijl de Gemeente 
Amsterdam kantoorontwikkeling 
wilde stimuleren aan de oevers van 
het IJ, de zogenoemde ‘IJas’. Na 
lang onderhandelen heeft ABN 
AMRO haar zin gekregen. In re-
trospectief is dit de geboorte van 
de ‘Zuidas’. 

verbeelding kernwaarden 
Via een prijsvraag werd archi-
tectenbureau Pei Cobb Freed & 
Partners geselecteerd voor het, 
later meerdere malen bekroonde, 
ontwerp van het hoofdkantoor 
van ABN AMRO aan het Gustav 
Mahlerplein. Het succesvolle bu-
reau is onder andere bekend 
vanwege de herinrichting en de 
uitbreiding van het Louvre met pi-
ramides van glas en staal (1989). 
Het kreeg de opdracht de kern-
waarden van de bank: kracht, dy-
namiek en internationale oriënta-
tie, te verbeelden in het ontwerp. 

Het gebouw met een vloeropper-
vlakte van 90.000 m² is opgetrok-
ken uit graniet, aluminium en glas, 

met twee imposante torens die 
de hoeken markeren. De torens 
zijn uit het lood geplaatst, zo kent 
de hoogste toren een verschil in 
breedte tussen de begane grond 
en de bovenste verdieping van 
2,40 meter. Kracht wordt uitge-
beeld in het solide rechthoekige 
deel van de torens van donkergrijs 
graniet. Dynamiek door de opbol-
lende zilveren zeilen. De interna-
tionale oriëntatie door de hoogte 
van de torens, 105 respectievelijk 
70 meter en uitzicht over Schiphol. 

uitzicht op Schiphol 
Eenmaal in het gebouw ontluikt 
een wereld van rust en harmonie. 
Het klassieke interieur is door de 
intelligente dosering van licht erg 
ruimtelijk. In de drie verdie-pingen 
hoge entreehal is gebruik gemaakt 
van Franse kalksteen, materiaal dat 
door het architectenbureau ook is 
toegepast bij de uitbreiding van 
het Louvre. De bestuurskamers 
op de vierentwintigste verdieping 
bieden uitzicht op Schiphol. ABN 
AMRO was bang haar uitzicht op 
Schiphol te verliezen en heeft bij 
de ontwikkeling van Mahler4 be-
dongen de hoogste toren te blijven 
van dit gebied. 
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Kunst en Zuidas De eigenzinnige en verrassende 
blik op de wereld die kunst ons kan 
bieden, voegt een dimensie toe 
aan de openbare ruimte. Dit uit-
gangspunt is van meet af aan door 
Zuidas omarmd. Hiermee is voort-
geborduurd op de rijke traditie van 
Amsterdam Zuid waar beeldhouw-
werken deel uitmaken van de ge-
vels, bruggen en plantsoenen en 
zo een aangenaam leefklimaat en 
straatbeeld creëren. 

Dankzij de vervlechting van kunst-
werken en openbare ruimte, kre-
gen diverse plekken in Zuidas hun 
eigen sfeer. Een tipje van de sluier. 
Wie over het Mahlerplein loopt, 
ziet aan de oostzijde een grillige, 
gekleurde buis uit de beplanting 
omhoog schieten. Deze buis, die 
de illustere naam ‘Bosgod’ draagt, 
moet het plein een menselijke 
maat geven en markeert tevens de 
ingang van ABN AMRO. Volgens 
de kunstenaar Auke de Vries 
wordt het plein door de aanwe-
zigheid van het beeld complexer 
en verandert het de ruimte. Ook 
de sculpturen in het Beatrixpark 
geven smoel aan de verschillen-
de plekken in het park. Zo steken 
twaalf betonnen armen met ge-
balde vuisten hoog uit boven de 
Natte vallei aan de zuidoostzijde 
van het park. Ze roepen op tot ver-
zet. ‘De Spiegelboom’ van Anouk 

Vogel daarentegen is volledig ge-
integreerd met de architectuur van 
het nieuwe Sint Nicolaaslyceum. 
Het ontwerp blijft door spiegelin-
gen en transparantie mysterieus. 

In de toekomst valt nog veel 
meer kunst in de openbare ruimte 
te verwachten. Zo zullen op het 
Europaplein metershoge beelden 
verschijnen. Ook deze reuzen wor-
den ingezet om – te midden van  
de drukte van auto’s, fietsers, scoo-
ters en voetgangers – het plein  
een menselijke maat te geven. 

Een aantal kunstwerken dat in deze 
publicatie is uitgelicht, behoort tot 
de collectie van het stadsdeel, an-
dere werken behoren tot de kunst-
collecties van de op Zuidas ge-
vestigde bedrijven. Maar bovenal 
behoren de kunstwerken toe aan 
de openbare ruimte, en daarmee 
aan de bewoners en bezoekers van 
Zuidas. 
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Zonder titel (Hildo) ZONdeR tItel (hIldO), 1997

tOM ClAASSeN

Brons

120 x 180 x 90 cm

Kunstcollectie ABN AMRO

Gustav Mahlerplein

Reusachtige beesten
Er staan inmiddels veel beesten van 
Tom Claassen in de Nederlandse 
openbare ruimte. Het paard in 
Utrecht, olifanten langs de snel-
weg bij Almere en een groep ko-
nijnen in Rotterdam zijn bij velen 
bekend. Tot zijn oeuvre behoren 
ook verschillende honden, zoals 
deze op het Mahlerplein. Bij de 
ingang van het hoofdkantoor van 
ABN AMRO lijkt hij trouw te wach-
ten op zijn baasje. Zonder uitzon-
dering is het formaat van Claassens 
dieren reusachtig, maar toch ogen 
ze ook vriendelijk en vertederen 
ze. Lange tijd was het voor moder-
ne beeldhouwers ‘not done’ om 
dieren tot onderwerp te verheffen, 
maar de beelden van Claassen zijn 
onverminderd een succes. 

Bijzondere textuur
Claassen maakte drie versies van 
deze hond. De andere twee hon-
den bevinden zich in de collecties 
van de Bouwfonds Kunststichting 
(kantoor Bouwfonds Ontwikkeling, 
Delft) en van het Noordbrabants 
Museum in Den Bosch. Ze ont-
stonden na de kwijlende hond in 
Tilburg, de eerste hond van Tom 
Claassen. Aan de structuur van het 
oppervlak besteedt Claassen al-
tijd speciale aandacht. Voor het 
model werd piepschuim bekleed 
met was, wat voor de bijzondere 

textuur zorgt. Zo heeft de hond 
uit de ABN AMRO-collectie een 
ruwe en toch zachte huid. De 
zwaartekracht speelt een grote rol 
in Claassens werk. Ook dit beeld 
oogt zwaar en onverzettelijk. Deze 
hond blijft wachten. 

Speling van het lot
Uitgerekend deze hond kreeg de 
naam ‘Hildo’, een verwijzing naar 
Hildo Krop (1884-1970), die als 
stadsbeeldhouwer van Amsterdam 
vele gebouwen en bruggen van de 
Amsterdamse School voorzag van 
beelden en ornamenten. De hond 
heeft iets vierkants, net zoals de 
beelden van Hildo Krop dat vaak 
hebben. Voor Tom Claassen vorm-
de die overeenkomst de aanlei-
ding om Krop te vernoemen. Het is 
wat dat betreft een mooie speling 
van het lot dat dit beeld, na aan-
koop in 1997, altijd in Amsterdam 
bleef en in 2002 een plaats kreeg 
bij het hoofdkantoor van ABN 
AMRO, op een steenworp afstand 
van de beelden van Hildo Krop in 
Amsterdam Zuid.
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BosgodBOSGOd, 1995 

AuKe de vRIeS

Beschilderd metaal 

16 x 9,3 x 5 m

Kunstcollectie ABN AMRO (voorheen 

collectie Fortis Bank Nederland)

Gustav Mahlerplein

lineaire vormen
Sculpturen van de Nederlandse 
kunstenaar Auke de Vries zijn 
overal ter wereld te vinden: van 
Bangkok tot Berlijn en van Istanbul 
tot Amsterdam. Massieve beelden 
tref je in zijn oeuvre niet aan. Alles 
wat De Vries maakt heeft een open 
structuur. Zijn werk wordt wel ver-
geleken met driedimensionale gra-
fische kunst of met schrijven in de 
ruimte. Vaak maakt hij combinaties 
van natuurlijke en industriële vor-
men, zoals in dit beeld de struc-
tuur van takken in samenspel met 
de kegel en de zwarte bollen rond 
de opgaande staaf. De Vries liet 
in deze sculptuur doelbewust een 
kier open tussen de platte ronde 
plaat en de punt van de kegel, zo-
dat zichtbaar blijft dat deze niet 
massief is. Daarmee bestaat het 
beeld uit louter lineaire vormen.

Inspiratie 
Hoewel Auke de Vries zelden ti-
tels geeft aan zijn werken, ontleent 
‘Bosgod’ zijn naam aan zijn oor-
spronkelijke locatie. Hij maakte de 
sculptuur in opdracht van de VSB-
groep (later opgegaan in Fortis 
Bank Nederland) voor het hoofd-
kantoor aan de Archimedeslaan in 
Utrecht. Staand op een verhoging 
bij het gebouw was het volgens 
De Vries alsof de ‘representant 
van het bos zich op het terrein van 

het gebouw waagde.’ De vormen 
van het omliggende natuurpark 
en het wijdbeens staande gebouw 
werden in de sculptuur herhaald, 
waardoor de omgeving werd op-
genomen in het beeld. 

Bosgod op het Mahlerplein
Met de fusie van Fortis Bank 
Nederland en ABN AMRO werd 
het hoofdkantoor in Utrecht op-
geheven. Een nieuwe locatie 
voor Bosgod vond men op het 
Mahlerplein, waar het in november 
2011 werd geplaatst. De ruimte is 
meer stedelijk dan de vorige loca-
tie, maar volgens Auke de Vries hu-
maniseert het beeld ook op deze 
plek de ruimte. ‘De sculptuur ver-
andert de ruimte en maakt de om-
geving complexer. Dit beeld geeft 
ruimtelijke oriëntatie aan het plein. 
Ik ben blij met hoe het daar staat.’ 
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dOuBle IMPlOSION, 2005

eweRdt hIlGeMANN

Roestvrij staal

225 x 75 x 75 cm

AeGON Kunstcollectie (bruikleen)

Gustav Mahlerplein

Double Implosion Paradox
De zilverkleurige sculptuur aan het 
Mahlerplein is een ode aan de pa-
radox. De sculptuur van roestvrij 
staal, bij uitstek sterk materiaal, 
is aan de bovenkant verfrommeld 
als een prop papier. De onderkant 
daarentegen is de dans ontspron-
gen en het toonbeeld van een zui-
vere kubus. Hoewel de drie ku-
bussen voor implosie even groot 
waren, heeft de implosie de bo-
venste twee op verschillende wij-
zen verwrongen. Dit verklaart de 
titel ‘Double Implosion’. 

de kracht van lucht 
Conceptueel kunstenaar Ewerdt 
Hilgemann heeft zich sinds 1985 
toegelegd op het creëren van 
implosie-sculpturen. Hilgemann 
maakt geometrische vormen van 
stalen platen, die zorgvuldig wor-
den geknipt en gelast. Vervolgens 
polijst hij de beelden en werkt de 
naden weg. Tot slot wordt met be-
hulp van een pomp de stalen vorm 
vacuüm getrokken. Het is deze 
grote, natuurlijke kracht die het 
resultaat van zijn beelden bepaalt. 
Het blijft voor de kunstenaar een 
verrassing waar de eerste vouw zal 
verschijnen. Toch heeft Hilgemann 
ontdekt dat deze techniek onder-
hevig is aan natuurwetten waarop 
hij kan anticiperen. Zijn beelden 
zijn daarom geen puur toeval, de 

kunstenaar weet wat de implosie 
met de geometrie zal doen.

Geometrisch of organisch?
De kunstenaar maakte Double 
Implosion ter gelegenheid van 
een tentoonstelling in het hoofd-
gebouw van AEGON in Den Haag, 
waarna het bedrijf het beeld aan-
kocht. De sculptuur maakte in 2007 
deel uit van de tentoonstelling 
‘Energeia’ op Zuidas en staat sinds 
november dat jaar in bruikleen op 
het Mahlerplein. Double Implosion 
blijft verrassen en intrigeren, want 
aan iedere zijde heeft de implosie 
gezorgd voor een andere aanblik. 
De verwrongen kubussen grijpen 
in elkaar alsof hun geometrische 
vorm is overgegaan in een orga-
nische. Een fraaie implosie in een 
gebied waar de ‘energeia’ explo-
sief is. Over paradox gesproken…
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Ito torenItO tOReN, 2005

GuStAv MAhleRPleIN 

toyo Ito & Associates,  

Architects

Japanse elegantie 
Architect Toyo Ito geldt als de belangrijkste 
architect van dit moment in de Japanse ar-
chitectuur. Vederlicht en doorzichtig ogende 
creaties verschijnen van zijn hand, verwij-
zend naar de papieren schuifwanden van 
traditionele Japanse bouwkunst. Bij het ont-
werp van zijn huis in Nakano (1984) begon 
hij te experimenteren met geperforeerde 
en transparante schermen van industrieel 
materiaal. Dit experiment is voortgezet aan 
het Mahlerplein, resulterend in een gevel als 
een scherm zo glad, verdeeld in glasvlakken 
en spierwitte aluminiumstroken met diepe 
uitsparingen. De trapsgewijze opbouw, het 
egale materiaal en de scherpe, hoekige vor-
men verlenen de Ito toren de uitstraling van 
een beeldhouwwerk.

diepe vides 
Op de 31 meter diepe kavel van de Ito to-
ren moest een ontwerp komen met een 
hoogte van 100 meter. Zoals gebruikelijk 
op Mahler4, heeft het gebouw een voorge-
schreven vloeroppervlakte gekregen, die bij 
de Ito toren tussen de 35.000 m² en 44.000 
m² moest bedragen. Toyo Ito & Associates, 
Architects heeft als enige architectenbureau 
een ontwerp gemaakt dat ruimte bood aan 
het maximaal toegestane vloeroppervlak. 
Het gebouw biedt echter het minimum, om-
dat veel vloeroppervlak ruimte heeft ge-
maakt voor diepe vides, sommige goed 
zichtbaar in de gevel. Tot zeer ver in het ge-
bouw dringen ze door, alsof er rechthoekige 
delen uit de gevel zijn geponst. Vides zijn 
een geëigende methode voor een architect 

om tot de benodigde lichttoetreding te ko-
men in diepe gebouwen. Wie de moeite 
neemt de Ito toren vanaf het Mahlerplein 
te bewonderen, ziet dat de vides door be-
planting aangenaam groene oases zijn tus-
sen het koele glas en aluminium. Wie in de 
gelegenheid is het gebouw vanuit een he-
likopter te bewonderen, ziet ook de mooi 
aangelegde daktuinen.

Bijzonder interieurontwerp 
De Ito toren is in gebruik genomen door ver-
schillende huurders. Zo zijn in de glazen plint 
publieksruimtes als cafeetjes en een fitness-
club te vinden. Advocatenkantoor Houthoff 
Buruma huurt de eerste tot en met de zesde 
verdieping en - vanwege het spectaculaire 
uitzicht - de drieëntwintigste verdieping. 
OTH is verantwoordelijk voor de inrichting 
van veel kantoren op de Zuidas. Dankzij de 
ingrepen van dit bureau voor architectuur en 
interieurarchitectuur komt de interne vide ter 
hoogte van de eerste verdieping nog beter 
tot zijn recht. De vide was in het ontwerp van 
Toyo Ito & Associates, Architects gesloten 
met verdiepingshoge glazen wanden. OTH 
heeft het glas verwijderd en stalen trappen 
erin gehangen die zo door kunnen gaan voor 
kunstobject. Lopend op de trappen wordt 
de werknemers een steeds veranderend 
zicht geboden op de bijzonder ingerichte 
verdiepingen.
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SOM, 2005 

GuStAv MAhleRlAAN 

Skidmore Owings & Merrill  

(SOM)

SOM Ontwerpers hoogste toren ter 
wereld 
Skidmore Owings & Merrill ont-
wierp de hoogste toren van de 
wereld: de 828 meter hoge ‘Burj 
Khalifa’ in Dubai. Alhoewel dit er-
varen architectenbureau met we-
reldwijd ruim 2000 architecten een 
voorliefde heeft voor hoogbouw, 
was het bij het ontwerp van SOM 
gebonden aan de maximale hoog-
te van 30 meter, zoals voorgeschre-
ven in het masterplan. 

Contrastrijk materiaalgebruik 
Aan de westzijde is duidelijk de 
voorgeschreven driedeling van het 
gebouw te zien. De plint is herken-
baar door het hout dat met zijn 
warme uitstraling contrasteert met 
het staal en glas van de ramen. De 
fijne textuur en de kleur van het 
hout roepen het gevoel van ‘bin-
nen zijn’ op, aldus het architecten-
bureau. Het middendeel springt 
direct in het oog door de witte, 
roze, gele en oranje glaspanelen, 
die als openstaande luiken lood-
recht op de gevel zijn geplaatst. Ze 
geven een dieptewerking aan de 
opvallende gevel. In de top wordt 
de glazen wand onderbroken door 
een balustrade, waardoor het dak 
lijkt te zweven.

hightech atrium 
Achter de zuidgevel aan de Gustav 
Mahlerlaan is het atrium te zien dat 
zich over de gehele lengte uitstrekt 
en 22 meter hoog is. Deze is volle-
dig bekleed met sterk spiegelend 
glas dat de wisselende luchten re-
flecteert. De stalen kolommen en 
kabels in het atrium zijn nadrukke-
lijk in het zicht geplaatst, waardoor 
deze ruimte een industriële, high-
tech uitstraling heeft gekregen. Als 
het licht op de gevel schijnt, tonen 
ze een speelse slagschaduw. 

toegankelijk binnenplein 
Op de begane grond is een pu-
blieksruimte gecreëerd. In het atri-
um is ruimte voor o.a. winkels en 
een crèche. Een bijzonderheid bij 
SOM is dat het binnenplein vanaf 
de Claude Debussylaan via hoge 
trappen voor iedereen toegankelijk 
is. Het gebouw is als een grote ‘U’ 
om het binnenplein heen gevou-
wen, zodat de alle ruimtes aan de 
binnenzijde van voldoende dag-
licht worden voorzien. Het binnen-
plein lijkt een onontdekte plek op 
de Zuidas, met bomen en bankjes 
en uitzicht op de beplante vides 
van de Ito toren. Een bijzonder uit-
gekiende oase van rust tussen de 
torens. 
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Viñoly  
toren

vIñOly tOReN, 2005

ClAude deBuSSylAAN 

Rafael viñoly Architects

eerste viñoly in europa 
De Viñoly toren is genoemd naar Rafael 
Viñoly, een zeer succesvolle architect uit  
Uruguay, die zo veelzijdig ontwerpt, dat 
niet snel gesproken kan worden van 
‘een typische Viñoly’. Zijn eerste gere-
aliseerde ontwerp in Europa staat aan 
de Claude Debussylaan. 

dramatische verlichting 
Het beste moment om de Viñoly toren 
te bekijken is misschien wel ’s nachts. 
Tegen de donkere hemel is het bijzon-
der verlicht. Diagonale lijnen van licht 
gaan dwars door de Viñoly toren heen, 
alsof een bliksemschicht het gebouw 
doorklieft. De dramatische verlichting 
werkt in de hand dat de toeschouwer 
verwacht dat het gebouw ieder moment 
ter aarde kan storten. Dit deconstructi-
vistische uitgangspunt is ook terug te 
vinden bij de Erick van Egeraat toren 
(the Rock) aan het einde van de Claude 
Debussylaan.

Functioneel en elegant 
Het nuttige en het aangename komen 
prachtig samen in dit gebouw. De blik-
semschicht blijkt overdag een trap te 
zijn die om het gebouw heen slingert. 
Met een hoogte van 95 meter is de 
Viñoly toren op een bijna vermakelijke 
manier voorzien van een vluchtroute. 
De trap die begint op de vierentwin-
tigste verdieping biedt al afdalend 
prachtige uitzichten over de omgeving. 
Hiermee is een verplicht onderdeel van 

een gebouw, de vluchtroute, door het 
architectenbureau ingezet als het meest 
in het oogspringend, vormgevend ele-
ment. Helaas heeft de brandweer de 
toegang tot de trap, zelfs bij brand, ten 
strengste verboden, vanwege het feit 
dat de balustrade onvoldoende veilig-
heid garandeert. 

De koele en elegante uitstraling is be-
reikt door het gebruik van glas en ran-
ke, verticale aluminium profielen. Deze 
profielen heffen de zwaarte van het ge-
bouw met 32.000 m² vloeroppervlak op 
door het benadrukken van de vertica-
liteit. In windtunnelonderzoek zijn de 
materialen van de gevel en de beton- 
en staalconstructie getest. De verticale 
profielen leveren hun bijdrage aan het 
breken van de wind. 

Inrichting 
De Viñoly toren heeft verschillende 
huurders, zoals advocatenkantoor 
Boekel de Nerée en Amsterdam Bright 
City: een bijzonder initiatief van de VU 
en de ABN AMRO waar flexplekken, 
collegezalen en een bibliotheek zijn 
gecombineerd met een café. De trans-
parante lobby van Boekel de Nerée 
leidt naar het hart van het kantoor, de 
bibliotheek. De inrichting van het kan-
toor is gedaan door OTH met als bij-
zonder detail de boekenkast van de 
bibliotheek die zich als een zachtgroen 
element uitstrekt over de vier verdiepin-
gen hoge vide. 
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GravesGRAveS, 2007

ClAude deBuSSylAAN 

Michael Graves & Associates

Markante verschijning 
Uitdagend laag en rood is Graves in 
vergelijking met de omliggende ge-
bouwen aan de Claude Debussylaan. 
Hoewel postmoderne gebouwen in 
Nederland zo ongeveer op een hand 
te tellen zijn, is Mahler4 verrijkt met een 
treffend exemplaar. Het architectenbu-
reau Michael Graves & Associates kreeg 
één van de lage kavels toegewezen 
met de opdracht een achtverdiepingen 
hoog gebouw te ontwerpen dat niet 
alleen ruimte zou bieden aan kantoor-
functies, maar ook aan publieksfuncties 
in de ruim acht meter hoge plint. 

Postmodernisme 
Michael Graves, die ook de wereld-
beroemde fluitketel voor Alessi heeft 
ontworpen, drukt al vanaf midden ja-
ren 80 zijn stempel op de architec-
tuurgeschiedenis als vertolker van 
het Postmodernisme. Daar waar het 
Modernisme beoogde universele ar-
chitectuur te scheppen, los van tijd en 
plaats, verwijzen postmoderne gebou-
wen veelvuldig naar locale stijlen, ge-
schiedenis of klassieke architectuur, het 
liefst naar al deze inspiratiebronnen te-
gelijkertijd. Dit maakt de vormentaal 
erg verhalend.

verwijzingen 
De postmoderne kenmerken zijn dui-
delijk te zien bij Graves. De symme-
trische opzet van het gebouw, de zui-
len en het rode marmer verwijzen naar 

de klassieke architectuur. Ook is de 
Hollandse traditie van baksteengebruik 
niet vergeten. Het architectenbureau 
heeft met de op maat gemaakte smalle 
baksteen expliciet willen verwijzen naar 
de bekende Nederlandse architect van 
het Raadhuis van Hilversum, Dudok, die 
afwijkende bakstenen liet maken voor 
zijn gebouwen. De combinatie van vor-
men en kleuren zorgt voor een enigs-
zins bombastisch effect, dat door velen 
wordt bestempeld als kitsch. Dit is ook 
zichtbaar in het hoge hekwerk met sier-
lijke punten, als betrof het hier de poort 
van een kasteel, in plaats van een pand 
voor de juridische dienstverlening. 

Imposant interieur 
Wie eenmaal het gebouw betreedt, 
merkt dat de warme kleuren plaats ma-
ken voor wit marmer in de imposante 
hal die, via een brede trap, leidt tot de 
werkelijke ontvangstruimte voor bezoe-
kers. De inrichting is geheel afgestemd 
op huurder Baker & McKenzie, een in-
ternationaal opererend Amerikaans ad-
vocatenkantoor dat eerder het Hirsch-
gebouw aan het Leidseplein huurde. De 
plint heeft behalve de ingang van het 
advocatenkantoor ook een publieks-
ruimte die in gebruik is genomen door 
een restaurant. De bovenste verdie-
ping van Graves biedt ruimte aan de 
stijlvolle boardroom, vergaderzalen en 
– geheel naar de huidige trend – een 
fitnessruimte. 
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New AMSteRdAM, 2008

GuStAv MAhleRlAAN 

de Architekten Cie.,  

Branimir Medić en Pero Puljiz

Referentie Fifth Avenue 
De wolkenkrabbers en de luxueuze 
appartementsgebouwen aan de Fifth 
Avenue, dat is wat opdrachtgever/
verhuurder Vesteda de architecten ter 
inspiratie meegaf. ‘New Amsterdam’ 
wil met zijn naam associaties oproe-
pen met de wereldstad New York. De 
85 meter hoge, vrijstaande toren is in-
gedeeld in 194 appartementen van 
gemiddeld 115 m². Uitzonderingen 
hierop zijn de zeer royale penthouses 
van de bovenste verdie-pingen. Deze 
verdiepingen hebben gebogen bal-
kons die volgens de architect Branimir  
Medić zijn geïnspireerd op de scheeps-
dekken van een luxe cruiseschip. De ho-
ger gelegen verdiepingen bieden een 
koninklijk uitzicht op de binnenstad van 
Amsterdam, de Nieuwe Meer en het 
Amsterdamse Bos.

Flexibiliteit is duurzaam 
Uitgangspunt van het ontwerp was het 
interieur los te koppelen van het exteri-
eur, zodat het gebouw geschikt is voor 
zowel wonen als werken. Het resultaat 
is een abstract gebouw dat niet herken-
baar is als woontoren. De individuele 
woningen zijn aan de buitenkant niet 
herkenbaar. De klassieke natuurstenen 
entrees met speelse details, waarin het 
permanent aanwezige personeel ser-
vice verleent en gasten opvangt, doet 
nergens onder voor de prestigieuze 
kantoren in de omgeving. De hoge 
plafonds en vele vrij indeelbare etages 

onderstrepen de flexibiliteit. Het archi-
tectenbureau trekt zelf de vergelijking 
met de panden aan de Amsterdamse 
grachten waarbij aan de buitenkant ook 
niet is te zien of er in wordt gewoond 
of gewerkt. 

woonkwaliteit 
Bewoners genieten een on-Nederlands 
hoge woonkwaliteit door voorzienin-
gen als een fitnessruimte en een health 
club met sauna en zwembad, ook het 
serviceniveau is van ongekend hoog 
niveau. 

Speelse symboliek 
Aandacht voor duurzaamheid wordt 
op subtiele wijze zichtbaar in de gevel. 
De ramen in de gevel worden aan de 
bovenzijde en onderzijde gemarkeerd 
door travertijn en aan de zijkanten door 
glaspanelen. Het travertijn (kalksteen) 
heeft van nature een poreus en onre-
gelmatig oppervlak. Het patroon van 
dit oppervlak is uitvergroot en gema-
terialiseerd in glas. Het travertijn ver-
toont door zijn reliëf een eenheid met 
de glaspanelen. De glaspanelen heb-
ben de kleuren blauw, bruin en groen. 
Het architectenbureau wil met deze 
kleuren het gescheiden glasafval sym-
boliseren. Blauw glas voor de waterfles-
sen, bruin glas voor bierflesjes en groen 
glas voor de wijnflessen zijn een speelse 
verwijzing naar de duurzaamheid van 
het gebouw.

New Amsterdam
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The Rockthe ROCK, 2009

ClAude deBuSSylAAN 

erick van egeraat

handschrift architect 
Het werk van Erick van Egeraat heeft 
in de afgelopen twintig jaar een steeds 
herkenbaarder signatuur gekregen. Zijn 
vormentaal onderscheidt zich door ge-
vels met schots en scheve vlakken van 
glas, aluminium, steen of beton en nau-
welijks hoeken van 90˚. De ING bank 
in Boedapest (1994), het stadhuis in 
Alphen aan de Rijn (2002), de stads-
schouwburg van Haarlem (2008) en de 
Erick van Egeraat toren alias the Rock 
(2009), vertonen een sterke verwant-
schap die de architect benoemt als ‘mo-
derne barok’.

Markante top 
The Rock telt vierentwintig verdiepin-
gen en is volgens de voorschriften van 
het masterplan ingedeeld in een plint, 
middendeel en top. De driedeling is 
goed zichtbaar aan de kant van de 
Parnassusweg, maar op andere plaatsen 
versmolten in de als ijsschotsen naar vo-
ren en naar achteren geplaatste glas- en 
aluminiumpanelen. De plint en schacht 
geven het gebouw een transparante 
en speelse basis en zorgen voor veel 
lichttoetreding. Hierop is een robuuste 
betonnen top geplaatst, met de uitstra-
ling van een grote steenmassa. Deze 
top lijkt niet alleen qua textuur op een 
rotsblok, ook is hij bijna zwart, waardoor 
glas en beton dramatisch contrasteren. 
Het gebouw wordt, naarmate het meer 
de hoogte in gaat, steeds zwaarder. Zo 
zwaar dat het gewicht ondragelijk lijkt, 

alsof de constructie het ieder moment 
kan begeven. Deze vormentaal is ken-
merkend voor het Deconstructivisme, 
een stroming die zich met name sinds 
de jaren 90 wereldwijd manifesteert. 
In Nederland zijn er, met uitzondering 
van de Viñoly toren en het paviljoen van 
architectenbureau Coop Himmelb(l)au 
voor het Groninger Museum, niet veel 
voorbeelden van. Met ‘moderne barok’ 
doelt Erick van Egeraat op de rijkdom 
aan vormen en decoratie, opgebouwd 
uit eigentijdse materialen en technie-
ken. Vanwege het ontbreken van de 
klassieke vormentaal ligt het meer voor 
de hand the Rock te plaatsen binnen het 
Deconstructivisme. 

luxueuze materialen 
Het zeer luxueuze interieur is ook ont-
worpen door de architect, in samen-
spraak met de huurder, advocatenkan-
toor De Brauw Blackstone Westbroek. 
Messing en natuursteen zijn veelvuldig 
toegepast, zo zijn voor de vloer alleen al 
vijf soorten marmer gebruikt. De meest 
bijzondere ruimte is het auditorium, dat 
hangt in het drieëntwintig verdiepin-
gen hoge atrium. De onderkant ervan 
doet denken aan gevouwen keramiek, 
terwijl de binnenkant is afgewerkt met 
leer en messing en wanden heeft als 
geschakelde schubben. De letters op 
de glazen gevel zijn een knipoog naar 
de bestemming van het gebouw. Ze 
zijn een abstractie van artikel 1 van de 
Grondwet.
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FOZFOZ, 2010

GuStAv MAhleRlAAN

OeverZaaijer en anderen

Naamgeving 
In tegenstelling tot de meeste ande-
re gebouwen van Mahler4, kon FOZ 
niet de naam krijgen van de architect, 
omdat het architectenbureau zich 
heeft gedistantieerd van het ontwerp. 
OeverZaaijer, hier vermeld als het archi-
tectenbureau, heeft het gebouw initieel 
niet ontworpen, maar het bestaande 
ontwerp voltooid. Het gebouw heeft de 
naam FOZ gekregen, een naam zonder 
verdere betekenis. 

Inpassing schaakbordpatroon 
Aan de Gustav Mahlerlaan is boven de 
plint van FOZ, waar het gebouw grenst 
aan de UNStudio toren, de binnenruim-
te in het hart van het gebouw goed 
zichtbaar. Vanwege de diepte van de 
kavel is deze binnenruimte nodig om 
voldoende lichttoetreding te genere-
ren. De opzet van het gebouw is verge-
lijkbaar met SOM, gelegen naast de Ito 
toren. Samen met de gebouwen Graves 
en SOM, geeft FOZ invulling aan de zo-
genaamde lage kavels van deelgebied 
Mahler4, met een hoogte van maximaal 
30 meter. Deze lage kavels zijn onder-
deel van het schaakbordpatroon. 

Raadselachtige gevel 
De gevelindeling is ontstaan vanuit de 
wens van het ontwerpende architecten-
bureau om een raadselachtig gebouw 
te ontwerpen. Boven de 8,10 meter 
hoge plint van glas is een ritme zicht-
baar van open en gesloten stroken, dat 

het aantal verdiepingen van het ge-
bouw camoufleert. De gevelindeling 
is zodanig dat iedere verdieping ver-
scholen ligt achter twee glasbanden en 
twee baksteenbanden, waar een ver-
dieping normaal gesproken één raam-
band heeft. Iedere verdieping heeft een 
hoogte van 3,60 meter, opgedeeld in 
90 cm baksteen, 90 cm glas, 90 cm bak-
steen en weer 90 cm glas. Door dit ont-
werp met twee raambanden per verdie-
ping wordt het idee gewekt dat FOZ 
boven de plint meer verdiepingen heeft 
dan de eigenlijke zes. Het ontwerp mas-
keert ook wat er in het gebouw gebeurt. 
Omdat alleen de ruimte tussen 90 cm 
en 180 cm van iedere verdieping zicht-
baar is, zal de toeschouwer een schouw-
spel zien van mensen van wie het hoofd 
mogelijk wordt verhuld door de boven-
ste baksteenband. 

Gebruikers 
Sinds 2010 zijn de onderste vier ver-
diepingen en de onderliggende par-
keergarage verhuurd aan het interna-
tionale advocatenkantoor Simmons 
& Simmons. De tachtig advocaten, 
notarissen en belastingadviseurs uit 
Rotterdam en Amsterdam werken sinds 
de verhuizing samen in één gebouw.
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uNStudIO tOReN, 2009

GuStAv MAhleRlAAN

uNStudio, Ben van Berkel

UNStudio toren Architect 
Architect Ben van Berkel heeft bij het 
grote publiek zijn naam gevestigd met 
zijn ontwerp voor de Erasmusbrug 
te Rotterdam (1996), ook bekend als 
‘de brug van Ben van Berkel’. Aan de 
Gustav Mahlerlaan realiseerde hij de 
eenentwintig verdiepingen hoge kan-
toortoren de UNStudio toren, ‘een van 
de interessantste torens die ik heb ont-
worpen’, aldus Van Berkel. 

Grafisch en sculpturaal 
Om het geraffineerde ontwerp van de 
UNStudio toren op waarde te schatten 
is meer nodig dan een vluchtige blik. De 
toren laat zich stapje voor stapje ont-
dekken. Vanaf de De Boelelaan lijkt het 
gebouw te bestaan uit een vlak scherm 
van horizontale, witte lijnen die op ver-
schillende plaatsen als het ware een 
stukje omhoog worden getild. Dit hori-
zontale ritme geeft de toren van afstand 
een grafisch effect, waardoor deze als 
een witte monoliet afsteekt tegen de 
omgeving. Het vlakke lijnenspel is ech-
ter maar schijn, zoals de toeschouwer 
ervaart die de toren dichter nadert. Pas 
dan is te zien dat achter de knik in de lijn 
een diepe, glazen vide is aangebracht. 
Vanaf hier is ook goed te zien dat de 
lijnen bestaan uit aluminium banden 
die in hoogte en dikte variëren. Deze 
variatie is niet willekeurig, maar laat een 
bijzonder verloop zien, waarbij de ban-
den naar boven toe steeds breder wor-
den en meer van het glas wegnemen. 

Omhoog kijkend, vlak voor de ingang, 
is pas duidelijk hoe plastisch het witte 
aluminium is vormgegeven. Bijna woest 
steekt de overkapping van de ingang 
naar voren, zonder dat van het inte-
grale ontwerp van gebogen banden af 
is geweken. 

Subtiele driedeling 
De voorgeschreven driedeling in plint, 
middendeel en top is bij de UNStudio 
toren zeer subtiel. De glazen plint die 
aan de bovenkant is gesierd met smalle 
aluminium banden, sluit naadloos aan 
op de verdiepingen daarboven. De top 
is alleen te ontdekken vanaf de noord-
westzijde, waar is te zien dat de gevel 
ter hoogte van ca. 62 meter inspringt. 

Gekleurd daglicht 
Over de binnenruimte zegt Van Berkel: 
‘Je geeft aan het interieur wat mee, 
dat is ook waar we naar zoeken, dat je 
niet alleen een gevel maakt, maar dat 
die een soort meubel wordt.’ Dit meu-
bel is de vide van gekleurd glas waar-
door het daglicht gekleurd naar binnen 
valt. De Royal Bank of Scotland, de eer-
ste huurder, mag het interieur verder 
meubileren.
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VU HoofdgebouwhOOFdGeBOuw  

vRIJe uNIveRSIteIt, 1973 

de BOelelAAN 1105

 

Architectengroep ‘69 en 

OIII architecten

vooruitgangsgeloof
De eerste schetsen van het kloe-
ke hoofdgebouw van de Vrije 
Universiteit (VU) dateren uit 1960 
en representeren een tijdsbeeld 
van vooruitgangsgeloof, opti-
misme en grootse plannen, en 
daarmee schaalvergroting. Het 
hoofdgebouw liet met 90.000 m² 
vloeroppervlak een nieuwe schaal 
van bouwen zien en was jarenlang 
het grootste gebouw van de stad. 
Hoewel deze typische jaren zestig 
architectuur lange tijd bekritiseerd 
werd en waar mogelijk afgebroken, 
vindt er sinds circa 2004 een breder 
gedragen herwaardering plaats.

Optimisme
Wellicht laat het hermetische ge-
bouw zich niet direct lezen als een 
toonbeeld van optimisme. Toch 
werd het samenbrengen van de 
over de stad verspreide facultei-
ten naar één locatie in die tijd ge-
zien als een prestigeproject. De 
VU kreeg een herkenbaar gezicht. 
Vanwege de sterke toename van 
studenten in de jaren zestig en het 
beperkte budget moest het ge-
bouw in een korte tijd en met wei-
nig middelen tot stand komen. Om 
de bouwkosten en manuren zo laag 
mogelijk te houden is de construc-
tie leidend geweest voor het bouw-
kundig ontwerp. Een strak stramien 
van 4,10 meter van gewapend 

betonnen prefab kolommen werd 
(en wordt) goed in het interieur 
ervaren. Vakbladen noemden het 
split-levelrestaurant een meester-
werk. Dat split-levelverdiepingen 
lastig zijn om schoon te maken, 
omdat de machines een trap op 
moeten, werd optimistisch wegge-
wuifd. ‘Er móét een schoonmaak-
machine te maken zijn die trappen 
kan lopen. Er rijden […] ook auto’s 
op de maan,’ zo betoogde een vak-
criticus in 1973.

Grootse plannen
Het gebouw onderging in de loop 
der jaren een verandering van een 
introverte gerichtheid op het bin-
nenplein naar een extraverte ge-
richtheid op de De Boelelaan. In 
2000 pakte OIII architecten de 
entree aan door onder andere de 
betonplaten te vervangen door 
glas. Hetzelfde gebeurde met de 
voor- en zijgevels van de begane 
grond. Deze lijn wordt voortgezet 
met de op handen zijnde renovatie. 
Binnenkort zijn langs de looproutes 
naar de hoofdingang winkeltjes en 
horecagelegenheden te vinden. 
Vooruitgangsgeloof, optimisme en 
grootse plannen: mooie ingrediën-
ten voor een studietijd.
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OPleIdINGSINStItuut ZORG  

eN welZIJN (OZw), 2006

de BOelelAAN 

Jeanne dekkers Architectuur

Opleidingsinstituut  
Zorg en Welzijn  
(OZW)

Rooie Pieper 
In deze ‘Rooie Pieper’ is het Opleidings-
instituut Zorg en Welzijn gehuisvest. 
Omringende gebouwen van het VU-
complex stammen uit de jaren 60 en 70, 
een tijd waarin universiteiten grootschalig 
werden opgezet en voor de gevel vaak be-
ton en grindplaten werden gebruikt. Te mid-
den van deze grijze mammoeten is dit rood 
bakstenen gebouw verschenen, met een 
plattegrond in de vorm van een aardappel. 

Inspiratie Amsterdamse School 
De architecte Jeanne Dekkers heeft met het 
gebruik van baksteen willen verwijzen naar 
de populaire stroming uit de jaren 20 van de 
vorige eeuw, de Amsterdamse School. Een 
verwijzing die architecten vaker noemen als 
reden voor hun keuze voor het gebruik van 
baksteen op de Zuidas. Bij de Rooie Pieper 
is dit niet geheel onterecht, gezien de over-
gang van de muren in het dak. De smalle, 
verticale ramen zijn in de glooiende gevel 
opgenomen op een wijze die de dominante 
vorm niet verzwakt. De brede vides aan de 
voor- en achterzijde steken een beetje uit en 
buigen speels mee met de ronde contouren. 
Deze omgang met baksteen, waarbij recht-
hoekige blokken steen tot concave en con-
vexe vormen worden geboetseerd als ware 
de klei nog zacht, is ondermeer terug te vin-
den in gebouwen in de Spaarndammerbuurt 
in Amsterdam, zoals het Schip. 

vormgeving interieur 
OZW huisvest opleidingen op MBO-, HBO- 
en WO-niveau. De opdrachtgever wilde een 
gebouw waarin contact tussen de studen-
ten wordt bevorderd. De architecte heeft 
deze eis aan de binnenzijde vertaald in ver-
springende, diagonaal geplaatste vides. De 
zichtlijnen zorgen voor contact tussen de 
verdiepingen. 

Iedere vide heeft een andere kleur waar-
door, al wandelend door het gebouw, de 
gebruiker alle zeven kleuren van de regen-
boog tegenkomt. In de onderste vide do-
mineren hoekige vormen, waarvan men zich 
kan afvragen of die goed aansluiten bij de 
glooiende buitenkant en bij de plattegrond. 
Een spectaculaire aansluiting in deze vide is 
echter de zwevende ‘baarmoeder’, die ge-
bruikt wordt als collegezaal. De baarmoeder 
is van buiten wit gestuukt en van binnen 
gestoffeerd met indigo en violette stoelen 
en wanden. De vorm van de collegezaal en 
van het exterieur van het gebouw verwijzen 
volgens architecte Jeanne Dekkers naar de 
zachte sector van het onderwijs, de opleidin-
gen zorg en welzijn die hier zijn gehuisvest. 

eigenzinnig ontwerp 
De Rooie Pieper is met zijn ronde vormge-
ving een eigenzinnig ontwerp dat in niets 
meer doet denken aan de grijze onderwijs-
instellingen van de jaren 70. Hoe bijzonder 
moet het zijn om in de baarmoeder van dit 
gebouw gevormd te worden. 
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Academisch Centrum 
Tandheelkunde  
Amsterdam  
(ACTA)

ACAdeMISCh CeNtRuM  

tANdheelKuNde  

AMSteRdAM (ACtA), 2010

GuStAv MAhleRlAAN 

Benthem Crouwel Architekten

Academisch Centrum 
Tandheelkunde  
Amsterdam  
(ACTA)

Architectenbureau 
Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam (ACTA) is ontworpen door archi-
tectenbureau Benthem Crouwel Architekten, 
dat vanwege zijn bijzondere verdienste voor 
de Nederlandse architectuur de BNA kubus-
prijs (1999) voor het gehele oeuvre heeft 
gekregen. Een functionele vormgeving, hel-
dere structuur en eigen karakter kenmer-
ken de gebouwen van Benthem Crouwel, 
waaronder de uitbreidingen voor Schiphol, 
de Malietoren in Den Haag en het opval-
lende ontwerp voor het Stedelijk Museum 
te Amsterdam. Het bureau is tevens verant-
woordelijk voor de recente uitbreiding van 
de Amsterdam RAI en de Rietveld Academie 
op de Zuidas. 

Opgave 
De roep om een nieuw gebouw door ACTA, 
de faculteit Tandheelkunde van de VU en 
de UvA, kwam voort uit de wens de func-
ties zorg, onderzoek en onderwijs samen te 
brengen in één gebouw. De bijzondere op-
gave die aan Benthem Crouwel werd voor-
gelegd was deze functies op een logische 
wijze te ordenen zodat bezoekers van de 
kliniek, studenten en laboratoriummedewer-
kers hun weg kunnen vinden en ontmoeting 
wordt gestimuleerd. 

Gebouw van tegenstellingen 
ACTA doet zich voor als een gebouw van 
tegenstellingen. Op het eerste gezicht doet 
het denken aan eenvoudige, gestapelde 
dozen van licht en donker glas. Dichterbij 
gekomen neemt de complexiteit toe. Het 

glas dat van afstand licht leek, heeft een 
grafisch, wit strepenpatroon, waardoor het 
gebouw lijkt te veranderen al naar gelang 
het standpunt dat wordt gekozen en de 
reflectie van de wolken. Wolkenluchten en 
röntgenfoto’s inspireerden het architecten-
bureau tot dit patroon. In het interieur be-
reikt de complexiteit zijn hoogtepunt. Door 
de opdeling van het ca. 50 meter hoge ge-
bouw in drie delen is structuur in de functies 
zorg, onderzoek en onderwijs aangebracht. 
In de zeven verdiepingen tellende laagbouw 
bevinden zich, vanwege de toegankelijk-
heid, de onderwijs- en zorgfuncties. Het 
atrium, in het hart van de laagbouw, biedt 
via roltrappen toegang tot de verschillende 
verdiepingen, bevordert interactie en zorgt 
voor lichttoetreding. Het restaurant, op de 
achtste en negende verdieping, vormt de 
schakel tussen de onderwijs- en zorgfuncties 
en het tandtechnisch laboratorium, dat als 
het ware zweeft. De driedeling in openbare 
zorg en onderwijs, restaurant en laboratori-
um is van buitenaf zichtbaar in de vorm van 
het gebouw en schept orde in de wirwar aan 
gebruikersstromen. 

Supermodernisme 
Net zoals andere gebouwen die tot het 
Supermodernisme worden gerekend, be-
staat het exterieur van ACTA uit minimalis-
tische vormen van glas, terwijl het interieur 
wordt gekenmerkt door een complexe logis-
tiek voor gebruikers.



18

40 41

A R C H I T E C T U U R

tIJdelIJKe huISveStING vOOR 

de Pet-MRI-SCANNeR, 2012

de BOelelAAN 1118

het architectenforum

PET-MRI Zwaar
De huisvesting van de eer-
ste gecombineerde PET-MRI-
scanner van Nederland lijkt als 
een ruimtevaartschip te zwe-
ven boven het grasdak van 
de radiologiebunkers van het 
VUmc. Vanwege het magne-
tisch veld en de straling die de 
scanner afgeeft, was het be-
staande gebouw niet geschikt 
als onderkomen. Daarnaast 
kon de 5.000 kilo wegende 
scanner door het geconcen-
treerde gewicht niet zonder 
extra maatregelen op de be-
staande vloeren worden ge-
zet. Het resultaat is een high-
tech bouwwerk op pootjes 
met gesloten gevels voorzien 
van loodafscherming en een 
kooi van Faraday. De afgeron-
de hoeken geven het gebouw 
een wat vriendelijker uiterlijk. 
Daardoor lijkt het nog meer 
los te staan van zijn omgeving. 

licht
Een optimaal leesbare scan 
kan alleen worden gemaakt bij 
een ontspannen patiënt. Daar 
moest de architect bij het ont-
werp van het interieur rekening 
mee houden. Het vrijwel ont-
breken van ramen maakte die 
voorwaarde tot een grote uit-
daging in het ontwerpproces, 

aldus architect Erik Knippers 
van het architectenforum. De 
interieurruimten zijn verras-
send aangenaam geworden. 
Plafonds met afgeronde hoe-
ken en een ingetogen inrich-
ting geven een ruimtelijk ef-
fect. De ontwikkelde ‘ambient’ 
verlichting kan naar wens van 
de patiënt worden aangepast 
en een uitzicht op de lucht 
wordt gesimuleerd door de 
vernuftige ‘skyceilings’.

Ruimte
De door Philips ontwikkelde 
PET-MRI-scanner is een pro-
totype dat twee bestaande 
beeldvormingstechnieken 
combineert. Het apparaat 
kan daardoor onder andere 
de effectiviteit van medicijnen 
meten of een tumor of ande-
re aandoening lokaliseren. De 
tijdelijke huisvesting van de 
PET-MRI-scanner is een op-
stap naar het VUmc Imaging 
Center Amsterdam, waar alle 
beeldvormende technieken 
van het VUmc worden on-
dergebracht. Wie weet hoe 
futuristisch dat ontwerp gaat 
worden.
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Cancer Center  
Amsterdam

CANCeR CeNteR AMSteRdAM 

(CCA), 2006

de BOelelAAN 

MvRdv

Superdutch 
Eén van Europa’s meest gerenommeerde 
kankercentra heeft een tijdelijk onderkomen 
gevonden in blauwe en rode containers die 
langs de ringweg A10 staan. Cancer Center 
Amsterdam (CCA) is ontworpen door ar-
chitectenbureau MVRDV, een bureau dat 
behoort tot de zogenoemde ‘Superdutch’-
generatie. Superdutch verwijst naar ontwer-
pen van Nederlandse bodem die dankzij hun 
sensationele en grensverleggende vormge-
ving internationaal worden geprezen. Het in-
novatieve ING House behoort ook tot deze 
stroming. 

handschrift architectenbureau 
MVRDV is een afkorting van de achternamen 
van de drie oprichters van het bureau: Maas, 
Van Rijs en De Vries. Een van de handelsmer-
ken van het architectenbureau is het ontwer-
pen van gevels in verschillende kleuren en 
een duidelijke stapeling van gebouwdelen, 
zoals ook bij het wooncomplex Silodam in 
Amsterdam. Hierdoor ontstaat een collage-
achtige uitstraling die in het geval van CCA 
is opgebouwd uit kleurige pixels. 

Bouwsysteem van containers 
CCA is verbonden aan het VU Medisch 
Centrum en kreeg ter overbrugging voor 
de periode van de verbouwing van het me-
disch centrum de smalle kavel ernaast toe-
gewezen. Voor dit tijdelijke onderkomen 
heeft MVRDV de opdracht gekregen tot het 
maken van een ontwerp met ruimte voor een 
onderzoeksinstituut, laboratoria en kantoren 
met een vloeroppervlakte van ca. 6.000 m². 

Belangrijk voor het nieuwe ontwerp was 
het optillen van het gebouw, zodat het on-
derliggend water op straatniveau zichtbaar 
zou blijven. 

De opvallende kleuren rood, oranje, roze 
en blauw geven de eenvoudige rechthoe-
kige hoofdvorm een vrolijke en krachtige 
uitstraling die op de hoek van de ringweg 
A10 en de Amstelveenseweg goed past. 
De containers zijn nagenoeg kant en klaar 
aangeleverd door aannemer De Meeuw en 
ter plaatse vijf verdiepingen hoog opgesta-
peld. Dankzij de flexibele tussenwanden 
konden de ruimten verschillende groottes 
krijgen. Door deze praktische oplossing zijn 
de kosten laag gehouden en is de bouwtijd 
tot minder dan een jaar beperkt. Het bouw-
team heeft zijn steun aan het kankerinstituut 
gegeven door tegen kostprijs te leveren. 
Het bouwsysteem van containers is niet ver-
doezeld, maar door het architectenbureau 
benadrukt. Naast elkaar gelegen containers 
hebben steevast een verschillende kleur. 
Deze verschillende containers of ‘cellen’ zijn 
een verwijzing naar de activiteiten binnen: 
het celonderzoek in de laboratoria. Voorbij 
rijdend over de ringweg A10 is zichtbaar 
dat de gekleurde containers niet een wille-
keurig patroon volgen, maar in roodtinten 
de letters CCA vormen. Zo creatief kan een 
billboard op een toplocatie zijn.
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ING HouseING hOuSe, 2002

AMStelveeNSeweG 

Meyer en van Schooten  

Architecten (MvSA)

Glazen schaats 
Het bekendste gebouw van de Zuidas 
staat officieel niet op de Zuidas. Toch 
is deze glazen schaats, kruimeldief, 
schoen of strijkijzer hét symbool van de 
Zuidas. Als aan het architectenbureau 
Meyer en Van Schooten wordt gevraagd 
hoe zij tot zo’n spectaculair ontwerp 
zijn gekomen, antwoorden zij zonder 
markeren dat dit voortkomt uit het wen-
senpakket van de gemeente en de op-
drachtgever ING. Een wel erg nuchter 
antwoord voor zo’n markant gebouw.

Innovatief ontwerp 
Goed waarneembaar vanaf de A10 of 
de Amstelveenseweg is de bijzondere 
vorm van ING House met een hoogte-
verschil tussen kop en staart van bijna 
18 meter. De eenvoudige verklaring 
luidt dat de gemeente vroeg om aan-
sluiting bij de lage paviljoens van de 
Nieuwe Meer aan de westkant en bij de 
hoogbouw van de Zuidas aan de oost-
kant. Van dichtbij is de technische uit-
straling van het gebouw kenmerkend. 
Grote kolommen, bouten, stangen, glas 
en aluminium zijn het resultaat van de 
verbeelding van ‘transparantie’, ‘inno-
vatie’ en ‘duurzaamheid’, waarden die 
ING het architectenbureau meegaf. 
Deze begrippen komen samen in de 
twee glazen ‘huiden’ van de gevel die er 
voor zorgen dat vanaf de ringweg A10 
dwars door het gebouw heen gekeken 
kan worden. Deze dubbele huid dempt 
het lawaai van de ringweg. Tussen de 

twee huiden is een luchtcirculatie, zo-
dat de binnenste ramen open kunnen. 
Zodra deze ramen opengaan, gaat de 
klimaatbeheersing uit. De dragende 
kolommen, naar het voorbeeld van de 
bruggenbouw, staan los en kunnen tril-
lingen opvangen. Ze tillen ING House 
uit boven het talud van de ringweg, 
zodat werknemers daar niet tegenaan 
hoeven te kijken. Zelfs aan de vliegtuig-
industrie zijn technische snufjes ont-
leend. Zo had de aluminium staart met 
het auditorium niet tot stand kunnen 
komen zonder het gebruik van compu-
terprogramma’s uit deze sector. 

Bijzondere doorkijkjes 
Het transparante exterieur is voort-
gezet in het interieur. Het interieur is 
eveneens door Meyer en Van Schooten 
Architecten ontworpen, in nauwe sa-
menwerking met OTH, en sluit naadloos 
aan bij het exterieur. Glas is toegepast 
in verschillende gradaties van transpa-
rantie en vormt zelfs het basismateriaal 
voor de wanden. Glas en open werk-
plekken bieden zicht op de door land-
schapsarchitect Michael van Gessel ont-
worpen kantoortuinen. 

Beeldbepalend 
Ondanks (of dankzij) alle nuchterheid 
van de architecten is ING House een 
beeldbepalend, complex, gestroom-
lijnd gebouw op poten dat vele prijzen 
heeft gewonnen en typerend is voor de 
stroming Superdutch.
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ForumFORuM, 2001

FRed. ROeSKeStRAAt 

Atelier PRO

Beste kantoorgebouw 
‘Het beste kantoorgebouw van de 
wereld’ staat op de kruising van 
de Amstelveenseweg en de Fred. 
Roeskestraat. Deze kwalificatie kreeg 
het kantoorgebouw Forum in 2002, sa-
men met diverse prijzen voor duurzaam-
heid. Het Forum is vanwege zijn kli-
maatgevels, gebruik van warmte/koude 
opslag in de grond en natuurlijke ven-
tilatie een zeer energiezuinig gebouw. 
Sterker nog, het is een van de energie-
zuinigste gebouwen van Nederland. 

Ontwerp 
Het ontwerp is van architecten Leon 
Thier en Hans Kalkhoven, destijds werk-
zaam bij architectenbureau Atelier PRO. 
Voor Atelier PRO is duurzaamheid een 
vertrouwde opgave. Al bij oprichting 
in 1976 werd gedacht vanuit mogelijk-
heden om de omgeving te verrijken 
zonder deze aan te tasten. Deze hou-
ding komt naar voren in de naam PRO: 
Plan, Ruimte, Ontwikkeling. Het Forum 
bestaat uit vier separate delen in een 
rechthoek, waarbinnen een atrium is 
opgenomen. De lange, glazen zijden 
van het Forum zijn strak vormgeven. De 
verdiepingshoge ramen van transparant 
en semitransparant glas functioneren 
als klimaatgevels en zorgen voor een 
prachtige ritmiek in de gevelwand. De 
ingang steekt door de koperen bekle-
ding zowel in vorm, kleur als textuur af 
tegen de naastgelegen zandkleurige 
gevels. 

Associatief interieur 
Deze golvende, koperen ingangspartij 
gaat moeiteloos door in het interieur 
waardoor binnen en buiten tezamen 
een hart vormen. Ook het contrastrij-
ke materiaalgebruik van het exterieur 
vindt zijn weerklank in het interieur. In 
het atrium zijn staal, aluminium, glas en 
vooral veel hout gecombineerd. De ont-
werpen van exterieur en interieur slui-
ten bijzonder goed op elkaar aan. Dit 
is te danken aan de ambitie van Atelier 
PRO en architectenbureau Marcel van 
der Schalk - verantwoordelijk voor het 
interieur - om tot een harmonieus ge-
heel te komen. Het 22 meter hoge atri-
um valt op door licht en ruimte. De in-
richting van het atrium is als een groot 
schip met hoge houten masten en een 
schitterend lijnenspel van kabels, (ba-
lustrade) leuningen en spiraalvormige 
trappen. De laaghangende klimaatpla-
fondelementen, die sterk doen den-
ken aan hangmatten en loopbruggen, 
completeren dit lijnenspel. In de winter 
verwarmen ze, in de zomer koelen ze 
het atrium. Tevens bieden ze privacy 
aan de lunchende werknemers en zor-
gen ze voor aanvullende verlichting en 
een verbetering van de akoestiek. De 
recente verlenging van de huurtermijn 
met acht jaar mag worden opgevat als 
een bevestiging dat huurder Loyens & 
Loeff instemt met de kwalificatie ‘het 
beste kantoorgebouw van de wereld’.
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Rietveld AcademieRIetveld ACAdeMIe, 1966, 

NIeuwBOuw, 2004

FRed. ROeSKeStRAAt 

Rietveld van dillen van tricht en 

Benthem Crouwel Architekten

Overeenkomsten nieuw en oud 
De twee gebouwen van de Rietveld 
Academie aan de Fred. Roeskestraat 
vertonen meer overeenkomsten dan 
zich op het eerste gezicht laat aan-
zien. De 28 meter hoge nieuwbouw 
is ontworpen door Benthem Crouwel 
Architekten, daarachter staat het door 
Gerrit Rietveld ontworpen gebouw uit 
1966. Het interessante aan deze twee 
gebouwen is dat de hoofdvorm en de 
materialen hetzelfde zijn, maar dat door 
de bijzondere behandeling van het ma-
teriaal tot een hele andere uitstraling 
is gekomen. Dit is het mooiste te zien 
vanaf de oprit van het parkeerterrein 
van de Academie.  

vereenvoudiging 
Ontwerper Gerrit Rietveld zocht voort-
durend naar de grenzen van vereen-
voudiging. Zijn belangstelling voor het 
maken van een stoel die uit één deel 
zou bestaan, leidde bijvoorbeeld tot 
de wereldberoemde zigzagstoel. De 
Rietveldacademie uit 1966, postuum 
naar hem genoemd, toont op architec-
tonisch vlak hoe ver het herleiden tot de 
kern kan gaan. Een basale rechthoekige 
hoofdvorm met als enige afscheiding 
van de buitenwereld een glazen gevel. 
Zijn minimalistische uitgangspunt ver-
woordt hij in 1955 als volgt: ‘Ik zie het 
exterieur als een gaaf ritmisch betons-
kelet, niet verder bekleed dan voor aan-
genaam gebruik wenselijk is’. Het sum-
mum van de kunst van het weglaten, 

met name goed zichtbaar aan de ach-
terzijde, is de zeer vlakke glasgevel, het 
handelsmerk van de architect. 

Bijzondere behandeling van glas 
Benthem Crouwel stond voor de uitda-
ging aan dit gemeentelijk monument 
nieuwe atelierruimtes met grote wand-
oppervlakten en kantoorruimtes toe te 
voegen. Het architectenbureau heeft 
aansluiting bij het gebouw van Rietveld 
gevonden in de rechthoekige hoofd-
vorm en in het gebruik van heel veel 
glas. Toch doet de gevel aan de zuid-, 
oost- en westzijde, zoals zichtbaar vanaf 
de oprit, in niets aan dit doorzichtige 
materiaal denken. De bijzondere gevel 
laat zich pas van dichterbij kennen, waar 
duidelijk wordt dat de elementen van 
de gevel holle, vierkante ‘leien’ zijn die 
wel het licht doorlaten, maar niet trans-
parant zijn. Deze 16.000 glazen leien 
zijn speciaal voor dit gebouw in Tsjechië 
geproduceerd. Benthem Crouwel heeft 
zo glas op een vernieuwende manier 
vormgegeven waardoor dit karakteris-
tieke gebouw is ontstaan en op geheel 
eigen wijze aansluit bij de Academie van 
de meester zelf.

Lopend door de binnentuin, ontworpen 
door Mien Ruys, is de samenhang tus-
sen de twee gebouwen het sterkst: de 
noordgevel van de nieuwbouw toont 
onverwacht zijn transparante, zeer vlak-
ke glasgevel.



23

50 51

A R C H I T E C T U U R

GeeRt GROOte SChOOl, 1997

GeeRt GROOte COlleGe  

AMSteRdAM, 1997 eN 2010

FRed. ROeSKeStRAAt 82 eN 84

Anton van es & partners  

(oudbouw) 

SeARCh (nieuwbouw)

Geert Groote School  
en College Amsterdam

Organische vormgeving
De Geert Groote School en het 
Geert Groote College Amsterdam 
aan de Fred. Roeskestraat delen 
een bijzonder, organisch vorm-
gegeven schoolgebouw. De in-
spiratiebron voor de hoofdvorm 
van het schoolgebouw is de na-
tuur, waar iedere functie zijn eigen 
vorm heeft. Deze vrije scholen 
voor basis- en voortgezet onder-
wijs vinden hun oorsprong in de 
antroposofische grondbeginselen 
van Rudolf Steiner. Centraal hierin 
staat het stimuleren van de vrije 
ontwikkeling van de geest zonder 
dwang in de vorm van toetsing en 
niveauverschillen. 

Geert Groote School
In de rechtervleugel van het school-
gebouw, dat door architectenbu-
reau Anton van Es & partners is 
ontworpen, zijn de klaslokalen voor 
de basisschoolkinderen. Veel aan-
dacht is besteed aan het scheppen 
van een geborgen omgeving voor 
de jongste pupillen. De laagbouw 
heeft een geknikte hoofdvorm en 
door het gebruik van natuurlijke 
materialen als het rode baksteen 
en de rode houten kozijnen krijgt 
die een warme uitstraling. Hierdoor 
voelen de kinderen zich comforta-
bel in hun eigen deel van het ge-
bouw, dat qua sfeer en afmetingen 
op hen is afgestemd. Die gedachte 

heeft een antroposofische grond-
slag, immers de fase waarin het 
individuele kind verkeert dient als 
pedagogisch uitgangspunt.

Geert Groote College Amsterdam
De linkervleugel biedt onderdak 
aan de leerlingen van de middelba-
re school. In 2010 kreeg SeARCH 
de opdracht voor een nieuwbouw 
die in december 2013 klaar zal zijn. 
De nieuwbouw wordt als een los 
object over de oude gymzaal heen 
gebouwd. Hierbij worden zoveel 
mogelijk natuurlijke materialen ge-
bruikt. Zo krijgt de gevel van de 
bovenste drie verdiepingen een 
houten bekleding. Het exterieur 
zal een expressief patroon krijgen 
dat vanuit ieder perspectief een an-
dere gedaante heeft. Die expressie 
verhaalt waar in het gebouw volop 
waar straks volop ruimte voor is: te-
kenen en muziek maken. Wat zou 
het leuk zijn als de imposante trap 
die aan de voorzijde komt straks 
het podium is waarop de leerlin-
gen hun muzikale- en artistieke ta-
lenten tonen.
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Tweede  
Openluchtschool

tweede OPeNluChtSChOOl, 

1992

FRed. ROeSKeStRAAt 

Rienks-van Poppel  

Architecten-Ingenieurs

Omgeving 
De Tweede Openluchtschool is ge-
legen in de rustige, boomrijke Fred. 
Roeskestraat, die wordt gekenmerkt 
door veel groen en de vele bijzondere 
onderwijsinstellingen. De school is in 
1992 gerealiseerd naar ontwerp van 
architectenbureau Rienks-van Poppel. 

visie openluchtschool 
De opdracht is gegeven door 
Vereniging voor Openluchtscholen 
voor het Gezonde Kind. Bij het ont-
werp stond centraal het idee van deze 
vereniging over de relatie tussen bin-
nen en buiten. Deze visie is afgeleid 
van openluchtonderwijs in de beginja-
ren van de twintigste eeuw, toen stads-
kinderen met een zwakke gezondheid 
naar scholen buiten de stad werden 
gestuurd. Om op kracht te komen kre-
gen zij zoveel mogelijk onderwijs in de 
open lucht. Later, in de jaren 20, werd 
de voornoemde vereniging opgericht 
voor gezonde stadskinderen. 

Ruimten met licht en lucht 
Deze visie van de vereniging heeft de 
architect vertaald in een gelijkvloers ge-
bouw, met klaslokalen die alle zijn voor-
zien van een buitenlokaal, lichtkoepels 
in het dak en directe toegang hebben 
tot het schoolplein. In vergelijking met 
andere basisscholen heeft de school 
een veel groter schoolplein met meer 
natuur en een tuin. De directrice van de 
school is zeer tevreden over de locatie 

en het gebouw. Ironisch genoeg is het 
enige minpuntje de klimaatbeheersing, 
die heeft het moeten ontgelden als ge-
volg van bezuinigingen bij de bouw.

dezelfde visie, andere vormgeving 
De visie op openluchtonderwijs is 
op verschillende wijzen vorm te ge-
ven. Architect Jan Duiker ontwierp in 
1927 de Eerste Openluchtschool voor 
het Gezonde Kind, in de Cliostraat in 
Amsterdam Zuid. Dit gebouw is inmid-
dels tot Rijksmonument verheven. Het is 
een voorbeeld van het Nieuwe Bouwen, 
een architectuurstroming die streefde 
naar ‘licht’, ‘lucht’ en ‘ruimte’. Duiker is 
een belangrijk vertegenwoordiger van 
deze stroming geweest. Hij heeft mid-
den tussen de gesloten bouwblokken 
van Zuid een open gebouw neergezet 
met balkons waar les gegeven kon wor-
den in de buitenlucht. 

Functie afleesbaar 
Het gebouw van de Tweede 
Openluchtschool is interessant, omdat 
aan de buitenkant het idee van een 
openluchtschool direct herkenbaar is. 
Hoe anders is dit bij de torens iets ver-
derop, die aan de buitenzijde niet prijs-
geven wat de bestemming van de bin-
nenzijde is.
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ParnascomplexPARNASCOMPlex,  

1975, 1990, 1996 

PARNASSuSweG 

vld architecten,  

Ben loerakker

eenheid in ontwerp 
Ben Loerakker heeft over een 
periode van 26 jaar aan het 
Parnascomplex gewerkt: van-
af het eerste ontwerp van het 
Kantongerecht (1970) tot aan de 
realisatie van de uitbreiding van 
de Rechtbank (1996). De zichtbare 
eenheid in het ontwerp is hieraan 
te danken.

Structuur 
De sterke focus van de archi-
tect op de constructie en het ge-
bruik van beton is één van de in-
teressantste aspecten van het 
Parnascomplex. In het interieur van 
het Kantongerecht is de betonnen 
balkenconstructie allesoverheer-
send. De balken maken zich los 
van de wanden en vloeren en on-
derstrepen de constructie als vorm-
gevend middel. 

De balkenstructuur van de ge-
bouwen is ontworpen in een 
grid. Bij het Kantongerecht is dit 
goed zichtbaar; de balken kade-
ren de ramen in. Op de hoeken 
van het gebouw, waar je deze bal-
ken mag verwachten, ontbreken 
ze echter. Door in plaats daarvan 
glazen hoekramen te plaatsen, 
wordt de structuur benadrukt. De 
gevels van de Rechtbank en de 
Rijksverzamelkantoren zijn op de-
zelfde wijze opgebouwd. Echter, 

deze gevels bestaan uit wit beton 
met witte en lichtgrijze tegels.

textuur
In de jaren 60 en 70 is beton een 
zeer geliefd bouwmateriaal, vooral 
ook om gebouwen mee af te wer-
ken. Het is goedkoop, hufterproof 
en ‘eerlijk’. Vanuit een streven om 
de constructie en het materialen 
te tonen, wordt het beton niet ver-
doezeld achter een stuuklaag of 
een ander materiaal. Het wordt 
getoond in al zijn naaktheid, so-
berheid en degelijkheid en later 
aangeduid als het Brutalisme; ge-
noemd naar béton brut, Frans voor 
ruw beton. Dat beton ook een es-
thetische kant heeft, wordt in deze 
jaren steeds meer benadrukt. Er 
wordt als het ware mee gespeeld 
door het de textuur van ander ma-
teriaal te geven. Om hier een goed 
beeld van te krijgen is het de moei-
te waard het Kantongerecht van 
dichtbij te bekijken. Daar is duide-
lijk te zien dat het beton is gestort 
in een bekisting van ongeschaafde 
planken hout van wisselende dik-
te. De geveldelen lijken hierdoor 
houten balken met fijne nerven. 
Tussen de ramen boven de ingang 
heeft het beton een veel robuus-
tere structuur, omdat een andere 
bekisting is gebruikt die het beton 
diepe groeven geeft. 
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PRINSeS IReNeStRAAt 59,  

1974

Architectenbureau le Grand  

& Selle

Prinses Irenestraat 59 Context 
Het gebouw aan de Prinses Irene-
straat 59 is ontworpen door het 
Architectenbureau Le Grand & Selle. 
Het behoort samen met omliggende 
gebouwen zoals het Parnascomplex 
(1975) en het Atrium (1976), tot de 
oudste gebouwen van de Zuidas. Het 
is een typisch jaren 70 gebouw waar-
in de reactie op de betonnen kolos-
sen uit de jaren 60, zoals het hoofdge-
bouw van de Nederlandse Bank aan 
het Frederiksplein, zichtbaar is. Het ‘ko-
loseffect’ is verminderd door insprin-
gende en uitstulpende delen, trappen 
en terrassen. 

verbloeming afmetingen 
Omdat de huurder in de ontwerppe-
riode nog niet was gevonden, mocht 
het gebouw niet te karakteristiek zijn en 
moest het geschikt zijn voor iedere za-
kelijke dienstverlener. Met deze bouw-
opdracht was het architectenbureau 
niet erg gelukkig. Het vond de hoog-
te van het gebouw, vier verdiepingen, 
storend ten opzichte van de lengte en 
diepte van het gebouw, 110 bij 40 me-
ter, en wilde voorkomen dat een lange 
lage gevel zou ontstaan. Lopend door 
de Prinses Irenestraat is nu in eerste in-
stantie niet zichtbaar dat er een groot 
gebouw staat. Dit komt omdat de ge-
vel over de lengte is opgedeeld in ver-
springende delen. Hierdoor steekt het 
formaat van het gebouw niet storend af 
tegen de kleinere woningen in de straat. 

Staand voor het gebouw valt niet op 
dat het relatief laag is, omdat verticale 
profielen van de grond tot het dak in 
de gevel zijn aangebracht. Interessant 
zijn ook de betonnen gevelvlakken, die 
met hun verticale groeven de hoogte 
nog eens benadrukken. Het reliëf van 
het beton geeft de gevelvlakken een 
robuuste uitstraling en wordt béton brut 
genoemd. 

Interieur 
Ook het interieur moest neu-
traal zijn en kreeg de stan-
daard indeling met een gang in  
het midden en kamers links en rechts. 
De eerste huurder, accountantskantoor 
KPMG, had hier geen moeite mee, maar 
de nieuwe huurder, advocatenkantoor 
Nauta Dutilh, nam in 1991 architect 
Gerard Prins in de arm. Prins ervoer de 
verbouwing van het interieur als ‘een 
gevecht met een heel somber gebouw’. 
Hij heeft het gebouw transparanter ge-
maakt door het verdonkerde glas van 
de ramen te vervangen door helder 
glas en door de ingang te sieren met 
een glazen entree. Ook heeft hij het 
gebouw van binnen en van buiten ver-
rijkt met kleur. Het advocatenkantoor 
is inmiddels verhuisd en het gebouw is 
thans verhuurd aan o.a. de Amsterdam 
International Community School.



27

58 59

A R C H I T E C T U U R

het AtRIuM, 1990 (ReNOvAtIe), 

1976

StRAwINSKylAAN 

Architectenbureau ellerman  

lucas van vugt

Het Atrium Renovatie wordt transformatie 
Hoewel de voormalige NMB Bank aan de 
Strawinskylaan nog niet oud was, bleek reno-
vatie al spoedig nodig. Niet vanwege bouw-
kundige mankementen, maar omdat het ge-
bouw onverhuurbaar was. Architectenbureau 
Ellerman Lucas van Vugt kreeg de opdracht 
de massieve voormalige NMB Bank uit 1976 
te transformeren in een bedrijfsverzamel-
gebouw met een toegankelijke, represen-
tatieve uitstraling. Het architectenbureau 
heeft het gebouw dusdanig gerenoveerd 
dat het een nieuwe naam kreeg: het Atrium. 

Bedrijfsverzamelgebouw 
Toen de NBM bank (ING Bank) in 1990 ver-
huisde naar het organische bouwwerk van  
Alberts en Van Huut in Amsterdam Zuidoost, 
werd voor het gebouw aan de Strawinskylaan 
met een oppervlakte van 42.000 m² een 
huurder gezocht. Op die locatie was ech-
ter geen behoefte aan zo’n grote kantoor-
ruimte. Wel was er vraag naar een bedrijfs-
verzamelgebouw, vergelijkbaar van opzet 
met het nabijgelegen WTC. Deze behoefte 
ontstond als gevolg van het verschuiven van 
hoogwaardige, relatief kleine dienstverle-
ners van de binnenstad naar Amsterdam 
Zuid, onder invloed van de komst van de 
Rechtbank en de Assurantiebeurs. Een kost-
bare renovatie moest het gebouw opnieuw 
in de markt plaatsen. 

Nomen est omen 
Na de renovatie in 1990 is van een donker 
gebouw geen sprake meer, hoewel vanaf de 
Parnassusweg nog wel het kloeke formaat 

van de voormalige NMB Bank is te zien. De 
rigoureuze aanpak van het architectenbu-
reau heeft geresulteerd in een gebouw dat 
zijn naam ‘het Atrium’ eer aan doet. Met 
name in de imposante glazen hoofdentree, 
waarvoor een gedeelte van het oorspron-
kelijke gebouw is gesloopt, komt het open 
karakter als bedrijfsverzamelgebouw duide-
lijk naar voren. Deze representatieve ruimte 
met glazen gevel en glazen dak fungeert 
als ontmoetingsruimte en doorgangsruimte 
naar de hoger gelegen Strawinskylaan en 
station Amsterdam Zuid. Goed zichtbaar 
zijn de grote oppervlakten spiegelend glas 
afgewisseld met natuursteen. Vanaf het mid-
den van de jaren 80 werden in grote steden 
in Nederland veel hoge gebouwen gerea-
liseerd met sterk spiegelende glasgevels. 
Rotterdam kent vele voorbeelden zoals de 
Weenatoren en de Nationale Nederlanden. 
In retrospectief kan het Atrium met zijn koele 
uitstraling van glas en natuursteen worden 
thuisgebracht binnen deze tendens. 

Gedurfd ondernemerschap
De kostbare renovatie is beloond: in 
1992 heeft de opdrachtgever de FGH 
Vastgoedprijs gekregen voor gedurfd on-
dernemerschap. De markttechnisch afge-
schreven voormalige NMB Bank is her-
ontwikkeld tot het Atrium en in korte tijd 
succesvol in de top van de markt geplaatst.
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De Tweelingde tweelING, 1992

StRAwINSKylAAN 

Architectenbureau ellerman  

lucas van vugt

Geboorte 
Architectenbureau Ellerman Lucas van 
Vugt kreeg in 1986 een tweeledige op-
dracht. De eerste opdracht betrof een 
ingrijpende renovatie van de voorma-
lige NMB Bank (het Atrium). De tweede 
opdracht het ontwikkelen van het ste-
denbouwkundig complexe gebied tus-
sen het Atrium en het, toen nog uit vier 
losse torens bestaande, WTC. Uit deze 
tweede opdracht is de Tweeling gebo-
ren. De andere voorstellen van het ar-
chitectenbureau, een nieuw busstation, 
een tramhalte, winkels, kantoren en een 
hotel, zijn niet gerealiseerd.
 
Inpassing 
Het gebied was stedenbouwkundig 
complex, omdat de cohesie tussen de 
losstaande onderdelen ontbrak: het 
gebied bestond uit eilandjes van ge-
bouwen tussen de sportvelden. Om te 
voorkomen dat de Tweeling een vol-
gend eilandje zou zijn, heeft het archi-
tectenbureau de nadruk gelegd op de 
samenhang tussen het gebouw en het 
Atrium en WTC. De hoge, slanke to-
rens werden gezien als de beste op-
lossing om een brug te slaan naar de 
twee grote naastgelegen gebouwen, 
enerzijds omdat de lijn van hoogbouw 
werd voortgezet en anderzijds omdat 
de ranke vormen een gevarieerde aan-
blik gaven. In de twee delen van de 
Tweeling is ook gezocht naar samen-
hang, gevonden in de spiegelbeeldige 
opstelling en de gezamenlijke entree. 

De gevels zijn bekleed met een lichtgrijs 
Braziliaans graniet dat, wanneer de zon 
erop schijnt, verandert in parelmoer. 
Deze spiegeling van de gevel sluit aan 
bij de spiegelende ramen van de buren 
en past in de trend van de jaren 80 om 
gebouwen een zakelijke, abstracte uit-
straling te geven.

Stedelijk karakter 
De Tweeling is in meerdere opzichten 
een kind van zijn tijd. Hoogbouw werd 
in de jaren 80 nagestreefd om het ste-
delijke karakter van de stad terug te 
brengen na een periode van antistede-
lijkheid van de jaren 60 en 70. Belangrijk 
voor de impuls van de bouw van kan-
toortorens in de stad was de in 1983 
opgerichte Stichting Hoogbouw. 

Interieur museumwaardig 
De Tweeling is al sinds de oplevering in 
1992 grotendeels verhuurd aan advo-
catenkantoor Stibbe. Ook AkzoNobel 
heeft zijn hoofdkantoor in Arnhem 
verruild voor de toren om dichterbij 
Schiphol te zitten. Het interieur is bij-
na museumwaardig vanwege de gro-
te kunstcollectie die AkzoNobel rijk is. 
In de entree staat een speels, gouden 
kunstwerk van Theo Schepens dat on-
derlinge relaties verbeeldt. Treffend bij 
een gebouw dat de Tweeling heet.
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StRAwINSKylAAN 10, 1988,  

ReNOvAtIe 2007

david Chipperfield Architects

Strawinskylaan 10 Britse architect 
Het strakke en minimalistisch vorm-
gegeven gebouw van de Britse ar-
chitect David Chipperfield aan de 
Strawinskylaan is zijn eerste ontwerp 
in Nederland. De architect heeft vele 
renovaties en nieuwbouwprojecten op 
zijn naam staan die zijn beloond met 
prestigieuze architectuurprijzen. Hij is 
o.a. verantwoordelijk voor de controver-
siële renovatie van het Neues Museum 
in Berlijn waarvoor hij in 2010 de ‘Grand 
Prix of the European Heritage Award’ 
kreeg. Zijn werkt kenmerkt zich door 
heldere lijnen, sobere details en uitge-
strekte vlakken. 

Krachtige ingreep  
Advocatenkantoor Freshfields Bruck-
haus Deringer had in 2004 zijn oog la-
ten vallen op de Assurantiebeurs aan 
de Strawinskylaan die al enige jaren 
leegstond. Hoewel het gebouw bijzon-
der was in zijn soort - één van de eer-
ste atriumgebouwen van Nederland 
- was al na zestien jaar een ingrijpende 
renovatie van het interieur nodig om 
het pand verhuurbaar te maken. David 
Chipperfield Architects kreeg de op-
dracht tot herinrichting van het interieur. 

Het architectenbureau heeft de op-
dracht ruim opgevat. Na het strippen 
van het interieur van de voormalige 
Assurantiebeurs en de verwijdering van 
de voorgevel, is een nieuwe voorge-
vel gerealiseerd en het gehele interieur 

opnieuw opgebouwd. Wie nu voor de 
helder ingedeelde oostgevel staat, 
kan zich moeilijk indenken dat de 
Assurantiebeurs in 1988 een witte voor-
gevel had van gepolijst beton, een bolle 
raampartij van getint glas en terugsprin-
gende hoeken. Kort gezegd, een ge-
vel die een krachtige uitstraling miste. 
Het meest opmerkelijke van de nieuwe 
gevel is het strakke patroon van zwa-
re donkergrijze balken uit gewapend 
spuitbeton. 

Robuust resultaat 
In het interieur loopt de ritmische in-
deling van de gevel ononderbroken 
door. De massieve antraciete balken 
zijn frappant genoeg vormgegeven met 
gipsplaten. Wie vanuit het atrium om-
hoog kijkt ziet balken die onder het 
oorspronkelijke glazen dak doorlopen. 
De balken zijn helemaal niet nodig voor 
de constructie: ze dragen niets. Ze zijn 
louter aangebracht om het ritme van 
horizontale en verticale lijnen te vervol-
maken. Achter de ritmische, antraciete 
ruggengraat liggen de vergaderkamers 
en werkruimten van de 160 medewer-
kers. Chipperfields heldere lijnen en 
vlakken doen bijna sereen aan. Het is 
de grote verdienste van de architect 
dat door de stevige vormen ordening 
en robuustheid is aangebracht in het 
exterieur en het interieur.
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Zuidplein Stationsplein 
Het station Amsterdam Zuid mar-
keerde in het Plan Zuid van H.P. 
Berlage het eindpunt van een be-
langrijke zichtas, de Minerva-as. 
Berlage ontwierp zijn plan in 1914 
en tussen 1917 en 1925 werd het 
uitgevoerd. Het duurde nog tot 
1978 voor ook het station gebouwd 
werd. Vanaf dat moment was het 
Zuidplein een stationsplein dat werd 
gebruikt als fietsenstalling en bus-
station. De visuele verbinding met 
Amsterdam Zuid en de Minerva-as 
was hierbij nauwelijks aanwezig.

Minerva-as herleeft
In 2004 werd het Zuidplein heront-
wikkeld als onderdeel van Zuidas, 
naar ontwerp van de landschapsar-
chitect Ruwan Aluvihare van de 
dienst Ruimtelijke Ordening. In zijn 
ontwerp is het plein niet alleen een 
stationsplein maar ook de entree 
van de twee WTC-torens die het 
plein aan beide zijden flankeren. 
Het is een belangrijke schakel op 
de Minerva-as die in Zuidas door-
loopt. Met mooi weer openen de 
cafés in het WTC hun terrassen op 
het plein. Ook op koudere dagen 
is er een relatie tussen de binnen-
ruimtes van het WTC en het plein 
door de hoge glazen gevels.

Hoogstedelijk groen
Het meest opvallend aan het plein 

zijn de bomen die in grote vierkan-
te bakken staan. De bomen zor-
gen voor een levendig effect door 
het bewegende bladerdak en de 
schaduwpatronen op de grond. 
Bovendien blijkt het een zeer effec-
tieve oplossing voor de windhinder. 
De hoge en sterke boomsoorten, 
zoals dennen en iepen, vangen de 
wind op aan de randen en de kwets-
baardere soorten, zoals appels en 
kersen, staan meer in de luwte mid-
den op het plein. De boombakken 
zijn van gelijke breedte maar heb-
ben verschillende lengten. Zo ver-
sterken ze de lineaire richting van de 
Minerva-as, terwijl de doorstroming 
in oost-westrichting verspringt. Een 
vernuftige oplossing voor hun afme-
ting en gewicht is het half verdiept 
plaatsen van de boombakken op 
het stramien van de ondergrondse 
fietsenstalling. De bakken     vormen 
een geheel met het plein dankzij 
voortzetting van de bestrating in 
de bakken. De stevige hardstenen 
randen zijn tegelijkertijd zitbanken 
die in de zomer zeer populair zijn tij-
dens de lunch. Om dit effect te be-
reiken zijn de bakken verzonken in 
de fietsenstalling/parkeergarage en 
is ondergronds en bovengronds één 
integraal ontwerp. Het levert een 
ruimte op die, hoewel gebruikt door 
honderden reizigers per dag, ook 
een hoge verblijfskwaliteit heeft.
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ZuIdASdOK

Rijkswaterstaat, ProRail en  

Gemeente Amsterdam

ZuidasDok ZuidasDok zal Zuidas een metamorfose geven. Spil 
in het ambitieuze plan is het onder de grond bren-
gen van de A10-zuid over een lengte van circa een 
kilometer. Deze ingreep zal een positieve impact 
hebben op de beleving van het gebied. Zo zorgt 
ondertunneling voor een lagere uitstoot van fijnstof 
en minder geluidshinder. Dat zet de deur open voor 
meer woningbouw in Zuidas met een levendig straat-
beeld als gevolg.

Bereikbaarheid
Ook ontstaat er door ondertunneling ruimte op maai-
veldniveau. Die ruimte kan benut worden om de 
groeiende reizigersstroom op station Amsterdam 
Zuid te accommoderen. Het station zal uitgroeien tot 
één van de grootste stations van Nederland en het 
grootste internationale station van Amsterdam met 
dagelijkse treinverbindingen naar Berlijn, Frankfurt en 
Parijs. De ruimte onder de grond voor de uitbreiding 
van de snelweg is er. Die snelweg zal overigens tussen 
de knooppunten Amstel en Schinkel worden verbreed 
tot twee keer zes rijstroken. Hierdoor wordt niet al-
leen Amsterdam Zuid, maar ook de Metropoolregio 
Amsterdam en de noordelijke Randstad beter 
bereikbaar.

Omgeving
Op het dak van de tunnel wordt de openbare ruimte 
rondom het station ingericht om het verblijf in het 
gebied te veraangenamen. In het centrumgebied 
worden meer voorzieningen gerealiseerd. Zoals reeds 
diverse steden hebben laten zien, zal ook voor Zuidas 
gelden dat een slimme verweving van woningen, win-
kels, station en groen leidt tot een prettige plek waar 
je graag naar toe gaat en graag wat langer blijft. Zo 
wordt de tunnel de brug naar de toekomst.



32

68 69

A R C H I T E C T U U R

WTC I en IIwtC I, 1985, ReNOvAtIe 2002

wtC II, 2004 

StRAwINSKylAAN 

Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)

Architectenbureau 
Het Amerikaanse architectenbureau Kohn 
Pedersen Fox Associates heeft tal van toonaan-
gevende gebouwen gerealiseerd, zoals de uit-
breiding van het MoMA in New York (1999), de 
Hoftoren in Den Haag (2003) en het Shanghai 
World Financial Center (2008). Hun ontwerp voor 
het huidige WTC complex is bekroond met ver-
scheidene prijzen, zoals de prestigieuze MIPIM 
Award voor herontwikkeling (2003) en de RIBA 
Award vanwege de belangrijke bijdrage aan de 
directe omgeving (2003).

vormentaal renovatie 
De renovatie en uitbreiding van WTC kan worden 
geplaatst binnen het Supermodernisme. Deze 
vormentaal kenmerkt zich veelal door een high-
tech uitstraling, waarbij de constructie zichtbaar 
is en gebruik wordt gemaakt van materialen als 
glas, staal en aluminium en zachte neutrale kleu-
ren. Het golvende dak is een duidelijk voorbeeld 
hiervan. Supermodernistische kenmerken zijn 
eveneens vaak terug te vinden bij de renovatie 
van bestaande gebouwen en op plaatsen waar 
veel mensen samenkomen, zoals de luchthaven 
Schiphol en het Hauptbahnhof in Berlijn. 

Oude situatie 
Wie in 1985 vanaf de Strawinskylaan het Zuidplein 
opliep zag aan de linkerkant WTC I, bestaande uit 
vier hoge torens en een witte laagbouw van vier 
verdiepingen. Tussen de sportvelden stond daar 
het bedrijfsverzamelgebouw. Het concept sloeg 
aan, als een magneet trok het kleinere, veelal 
startende buitenlandse bedrijven aan, die zich in 
WTC wilden vestigen om gebruik te maken van 
de gemeenschappelijke faciliteiten. 
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Nieuw stationsgebied
In de jaren 90 wilde opdrachtgever ING de relatie tussen 
WTC I en de omgeving herontwikkelen. KPF moest een 
plan te ontwikkelen voor het stationsgebied en WTC I om 
het een toegankelijke uitstraling te geven. Ook moest in 
de plint van het gebouw ruimte worden gecreëerd voor 
verschillende publieke functies. Bovendien moest het 
vloeroppervlak worden uitgebreid tot ca. 125.000 m² inclu-
sief een ondergrondse garage. Tegenwoordig is het WTC-
complex één geheel waarvan het Zuidplein de kern vormt. 

Ingrijpende renovatie 
In 2002 is de zeer ingrijpende renovatie van WTC I vol-
tooid. De oorspronkelijke witte laagbouw werd gesloopt 
en maakte plaats voor het bijzondere transparante gebouw 
met zijn markante dubbele gevel van glas en hout met een 
glazen plint van acht meter. Een nieuwe toren, thans in ge-
bruik door zakenbank Kempen & Co, sluit WTC I af aan de 
Beethovenstraat en past met zijn houten en glazen gevel 
goed bij de nieuwe uitstraling. De oorspronkelijke blauwe 
glasgevels van de torens zijn vervangen door transparant 
glas met een zonwerende coating. 

In 2004 is aan de overzijde van het Zuidplein het eveneens 
vier verdiepingen tellende WTC II voltooid. Ook hier een 
gevel van glas met een acht meter hoge plint. Houten la-
mellen benadrukken de eenheid met de overbuurman en 
doen dienst als zonwering. Een nieuwe 105 meter hoge 
toren met de subtiele kleuren lichtblauw, lichtgroen en 
zilvergrijs benadrukt het stedelijke karakter.

Samenhang wtC I en II 
De renovatie en de nieuwbouw van WTC I en II hebben 
een mooie eenheid opgeleverd die ruimte biedt aan ca. 
300 huurders van tientallen verschillende nationalitei-
ten. Geslaagd is het gewelfde en overstekende dak van 
glas, staal en aluminium dat de samenhang tussen beide 

gebouwen benadrukt en het Zuidplein een besloten, stads 
karakter geeft. Het is een onderbroken golf, een rug-
gengraat van een dinosaurus, die boven het atrium van  
WTC I begint en doorloopt in WTC II. Het dak is niet alleen 
sierlijk, maar ook innovatief. Het is voorzien van ingebouw-
de zonwering en vangt regenwater op voor hergebruik. 
Het maakt het gebouw ten minste 50% energiezuiniger 
dan gebouwen met vergelijkbare omvang zonder deze 
innovatieve technieken. 

Prettige openbare ruimte 
Bij mooi weer krijgt het plein een gemoedelijke sfeer. Als 
de glazen puien in de plint van WTC I opengaan vormen 
de bars en cafés een verlengde van het plein. De terras-
sen lopen vol en de bankjes alias plantenbakken worden 
bezet door lunchende en wachtende passanten: een ver-
trouwd, stads beeld. De verschillende soorten bomen in 
de plantenbakken breken tevens de wind. 

Interieur 
De atria van beide gebouwen verschillen duidelijk van 
elkaar. In WTC I is het een toonbeeld van levendigheid. 
Alle bedrijven en horecagelegenheden zijn toegankelijk 
via dit atrium. Het atrium van WTC II is met beige marme-
ren vloeren en palmbomen rustiger, ook omdat er minder 
verschillende huurders en minder horecagelegenheden 
gevestigd zijn.

Schakel Minerva-as 
Het ontwerp van KPF is een supermodernistische verbeel-
ding van de eisen voor internationale dienstverlening die 
vragen om een duidelijke, transparante ingangspartij met 
een representatieve ontvangstruimte voor cliënten. Voorts 
heeft de renovatie een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de vorming van de Zuidas. Het Zuidplein is een herkenbaar 
stadsplein geworden op de door Berlage bedachte zicht-
as. Zonde om hier langs te rennen om de trein te halen.
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ThomaskerkthOMASKeRK, 1966

PRINSeS IReNeStRAAt 

Karel l. Sijmons (1907-1989)

toonaangevend 
De Thomaskerk, een van de belang-
rijkste moderne kerkgebouwen van 
Nederland, heeft niet zozeer een be-
langwekkend exterieur, het is het interi-
eur dat een bezoek meer dan de moeite 
waard maakt. Architect Karel Sijmons 
is de voornaamste vertegenwoordi-
ger van protestantse kerkenbouw in 
de twintigste eeuw en voltooide de 
Thomaskerk, het hoogtepunt van zijn 
oeuvre, in 1966. 

In de jaren 50 en 60 werd door archi-
tecten gezocht naar een manier om het 
kerkgebouw een moderne uitstraling te 
geven, Sijmons was hierin toonaange-
vend. Hij heeft zich, net als de architect 
van de Kunstkapel, laten inspireren door 
de bedevaartskerk te Ronchamp van Le 
Corbusier. Het resultaat is een horizon-
tale opzet van gele baksteen, waardoor 
de kerk aansluit bij de woonwijk. 

Inpassing nevenruimten 
Sijmons kreeg de opdracht een gebouw 
te ontwerpen dat onderdak biedt aan 
zowel een kerkzaal als nevenruimten. 
Bij opdrachten voor naoorlogse protes-
tantse kerken was het gebruikelijk dat 
ook deze nevenruimten werden opge-
nomen binnen het gebouw, omdat de 
kerkgemeenschap het pastorale werk 
had uitgebreid. Het project ‘Zingeving 
op de Zuidas’ - een initiatief om werk-
nemers van de Zuidas tussen de middag 
een moment van reflectie te bieden - is 

een recent voorbeeld. De kerk wilde 
ook een plek verlenen aan niet-kerke-
lijke activiteiten in de woonwijk. De the-
aterzaal is hiervan een uitvloeisel. Het 
belangrijkste bleef uiteraard de kerk-
zaal, die met kop en schouders boven 
de nevenruimten uitsteekt. Dit is goed 
zichtbaar vanaf de Prinses Irenestraat. 

Kerkzaal climax van symboliek 
In het interieur is het alom aanwezige 
motief van het Brutalisme zichtbaar in 
de grijze balken met daarin, bij nadere 
beschouwing, een duidelijke nerfstruc-
tuur. De nerven zijn echter een afdruk 
van de houten bekisting waarin eens 
het grijze beton is gestort. De werke-
lijke importantie van de Thomaskerk 
is de scheiding van de ruimte voor de 
dienst van het Woord en de ruimte voor 
de avondmaalsviering. Beide ruimtes 
zijn naar hun functie vormgegeven. De 
kerkzaal voor de verkondiging van het 
Woord is hoog en biedt een overdaad 
aan ruimte en licht, dat op verschil-
lende plaatsen binnenvalt. Symboliek 
is te vinden in het golvende dak, dat 
verwijst naar de Rode Zee waar de 
Israëlieten doorheen trokken. De zand-
kleurige bakstenen vloer symboliseert 
de woestijn en de lichtkoker in het dak, 
de vuurkolom in de nacht. De ruimte 
voor de avondmaalsviering is laag en 
intiem, doordat het dak hier bijna de 
vloer raakt. Een prachtig symbool: dit 
is de plaats waar hemel en aarde elkaar 
bijna raken.
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SINt NICOlAASlyCeuM, 2012

BeethOveNPleIN 2

dP6 architectuurstudio

St. Nicolaaslyceum Stimuleren
Hoe kun je door middel van vormge-
ving een leerling stimuleren om te le-
ren? Het Delftse architectenbureau 
DP6 kreeg deze prikkelende vraag 
voorgelegd. Het antwoord werd ge-
vonden in een spannend atrium voor-
zien van een heel grote trap. De door-
zichten in het gebouw en naar buiten 
toe moeten de leerlingen nieuwsgierig 
maken. Architect Richelle de Jong: ‘Het 
is een heel mooi proces geweest, ook 
samen met de leerlingen, ouders en 
docenten. Zij vormden de klankbord-
groep. Met name die grote tribunetrap 
in het atrium is een feest! Als je daar 
nu in de pauzes komt, dan zit de trap 
helemaal vol, dat is fantastisch om te 
zien. En de trap kan gebruikt worden 
voor theater.’

Sport en kunst 
Het gebouw is comfortabel inge-
past op de hoekpositie van het 
Beethovenplein. Het staat op de plek 
waar vroeger de Christus Geboortekerk 
stond, enkele tientallen meters van het 
oude Sint Nicolaaslyceum. De niveau-
verschillen van het gebouw met over-
stekende verdiepingen, afgeronde 
hoeken en lichtgroene gevelplaten 
dragen bij aan een speels en toegan-
kelijk uiterlijk. Aan het exterieur is zicht-
baar dat sport en kunst hoog in het 
vaandel staan. Het basketbalveld dat 
gelegen is op de sporthal prijkt promi-
nent naast de ingang. 
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Staande figurenSPIeGelBOOM, 2012

Anouk vogel

StAANde FIGuReN, 1956

leo de vries

Spiegelboom Spiegelboom
De zuidgevel van het atrium is verrijkt 
met het glaskunstwerk ‘Spiegelboom’ 
van Anouk Vogel. Het poëtische ont-
werp heeft enerzijds een praktische 
functie als gedeeltelijke zonwering. 
Anderzijds verbindt het de natuur 
van het omliggende park met het ge-
bouw. Het subtiele kunstwerk is dankzij 
spiegelingen en transparantie soms 
wel en soms niet goed te zien. De 
Spiegelboom is een knipoog naar Isaac 
Newton. Hij kwam in de boomgaard 
van zijn moeder tot de doorbraak in 
het gravitatievraagstuk toen hij een 
appel zag vallen. 

Staande figuren
Aan de Prinses Irenestraat is de ste-
nen sculptuur ‘Staande figuren’ van 
kunstenaar Leo de Vries te vinden. Hij 
staat erom bekend zijn vormkeuzes toe 
te lichten met een kort ‘zo moet het’ 
of ‘hier staat het’. Daarmee draagt hij 
op eigenzinnige wijze bij aan de mis-
sie leerlingen nieuwsgierig te maken.
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St. NicolaaskapelSt. NICOlAASKAPel, 1959  

PRINSeS IReNeStRAAt 

lau Peters (1900-1969)

Oorspronkelijke functie 
Van oorsprong is de St. Nicolaaskapel 
een plaats van gebed. De Priesters van 
het Heilig Hart gaven in de jaren 50 
opdracht tot het ontwerpen van drie 
gebouwen: een klooster om te wonen, 
een kapel om samen te komen en een 
lyceum voor katholieke leerlingen. De 
Amsterdamse architect Lau Peters re-
aliseerde de kapel in 1959 aan de zui-
drand van het Beatrixpark. De kapel 
moest, als onderdeel van één van de 
gebouwen van de priesteropleiding, 
een boven- en een benedenzaal krij-
gen. De bovenzaal was o.a. bestemd 
voor de weekopening van het lyceum, 
de benedenzaal voor de priesters die 
dagelijks de mis opdienden en daarvoor 
ieder een eigen ruimte nodig hadden, 
veertien in totaal. 

verwantschap le Corbusier 
Peters ontwierp een betonnen gebouw 
met een cirkelvormige plattegrond en 
opmerkelijk kleine ramen in de boven-
verdieping. De gevel van de kapel laat 
een verwantschap zien met de bede-
vaartskerk te Ronchamp (1955), een 
creatie van de bekende architect Le 
Corbusier. De bijzondere vormen, het 
gewelfde dak en de muren, het beton-
gebruik en – vooral – de kleine, dieplig-
gende ramen, sloegen binnen de archi-
tectuurwereld in als een bom. Hoewel 
Peters deze kerk niet zelf heeft bezocht, 
is de invloed van Le Corbusier af te le-
zen aan de kleine ramen en het gebruik 

van beton. In het oorspronkelijke interi-
eur van de bovenzaal stond een altaar 
recht onder de licht-koker in het mid-
den van het dak, waardoor het altaar 
oplichtte als een stralend middelpunt. 
De contemplatieve sfeer van de ruimte 
werd gecreëerd door de kleine ramen 
met subtiele lichtinval die de ruimte af-
schermden van de buitenwereld. 

Creatieve herbestemming 
Toen de priesters medio jaren 80 een 
ander heenkomen vonden, werd de 
kapel in gebruik genomen door een 
groepje krakers. In 2006 zijn zowel het 
klooster als de kapel opgeknapt, waar-
bij de gebouwen tot zelfstandige ruim-
tes zijn omgebouwd. De kapel heeft 
een ingang gekregen met een herken-
baar openbaar karakter. De begane 
grond is in gebruik als biologisch res-
taurant met loslopende kippen en var-
kens in de tuin. De radiaal geplaatste 
muren zijn nog een restant van de veer-
tien oorspronkelijke ‘kapellen’ van de 
priesters, thans zijn het afschermingen 
van intieme eethoekjes. De eerste ver-
dieping biedt nog steeds, ondanks de 
gewijzigde bestemming, volop ruimte 
voor bezinning, maar nu op de geëxpo-
seerde kunstwerken.
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BeAtRIxPARK, 1938

Jakoba Mulder, gemeentelijke 

dienst Stadsontwikkeling

Beatrixpark Feestjaar
2013 is een feestelijk jaar voor het 
Beatrixpark, het bestaat dan 75 
jaar. Het park werd in het openings-
jaar 1938 trots naar de pasgebo-
ren prinses genoemd. Mejuffrouw 
Jakoba Mulder was verantwoor-
delijk voor het ontwerp, de aanleg 
werd een werkverschaffingsproject 
in de crisisjaren. Jakoba Mulder is 
plaatselijk beter bekend als de ‘juf-
frouw van het Bos’ vanwege haar 
ontwerp voor het Amsterdamse 
Bos. 

Bijzondere inrichting
Het Beatrixpark is ontworpen in 
de toen populaire Engelse land-
schapsstijl. Slingerende paden 
langs boomgroepen, weidse 
grasvelden en waterpartijen ken-
merken het park. De onvoorspel-
baarheid van het uitzicht was ooit 
belangrijk, maar met de tijd is het 
park overzichtelijker geworden. 
Met name de uitheemse booms-
oorten wekken nog steeds veel 
belangstelling. In 1972 werd het 
Beatrixpark onderdeel van de 
Floriade. De Artsenijhof, een medi-
cinale kruidentuin, is uit die perio-
de overgebleven. Dit gedeelte ten 
noorden van de Prinses Irenestraat 
heeft sinds 2005 de status van ge-
meentelijk monument. 
Het zuidelijk deel van het Beatrix-
park wordt gekenmerkt door 

groen in combinatie met een aan-
tal bijzondere gebouwen. Ook de 
Natte vallei, een voormalig braak-
liggend terrein tussen de A10-zuid 
en het oude Sint Nicolaaslyceum, 
maakt sinds 1994 deel uit van het 
park. 

Co-creatie
Het oude Sint Nicolaaslyceum 
wordt in 2013 afgebroken. De 
nieuwe inrichting van deze plek 
– alsook een deel van de Natte 
vallei waar in de toekomst bebou-
wing komt – gebeurt in co-creatie. 
Uniek aan dit plan is de samenwer-
king tussen gemeente en buurtbe-
woners, maar ook leerlingen van 
het Nicolaas, bedrijven en andere 
gebruikers van het park. Een van 
de ideeën is om op de plek van 
het oude Nicolaas een grote vijver 
aan te leggen. De vijver verbindt 
de waterpartij ten noorden van de 
Prinses Irenestraat met de vijver in 
de Natte vallei. Zodoende zal de 
structuur van het landschapspark 
worden voortgezet. Ook speelt 
de vijver in op de behoefte aan 
een waterbuffer in verband met 
de ‘verstening’ van Zuidas. Zo gaat 
het Beatrixpark in 2013, net als 
onze koningin, een nieuwe fase in.
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Kunst in het BeatrixparkZeeMeeRMINFONteIN,  

1942 (PlAAtSING) leO BRAAt

Brons, beton en betonplaat

Ca. 101 x 232 x 103 cm

Speelvijver Beatrixpark. In de 

wintermaanden wordt het beeld 

opgeslagen op de Stadsdeelwerf.

yOuR lIFe IS CAllING, 1990

BeNNO RéwINKel-wIldeNBuRG 

eN PAul PIeCK 

Gewapend beton

200 x 200 x 180 cm

Zeemeermin om op te spelen
Aan de rand van de speelvijver in 
het Beatrixpark staat een beval-
lige zeemeermin met wapperen-
de haren, geflankeerd door twee 
kronkelende vissen. In haar han-
den houdt zij een schelp, waar op 
zonnige dagen water uit stroomt. 
Haar geschubde bronzen vissen-
staart glanst vanwege de kinderen 
die door de jaren heen even op 
haar staart zijn geklommen. Dat 
was precies de bedoeling toen het 
beeld in 1942 werd geplaatst. Leo 
Braat (1908-1982) had het beeld zo 
gemaakt dat het tegen een stootje 
zou kunnen en kinderen er naar 
hartenlust op konden klauteren. 

Monumentaal
Het monumentale karakter van 
de beeldengroep past uitstekend 
bij de beelden en de architectuur 
van de omliggende wijken, ge-
domineerd door de sculpturale 
Amsterdamse School-stijl. Ruim 
zeventig jaar na plaatsing spelen 
de kinderen van nu nog steeds op 
de zeemeermin en de vissen. 

Gebalde vuisten
Op een heuvel bij de Natte val-
lei steken twaalf betonnen armen 
met gebalde vuisten uit de grond. 
Hun titel doet een persoonlijk ap-
pel aan de vluchtige beschouwer: 
‘Your life is calling’! Het kunste-
naarsduo Rewinkel en Pieck stond 
aan de wieg van deze ‘sociale 
sculptuur’. Binnen de kunstenaars-
wereld bestond er veel kritiek op 
de commercie rond het Vincent 
van Gogh-jaar in 1990. Deze kun-
stenaars besloten het niet bij woor-
den te laten en uitten hun kritiek 
door 5,2 ton gewapend beton 
in een mal te gieten. Het beeld 
werd met een oplegger naar het 
Museumplein gereden, waar het 
op 30 maart 1990 met behulp van 
een hoogwerker illegaal werd ge-
plaatst. Het beeld werd gedoogd, 
maar met de herinrichting van het 
Museumplein in 1998 moest het 
wijken. In overleg met de ge-
meente werd het geplaatst in het 
Beatrixpark. Vanaf de heuvel roept 
Your life is calling eenieder in het 
park op tot actie. Vanaf de heuvel 
zet het beeld zijn stille protest te-
gen commercie voort. Maar wel-
licht spoort het de hardwerkende 
zakenlieden aan een rustpauze te 
nemen in het park, ook voor hen 
geldt af en toe Your life is calling!
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AMSteRdAM RAI, 1961-2009

euROPAPleIN 

Alexander Bodon (1906-1993) en 

Benthem Crouwel Architekten

‘Kristalpaleis’ van Giny vos, 2009

Amsterdam RAI huisarchitect 
Architect Alexander Bodon is bijna 40 
jaar betrokken geweest bij de bouw en 
uitbreidingen van de Amsterdam RAI en 
heeft pas op 83-jarige leeftijd zijn werk 
overgedragen aan  Benthem Crouwel 
Architekten. Lopend vanaf station RAI 
naar het Europaplein is achtereenvol-
gens zijn levenswerk te zien van pre-
tentieloze witte gebouwen tot de gla-
zen Europahal, waarmee het allemaal 
begon in 1961. Halverwege deze wan-
deling wordt de gestroomlijnde hoofd-
entree van het Elicium gepasseerd, ont-
worpen door Benthem Crouwel. 

Conceptueel ontwerp 
Bodon heeft de Europahal met zijn bij-
zondere glazen dak destijds ontworpen 
vanuit de functie van het toekomstige 
gebruik als tentoonstellingszaal voor 
auto’s, maar ook voor evenementen 
als circusoptredens. Hiervoor was een 
grote, flexibel in te delen ruimte nodig 
en veel licht. De Europahal is, net zoals 
de zojuist gepasseerde witte hallen, 
een conceptueel gebouw: de buiten-
kant is een omhulsel, het gaat om wat 
er in het gebouw gebeurt. Het effect 
van de grote glazen ruimte met para-
bolische overkapping kan dan ook het 
beste binnen worden ervaren. 

expressieve uitbreiding 
Voor de laatste uitbreiding vroeg op-
drachtgever RAI aan Benthem Crouwel 
een zalencentrum te realiseren dat  

tevens een landmark vormt voor het 
complex met een oppervlakte van ruim 
87.000 m². Het architectenbureau heeft 
het grootste beurs- en congrescentrum 
van Nederland in 2009 verrijkt met het 
47 meter hoge Elicium, dat van grote 
afstand is te zien. 

De vormgeving van het Elicium is verre 
van conceptueel vanwege het feit dat 
de markante buitenkant veel meer is 
dan louter het omhulsel van de func-
tie. Het is een expressief gebouw met 
een gevouwen vloer, een gebouw dat 
zich als een cobraslang verheft boven 
de omliggende hallen. Het is des te in-
teressanter dat Benthem Crouwel ma-
terialen toepast, glas en staal, die ook 
veelvuldig door Bodon zijn gebruikt. 
Met hetzelfde materiaal zijn echter an-
dere effecten bereikt, zoals de gesloten 
roestvrijstalen voorgevel van het Elicium 
goed laat zien. Met deze hoofdentree 
van glas en staal heeft de Amsterdam 
RAI vanaf de Europaboulevard een 
opvallend en herkenbaar gezicht ge-
kregen. Onder de luifel van de ingang 
brengt het lichtkunstwerk ‘Kristalpaleis’ 
van Giny Vos een betoverende sfeer 
met zich mee. Aan de kant van het 
Beatrixpark is de gevel volledig trans-
parant om aan te sluiten bij het groen-
gebied. De bestuurskamer op de 
hoogste verdieping met uitzicht over 
de Zuidas, binnenstad en de karakteris-
tieke overkapping van de Europahal is 
een ‘Elicyum’, een ‘schitterend verblijf’.
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Europaplein Naamgeving
Het Europaplein is geboren als 
Westerscheldeplein. Zijn huidige 
naam heeft het te danken aan een 
verzoek van de Raad van Europa in 
1958 aan alle Europese gemeen-
ten om een plein of straat naar 
Europa te vernoemen. 

Verkeersplein
De aanleg van het plein was lan-
ge tijd niet definitief. De plan-
nen waren afhankelijk van de 
ontwikkeling van het aangren-
zende Buitenveldert, dat als 
onderdeel van het Algemeen 
Uitbreidingsplan al voor de 
Tweede Wereldoorlog was ontwor-
pen maar pas tussen 1957 en 1962 
werd uitgevoerd. Toen in 1965 het 
congresgebouw van de RAI zijn 
deuren opende, besloot men ook 
het Europaplein beter vorm te ge-
ven. Autoverkeer domineerde het 
plein. De gemeente legde daarom 
een rotonde aan voor de toene-
mende stroom auto’s en er kwa-
men ventwegen. In 2012 werd 
het plein opnieuw ingericht, naar 
ontwerp van Ruwan Aluvihare van 
de dienst Ruimtelijke Ordening. 
Centraal op het plein staat nog 
steeds de enorme reclamezuil die 
sinds 1961 boven het plein uitto-
rent. Onder de grond wordt ge-
werkt aan het Station Europaplein 
van de Noord/Zuidlijn, naar 

ontwerp van Benthem Crouwel 
Architekten. Ook bovengronds 
nemen de verkeersstromen alleen 
maar toe. Voor de RAI is een voet-
gangersgebied gemaakt dat door 
een lage muur omkaderd wordt. 
De drie entrees naar het voorplein 
zullen worden gemarkeerd door 
zes metershoge beelden.

Kleurige figuren
De beelden – die naar alle waar-
schijnlijkheid eind 2013 worden 
onthuld – zijn ontworpen door de 
Belgische kunstenaar Guillaume 
Bijl en variëren in hoogte van 4,5 
tot 6,8 meter. Bijl is een interna-
tionaal bekende beeldend kun-
stenaar met een lange staat van 
dienst. Zelf zegt hij dat hij met zijn 
werk in de openbare ruimte een 
lichte irritatie bij het publiek pro-
beert op te wekken. Met zijn her-
kenbare en verrassende werk wil 
hij mensen op humoristische wijze 
aanspreken. Met de nieuwe beel-
den worden, zoals gebruikelijk in 
de Rivierenbuurt, opnieuw kunst 
en architectuur verenigd. 
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FlOw AMSteRdAM, 2012

euROPABOulevARd 13

ector hoogstad Architecten

Flow Amsterdam Grote vriendelijke Reus
Wie vanaf de zuidzijde 
over de Europaboulevard 
komt fietsen, ziet dat Flow 
Amsterdam met zijn gele 
baksteen aan de kopse kant 
aansluit bij de huizenrij aan de 
Europaboulevard. De donkere 
leistenen aan beide lange zij-
den van het stevige gebouw 
zorgen voor afwisseling met 
het gele metselwerk. Door de 
kleur en het materiaalgebruik 
is het gebouw met een lengte 
van 165 meter en een hoog-
te van zes verdiepingen een 
‘Grote Vriendelijke Reus’. Wie 
dichterbij komt merkt dat het 
grote gebouw functioneert als 
een bijenkorf waar scholieren 
en buurtbewoners in en uit lo-
pen. Het ROC Amsterdam is 
met dertien mbo-opleidingen 
de hoofdgebruiker.

Sleutelpositie
In het ontwerp van Flow 
Amsterdam neemt de trans-
parante entreehal een sleu-
telpositie in. De hal ligt als 
een passage in het verlengde 
van de achterliggende straat 
waardoor de verkeersstroom 
op voetgangersniveau on-
onderbroken doorloopt. 
Hierdoor is het gebouw inge-
bed in het stratenpatroon. De 

entreehal is tevens de ruimte 
van waaruit eenieder zich kan 
oriënteren. Zo kunnen scho-
lieren de roltrappen nemen 
naar hun onderwijsruimten. 
Buurtbewoners vinden op 
de begane grond en eerste 
verdieping toegang tot su-
permarkt, drogist, restaurant, 
ondergrondse parkeergarage 
en sportschool. Ondanks het 
robuuste exterieur is het in-
terieur een ingenieuze puzzel 
van winkels, onderwijsloka-
len, kantoorruimten, gangen 
en zithoeken. Zelfs een grote 
sportzaal is ingepast tussen 
de vierde en de zesde verdie-
ping. Door verdiepingen bij 
elkaar te trekken met een vide 
‘merk je – als je het heel strate-
gisch doet – dat je veel zicht-
lijnen kunt maken, dat schept 
ruimte’, aldus Joost Ector van 
Ector Hoogstad Architecten.

Flow = synergie
Door de aanwezigheid van 
onder andere detailhandel 
en horeca maakt het gebouw 
integraal deel uit van de buurt. 
Het is de bedoeling dat het sa-
menbrengen van opleidingen 
en bedrijfsleven leidt tot inte-
ressante uitwisseling en syner-
gie, ofwel een ‘flow’.
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Stadsdeelkantoor Zuid &
Appartementen 
Luminuz

StAdSdeelKANtOOR ZuId 

& APPARteMeNteN luMINuZ,  

2007

PReSIdeNt KeNNedylAAN

Claus en Kaan Architecten,  

Jaap Gräber

Signatuur architectenbureau 
Strak, blinkend wit en toch niet opval-
lend staat het Stadsdeelkantoor Zuid 
aan de Europaboulevard. Het is Claus 
en Kaan Architecten (CKA) weer ge-
lukt een gebouw te ontwerpen met 
een krachtige uitstraling, dat niets weg-
geeft van wat er binnen gebeurt en zich 
tevens goed voegt in de omgeving. 
Het loskoppelen van vorm en inhoud 
speelt een grote rol bij het architecten-
bureau, waarvan het werk herkenbaar is 
aan strakke minimalistische vormen. De 
kleur wit die door hen vaak wordt inge-
zet, geeft de gebouwen iets luchtigs. 

dubbele opdracht 
De opdracht die CKA meekreeg was 
een gebouw te ontwerpen met plaats 
voor een stadsdeelkantoor met een 
vloeroppervlak van ca. 10.000 m² en 56 
appartementen. Voor het stadsdeelkan-
toor was een raadszaal nodig, werkplek-
ken en een grote publiekshal met loket-
ten. Tevens moest het gebouw flexibel 
indeelbaar zijn, zodat de bestemming 
in de toekomst gemakkelijk gewijzigd 
kon worden.

Gevel als wit frame 
Het strakke witte betonnen frame met 
grote glaspanelen vormt de gevel van 
zowel het stadsdeelkantoor als van de 
appartementen: van afstand is geen ver-
schil te zien. Architect Jaap Gräber zegt 
hierover: ‘alles verschillend maken von-
den we raar, het is een gebouw waarin 

wordt gewoond en gewerkt, zoals dat 
gangbaar is in de stad’. Toch is bij nade-
re bestudering van de gevel een verschil 
te zien. Het stadsdeelkantoor heeft aan 
de onderzijde van de vierkante glaspa-
nelen horizontale klapramen, terwijl de 
vierkante glaspanelen van het apparte-
mentencomplex door schuifdeuren ver-
ticaal in tweeën wordt gedeeld. 

Open binnenruimte 
In de ruime publiekshal van het stads-
deelkantoor is niets meer terug te vin-
den van het strakke betonnen raster van 
vierkanten van de buitenzijde. Zoveel 
vakken als de gevel telt, zo weids is 
de binnenruimte. Deze weidse binnen-
ruimte is mogelijk dankzij de dragende 
constructie van de buitenmuren, waar-
op het dak en de verdiepingsvloeren 
rusten. CKA heeft duidelijk de func-
tie van het gebouw in de vormgeving 
van het interieur betrokken. Bij binnen-
komst in de publiekshal is in een oog-
opslag duidelijk waar de balie en de 
raadszaal zich bevinden. Naar boven 
kijkend strekt een riante vide zich uit 
over alle verdiepingen, zodat de werk-
plekken zichtbaar zijn. Het interieur is 
ingericht door OTH, die de functies met 
kleur heeft geaccentueerd. Het blauwe 
glas van de balie sluit aan bij de blauwe 
vloerbedekking van de raadszaal. De 
gemengde functie van wonen en wer-
ken en de transparantie van de raads-
zaal brengen burger en bestuur op aan-
gename wijze samen.
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Synagoge LJGSyNAGOGe lJG, 2010

ZuIdelIJKe wANdelweG 

SeARCh, uda visser

winnaar Amsterdamse  

Architectuurprijs 2011

Nieuwe ontmoetingsplaats 
Architectenbureau SeARCH, winnaar 
van vele architectuurprijzen, ontwierp 
de nieuwe synagoge voor de Liberale 
Joodse Gemeente, een gebouw waar 
de Hoge Feestdagen kunnen worden 
gevierd en genoeg ruimte is voor on-
derwijs en ontmoeting. Het betonnen 
gebouw, met een oppervlakte van 
3.500 m², moest transparant en relatief 
eenvoudig van vorm zijn, ingebed in de 
waterrijke omgeving. 

Symboliek 
In de eenvoudige rechthoekige vorm, 
gekozen om de kavel zo efficiënt mo-
gelijk te benutten, heeft SeARCH be-
wust subtiele verwijzingen aangebracht 
naar Joodse symbolen en tradities. Dit 
kon op geheel eigentijdse wijze, omdat  
er geen prototype bestaat voor een 
synagoge. De symboliek is niet te na-
drukkelijk aanwezig, om ruimte te laten 
aan ieders voorstellingsvermogen. ‘Je 
kunt er iets in zien, het hoeft niet’, zegt 
Rabbijn Menno ten Brink. 

Aan de buitenzijde, die met zijn licht-
grijze kleur aansluit bij de lucht en het 
water, vallen meteen de grote ramen 
aan de oost- en westzijde op. De ze-
venarmige vorm is een verwijzing naar 
de levensboom, een van de oudste 
symbolen van het Jodendom. De le-
vensboom is de basis van de meno-
ra, de zevenarmige kandelaar, vertelt 
de bouwheer van de synagoge, Luc 

Stranders. Symbolisch zijn ook de witte 
stippen van keramiek aan de bovenzijde 
van de gevels. Probeer eens de loze 
ruimte tussen de stippen in gedachten 
in te kleuren en ontdek dat ze bestaan 
uit Davidsterren. De Hebreeuwse tekst 
op de noordgevel is een citaat uit Psalm 
16: ‘ik heb, Eeuwige, U altijd voor ogen. 
U staat aan mijn rechterzij, dus kan ik 
blijven staan. Bescherm mij altijd aan-
wezige, want ik schuil bij U’.

Royaal en intiem 
Het betreden van de Synagoge is een 
ontdekkingstocht langs de verborgen 
symboliek, bijvoorbeeld in de sjoel. 
Deze ruimte wordt betreden door een 
markante poort van bakstenen van de 
afgebroken oude synagoge en is inge-
richt met houten balkons die een drie-
dimensionale vormgeving van de me-
nora zijn. Hier wordt de Tora als vanouds 
midden tussen de mensen gelezen 
doordat de banken en balkons links en 
rechts zijn geplaatst van de as waarop 
het spreekgestoelte en de kast waarin 
de Torarollen worden bewaard, staat. 
Bijzonder is de intieme sfeer in deze 
ruimte, te danken aan het vele hout en 
de boven elkaar geplaatste balkons. 
Hierdoor biedt de Synagoge op Hoge 
Feestdagen een zitplaats aan ongeveer 
850 mensen, terwijl de ca. 150 bezoe-
kers van de vrijdagavonddienst niet het 
gevoel hebben in een lege synagoge te 
zitten. Hier wordt ‘nesjomme’ beleefd, 
Joodse betrokkenheid.
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Nuon-terreinNuON-teRReIN Met eeN  

10 Kv GeBOuw eN 

ONdeR(veRdeel)StAtION,  

2006 eN 2009 

BARBARA StROZZIlAAN 

Krijn de Koning 

Kleurrijke transformaties 
Op het moment dat kunstenaar Krijn 
de Koning bij de inrichting van een 
bestaand gebouw of bestaande plek 
wordt betrokken, is het zeker dat de 
vertrouwde beleving daarvan com-
pleet verandert. De kleurige transfor-
maties die De Koning teweeg brengt, 
getuigen van veel lef. In 2007 is De 
Koning beloond met de Sikkensprijs 
voor zijn gehele oeuvre, een erken-
ning voor kunstenaars die een baan-
brekende relatie leggen tussen ruimte 
en kleur. Wereldberoemde kunstenaars 
als Le Corbusier, Donald Judd en Gerrit 
Rietveld gingen hem voor. De Koning 
heeft diverse grote tentoonstellingen 
op zijn naam staan, maar een gebouw 
had hij nog niet gerealiseerd. 

Primeur 
Zijn primeur als architect beleeft hij op 
het Nuon-terrein, het terrein ten zui-
den van de Amsterdam RAI. Sinds 2003 
werkt De Koning aan dit gebied. Van 
de Gemeente Amsterdam heeft hij de 
opdacht gekregen om van dit voorma-
lige industrieterrein een publiekster-
rein te maken, waarin tevens plek is 
voor een ‘folly’, de eindhalte van tram 
4 en twee transformatorgebouwen. 
Een folly is een architectonisch bouw-
sel zonder functie. De twee transfor-
matorgebouwen zijn inmiddels gereali-
seerd. Het blauwe Onderverdeelstation 
van ProRail en het meerkleurige gla-
zen 10kV gebouw van Liander zijn in 

het oog springende gebouwen die 
in eerste instantie niet doen denken 
aan iets functioneels, maar meer aan 
een autonoom kunstproject. De ge-
bouwen zijn helder gekleurd, waarbij 
het Onderverdeelstation van 13 meter 
hoog zorgzaam het kleinere 10kV ge-
bouw omarmt. Het doet denken aan 
een moeder olifant met een jong tus-
sen haar poten. 

toekomstvisie 
De visie van De Koning is dit verlaten 
en vergeten Nuon-terrein om te toveren 
tot een zwart podium voor felgekleur-
de gebouwtjes, terrassen en groen. Hij 
ziet zijn werk als geslaagd indien het 
terrein ‘een prettige plek wordt, een 
mooie plek, waar tevens iets extra’s ge-
beurt waardoor mensen alerter worden 
en zich afvragen hé, wat is hier aan de 
hand?’ Met name de toevoeging ‘iets 
extra’s’ typeert De Koning misschien wel 
meer als kunstenaar dan als architect. 

Het plan wordt in fases uitgevoerd en 
volgens de planning is het terrein in 
2012 getransformeerd. De tussenstand 
is dat van een levendige plek logischer 
wijs nog geen sprake kan zijn, maar 
wel dat de transformatorgebouwen het 
verlaten Nuon-terrein een frisse aanblik 
geven. Ze hebben de kwaliteit van een 
beeldhouwwerk door de heldere kleu-
ren en ogen vrolijk tussen de omliggen-
de grijze, zwarte en witte gebouwen. 
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Alticom  
zendmast

AltICOM ZeNdMASt, 2009

BARBARA StROZZIlAAN 

AGS / Schwencke Rosbach  

Architects

white Noise, Giny vos, 2009

Beeldbepalend 
Voor de ophoging van de Alticom 
zendmast was niet alleen de hoogste 
hijskraan van Europa nodig, ook is hij 
in 2009 genomineerd als een van de 
mooiste gebouwen van Amsterdam en 
in 2010 voor de Nationale Staalprijs. 
De zendmast met de beeldbepalende 
ovalen plateaus is ontworpen door AGS 
/ Schwencke Rosbach Architects. De 
zwarte ‘datadoos’ en het glazen ener-
giegebouw waar de zendmast tegen-
aan staat, zijn in een eerder stadium 
door AGS ontworpen.

Nominatie 
Bij de bouw van de 106 meter hoge 
zendmast in 1963 stak deze nog ver uit 
boven de omgeving. Met de ontwikke-
ling van torens op de Zuidas is hier een 
einde aan gekomen. Hoewel de torens 
niet ongelimiteerd de hoogte in kun-
nen schieten vanwege de aanvliegroute 
voor Schiphol, deden ze met hun maxi-
male hoogte van 105 meter niet onder 
voor de zendmast. Om te voorkomen 
dat de ontvangst van radio en tv, da-
taverkeer en mobiele telefoons werd 
geblokkeerd is de bestaande zendmast 
opgehoogd van 106 naar 146 meter, 
waardoor deze sinds 2009 één van de 
hoogste bouwwerken van de stad is. 
Het onderste, betonnen, gedeelte is 
lichtblauw van kleur, de smalle mast 
daarboven is vanwege zijn karakteris-
tieke stalen bouwdelen genomineerd 
voor de Nationale Staalprijs. 

verschillende gezichten 
De zendmast heeft verschillende ge-
zichten die de moeite van het ontdek-
ken waard zijn. Het verschil in aanzich-
ten komt voort uit de vijf stalen plateaus 
die zijn geplaatst op een hoogte van 
93 tot 110 meter. Deze plateaus zijn 
niet rond, maar ovaal. Bovendien zijn 
ze niet alle even groot, maar worden 
ze vanuit het midden naar de boven-
kant en onderkant kleiner. De grootste 
steekt vanaf de mast maar liefst acht 
meter uit. Toch zijn deze karakteristie-
ke vormen niet vanaf alle kanten zicht-
baar, wat het bouwwerk een dynami-
sche werking geeft. Gezien vanaf het 
meest oostelijke deel van de Zuidas, de 
Zuidelijke wandelweg, zijn de plateaus 
het breedst. Hun bijzondere vorm is 
vanaf hier duidelijk zichtbaar. Van die 
getrapte vorm is vanaf de kruising tus-
sen de De Boelelaan en de Barbara 
Strozzilaan, aan de zuidkant, niets meer 
te zien. Hier lijken ze als ronde ringen 
aan de mast te zijn geschoven. Zelfs 
bij nacht geeft het magische licht van 
fonkelende lampjes de zendmast een 
ander gezicht. Wie goed kijkt kan hierin 
een voortdurend veranderend beeld 
zien van het heelal door oplichtende 
en verdwijnende ‘sterren’, gecreëerd 
door Giny Vos.
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EurocentereuROCeNteR, 2006

BARBARA StROZZIlAAN 

PPKS (thans PPK),  

René Steevensz 

Specialist in hoogbouw 
Architect René Steevensz heeft zijn 
ervaring in hoogbouw opgedaan in 
Chicago, de bakermat van de wolken-
krabber, waar hij als pas afgestudeerde 
architect het vak leerde. De architect 
is als partner van het gerenommeerde 
Amerikaanse architectenbureau PPKS 
verantwoordelijk geweest voor een 
groot aantal ontwerpen van hoge ge-
bouwen in Nederland, waaronder de 
115 meter hoge IJsseltoren, sinds 2006 
het hoogste gebouw van Zwolle, de 
(niet gerealiseerde) Coolsingeltoren in 
Rotterdam en de bruggebouwen over 
de A10-west. Ondanks het feit dat het 
ca. 50 meter hoge Eurocenter geen 
hoogbouw is te noemen, is het gebouw 
toch door Steevensz ontworpen. 

eigenzinnige opdrachtgever 
Opdrachtgever Bouwfonds had moeite 
zich bij het ontwerp van het Eurocenter 
te conformeren aan de wensen van 
de Gemeente Amsterdam. Die wilde 
een gebouwencomplex realiseren dat 
zich naar de Europaboulevard, de De 
Boelelaan en de Barbara Strozzilaan zou 
uitstrekken als een toegankelijke een-
heid van vrijstaande gebouwen, waarin 
een woontoren met 81 appartementen, 
twee kantoortorens en een ondergrond-
se parkeergarage een plaats zouden 
krijgen. Het te realiseren binnenplein 
moest vanaf de straat zichtbaar zijn en 
uitnodigend voor voetgangers.

Schaakbordpatroon 
De meest ontspannen kennismaking met 
het Eurocenter kan lopend over de ‘ge-
spikkelde’ brug van de De Boelegracht 
worden gemaakt. Halverwege de brug, 
ontworpen door landschapsarchitec-
ten Karres en Brands, is een zitruimte 
gemaakt met uitzicht over het water. 
Doorlopend naar het binnenplein is de 
samenhang tussen de donkergrijze bak-
stenen gebouwen goed zichtbaar. De 
opzet van het Eurocenter is vergelijk-
baar met het deelgebied Mahler4. De 
hoge en lage delen van de blokvormige 
gebouwen wisselen elkaar af, waardoor 
een schaakbordpatroon is ontstaan met 
doorkijkjes. Het verschil in hoogte wordt 
benadrukt door het kleurverschil van 
de baksteen. Zo steken de naar voren 
geschoven penthouses op de bovenste 
verdiepingen donkergrijs af tegen de 
overigens rood-oranje gevels van de 
woontoren. De twee kantoorgebouwen 
zijn hoofdzakelijk donkergrijs en staan 
op een acht meter hoge plint, zoals 
voorgeschreven in het masterplan. Ook 
het kantoorgebouw aan de noordwest-
zijde van het Eurocenter heeft verdie-
pingen die uitkragen over het gebouw. 

Een leuk detail van het ontwerp is goed 
te zien vanaf de Barbara Strozzilaan. 
Op sommige raampartijen is een wit-
gestreepte print aangebracht, die de 
associatie oproept met het zwart-witge-
blokte schaakbord, een subtiele herha-
ling van de opzet van het Eurocenter.



49

100 101

A R C H I T E C T U U R

Kantoorgebouw BoelexKANtOORGeBOuw BOelex, 

1976, veRBOuwd 2009

de BOelelAAN 

hein Salomonson (1910-1994) en 

heyligers design + projects

vertolker van het moderne wonen 
Hein Salomonson geniet als naoorlog-
se architect weinig bekendheid. Toch 
hebben zijn ontwerpen voor particu-
liere woningen, waarvan de woning 
van Turmac directeur Orlow aan de 
Apollolaan te Amsterdam de bekend-
ste is, in grote mate bijgedragen aan 
het beeld van het moderne wonen in de 
jaren 50 en 60. Architectuur uit deze pe-
riode was tot voor kort weinig geliefd. 
Veel van het, op het oog, eenvoudige 
werk van Salomonson is dan ook afge-
broken of onherkenbaar verbouwd. Het 
Kantoorgebouw Boelex, gerealiseerd 
in 1976 en verbouwd in 2009, past in 
dit plaatje.

Constructie als bouwpakket 
Salomonson kreeg van sigarettenfa-
brikant Turmac de opdracht een kan-
toorgebouw te ontwerpen met een 
vloeroppervlak van 5200 m² en een on-
dergrondse garage. Het te realiseren 
gebouw moest bovendien gemakke-
lijk van een nieuwe verdieping kunnen 
worden voorzien. 

Het ontwerp van Salomonson bestond 
uit een constructie van witte betonnen 
kolommen en balken. De ruimte daar-
tussen bood plaats aan blauwe houten 
panelen die fungeerden als kozijnen. 
Kenmerkend voor dit gebouw was de 
speciaal ontwikkelde, inventieve sta-
pelconstructie, zodat er makkelijk 
een verdieping bovenop kon worden 

gebouwd. Deze prefab betonconstruc-
tie van losse elementen doet denken 
aan een bouwpakket. 

eigentijdse gevel 
In 2009 kreeg het gebouw een face-
lift, in opdracht van projectontwikkelaar 
Boelex, zodat de uitstraling zou pas-
sen bij de nieuwbouw van de Zuidas. 
Het architectenbureau Heyligers design 
+ projects, verantwoordelijk voor de 
verbouwing, heeft met aandacht voor 
duurzaamheid en met respect voor het 
ontwerp van Salomonson de gevel een 
eigentijds karakter gegeven. Het van 
oorsprong ingetogen exterieur van het 
Kantoorgebouw Boelex is nu een bij-
zonder, gestroomlijnd geheel met een 
markante zilverkleurige zonwering en 
donkergrijs geverfde kolommen. De 
vervanging van de oorspronkelijke blau-
we houten gevelpanelen door een slank 
aluminium raamwerk levert een transpa-
ranter en duurzamer gebouw op. Om 
opwarming van het gebouw tegen te 
gaan is gekozen voor een gefixeerde 
aluminium zonwering die is getest op 
de optimale combinatie van breedte, 
onderlinge afstand en schuinstand. 

Hoewel het gebouw na de verbouwing 
in 2009 een geheel andere uitstraling 
heeft gekregen, is in de gevel nog 
steeds de bijzondere witte cadans van 
de prefab betonconstructie zichtbaar. 
Het gebouw lijkt moeiteloos ontwor-
pen, als ware het van Lego.
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ANtONIO vIvAldIStRAAt 2,  

1966

hein Salomonson (1910-1994)

Antonio  
Vivaldistraat 2

unieke werkomgeving 
Het voormalige hoofdkantoor van siga-
rettenfabrikant Turmac, Antonio Vivaldi-
straat 2, is ontworpen als kantoor en ex-
positieruimte. Hier hing een deel van de 
bijzondere, ruim duizend werken tellende, 
Peter Stuyvesantkunstcollectie, de eer-
ste bedrijfscollectie van Nederland, waar-
van in 2010 door Sotheby’s 163 werken 
zijn geveild voor een recordbedrag. De 
collectie is opgebouwd door Alexander 
Orlow, directeur van Turmac, om de werk-
omgeving van de werknemers, met name 
in de fabriek in Zevenaar, te verbeteren. 

Naar binnen gekeerd 
Toen architect Hein Salomonson in 1961 
de opdracht voor de bouw van het hoofd-
kantoor kreeg van directeur Alexander 
Orlow, was het gebied amper bebouwd. 
Salomonson schrijft hierover: ‘Alex Orlow 
vond dat wanneer we zo weinig van de 
buitenwereld afwisten we wel een eigen 
binnenwereld moesten maken, een gro-
te patio waar een gedeelte van de wer-
kruimten op kunnen kijken’. Vanwege 
de oorspronkelijke functie als kantoor 
en expositieruimte is het aantal ramen 
aan de straatkant beperkt, maar opent 
het gebouw zich rondom de binnentuin. 

In de voetsporen van le Corbusier 
Een van de belangrijkste kenmerken van 
het gebouw is de evenwichtige propor-
tionering. Dit is te danken aan het maat-
systeem ‘de Modulor’, bedacht door 
bekende architect Le Corbusier. De 

Modulor is de moderne variant op de 
Gulden Snede van Leonardo da Vinci. 
Uitgangspunt voor de maateenheid is 
de gemiddelde lengte van een man (1,82 
meter) die zijn arm omhoog steekt (2,26 
meter). Salomonson heeft deze maateen-
heid toegepast, de betonnen kolommen 
van de constructie zijn consequent op 
een afstand van 2,26 meter van elkaar 
geplaatst. Alle maten in het gebouw zijn 
afgeleid van deze 2,26 meter. Een vier-
kante kamer is dus bijvoorbeeld 4,52 x 
4,52 meter, een rechthoekige kamer 4,52 
x 2,26 meter, enz. De Modulor is aan de 
buitenzijde niet direct te ontdekken, om-
dat de verticale betonnen kolommen niet 
zichtbaar zijn in de sterk horizontale witte 
gevel. Wie de tijd neemt het gebouw 
goed in zich op te nemen, kan wel opmer-
ken dat het heel goed in verhouding is. 
Een alternatief is met een meetlint langs 
het gebouw te gaan. 

Binnentuin 
Het interieur is na de verhuizing van de 
tabaksfabrikant ingrijpend verbouwd. 
De originele opzet, waarbij de werkruim-
ten uitzicht hebben op de door land-
schapsarchitecte Mien Ruys ontworpen 
binnentuin, is behouden. De horizon-
taliteit van het gebouw komt terug in 
de geometrische aanleg van de leven-
dige binnentuin. Toen bij de opening 
in 1966 aan Alexander Orlow werd ge-
vraagd wat hij geslaagd vond aan het 
gebouw antwoordde hij: ‘de eenden in 
de binnenplaats’. 
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Facelift 
Deze representanten van de jaren 90 hadden 
na de verhuizing van Ernst & Young in 2008 
een opknapbeurt nodig. Drentestaete I met 
zijn aluminium exterieur en Drentestaete II 
met zijn roodmarmeren exterieur zijn door 
Architecten van Mourik beter verhuurbaar 
gemaakt door transparantie te creëren in 
de ingangspartij en vereenvoudiging van 
het interieur. Tevens hebben de gebouwen 
een nieuwe naam gekregen: Vivaldi Offices 
I en II. 

Representatie 
Eigenaar en opdrachtgever ING wilde in 
2008 dat de kantoren voldeden aan de ei-
sen van representatie voor internationa-
le dienstverlening, die sinds de realisatie 
in de jaren 90 ingrijpend zijn veranderd. 
Kantoorgebouwen zijn in de kern niet meer 
louter een werkplek voor werknemers, maar 
veeleer een plek waar cliënten kunnen wor-
den ontvangen en waar ruimte is voor ont-
moeting en overleg. Aan de buitenzijde 
wordt dit vertaald in een herkenbare, trans-
parante ingangspartij. In het interieur wordt 
dit vormgegeven door een representatieve 
ontvangstruimte en open overlegruimten 
voor werknemers. Daarnaast wilde de op-
drachtgever aansluiten bij de huidige ten-
dens om te investeren in energiebesparing. 

Ontvangst 
De glazen entree van het roodmarmeren 
Vivaldi Offices II is door architect Piet Grouls 
van Architecten van Mourik sterk versoberd 
in vorm, ook is de glimmende bruin/oranje 

natuurstenen vloer vervangen door chique, 
matgrijs natuursteen. Naar verwachting 
echter zal de nieuwe huurder het interieur 
binnenkort weer aanpakken. Het zilveren 
exterieur van Vivaldi Offices I maakte een 
enigszins gesloten indruk. De nieuwe gla-
zen ingangspartij resulteert in een royale, 
uitnodigende uitstraling. De hal was oor-
spronkelijk één verdieping hoog en bestond 
volgens het architectenbureau uit een ‘woud 
van kolommen’. De in 2009 gerealiseerde 
verhoogde hal, waarin wit en grijs domineer-
den, oogde ruim en zakelijk. 

Ontmoeting 
Binnenkort zal evenwel bij het betreden van 
Vivaldi Offices I een gevoel van thuiskomen 
domineren. In 2010 kreeg architecte Sivil 
Peach de opdracht om - naar het concept 
van opdrachtgever Spaces - het interieur 
aantrekkelijker te maken voor kleine onder-
nemers door informele zithoeken, een kof-
fiebar en flexplekken. Het bevorderen van 
ontmoeting, waartoe ING initieel opdracht 
had gegeven, wordt door Spaces op crea-
tieve wijze voortgezet. 

energiezuinig 
De renovatie van de verlichtingsinstallaties 
is door Architecten van Mourik zo grondig 
aangepakt dat beide gebouwen 70% minder 
energie verbruiken. In 2010 is dit beloond 
met de GreenLight energiebesparingprijs. 
Vivaldi is (bijna) klaar voor de volgende vier 
jaargetijden. 

Vivaldi Offices I en IIvIvAldI OFFICeS I eN II,  

2008-2009  

(ReNOvAtIe vOORMAlIGe 

dReNteStAete I eN II)

BARBARA StROZZIlAAN 

Architecten van Mourik,  

Piet Grouls 



52

106 107

A R C H I T E C T U U R

Beeldbepalende constructie 
Gelauwerd architect Sir Norman Foster, 
winnaar van de Pritzker prijs, de be-
langrijkste internationale prijs die een 
architect kan krijgen, heeft de Foster 
toren gerealiseerd. Foster is bekend 
vanwege zijn vele spraakmakende ont-
werpen, zoals de glazen koepel voor 
het Rijksdaggebouw in Berlijn (1999), 
de ‘Augurk’ in Londen (2004) en het 
Hearst gebouw in New York (2006). De 
Foster toren (Cross Towers) bestaat uit 
een kenmerkende constructie die in de 
Augurk en het Hearst gebouw zijn voor-
lopers heeft. De constructie van stalen 
driehoeken is bekleed met aluminium 
waardoor Cross Towers een duidelijk 
herkenbaar zilvergrijs kruispatroon heeft 
gekregen. 

Ruimte en overzicht 
Aan het ontwerp van Cross Towers is te 
zien dat hier een toparchitect aan ge-
werkt heeft. Cross Towers moest een 
slanke toren worden en voldoen aan 
een minimaal vloeroppervlak, vastge-
stelde hoogte en voldoende daglicht-
toetreding. Foster + Partners heeft dit 
vormgegeven in twee ten opzichte van 
elkaar verschoven torens, in de gehele 
hoogte verbonden door een betonnen 
kern. Hierdoor staan de torens bijna vrij 
en kan aan vier kanten licht toetreden. 
Het diagrid draagt hier ook aan bij om-
dat over de breedte van de verdiepin-
gen geen dragende muren of kolom-
men nodig zijn. 

In het interieur valt op dat het architec-
tenbureau goed is geslaagd om dag-
lichttoetreding te realiseren. De twee 
torens zijn slechts 12,60 meter breed en 
bijna volledig transparant. De entree-
hal benut de hele breedte van de lin-
ker toren en is drie verdiepingen hoog. 
Daglicht valt hier aan drie kanten binnen 
en geeft een weldadig gevoel van ruim-
te en overzicht. In de kern van het ge-
bouw hebben de etages om de andere 
verdieping een vide. Twaalf van de vier-
entwintig verdiepingen hebben dus een 
vide. Op iedere onderste verdieping is 
in de vide een zithoek gecreëerd om 
overleg tussen werknemers te stimu-
leren. Merkx + Girod Architecten heeft 
speciaal voor huurder Ernst & Young het 
interieur ontworpen. 

Omgang met water 
Het wuivende riet en de bloeiende wa-
terplanten aan de oever van het water-
bassin naast de ingangspartij geven de 
sfeer van een stadsstrand. De eigenlijke 
functie is echter het opvangen en zuive-
ren van regenwater, 65% van het regen-
water wordt opgevangen in het bassin. 
Daarnaast is de helft van het dakopper-
vlak van Cross Towers begroeid om het 
afstromen van regenwater te reduceren 
en vertragen. Het opgevangen water 
wordt hergebruikt o.a. voor de sprin-
klerinstalaties en de koeling, waardoor 
het gebouw 10% energiezuiniger is dan 
de Nederlandse regelgeving vereist.

Foster  
toren

FOSteR tOReN, 2008

ANtONIO vIvAldIStRAAt 

Foster + Partners
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‘Ornament is misdaad’ 
De Vlaamse architecte van het 
hotel Crowne Plaza, Christine de 
Ruijter van AWG architecten, ver-
klaart het ingetogen ontwerp van 
dit hotel door te verwijzen naar 
deze boude uitspraak van Adolf 
Loos, een vooruitstrevend archi-
tect uit het begin van de twintig-
ste eeuw.

Karakteristieke vorm
Het sobere, bakstenen Crowne 
Plaza is volgens de architecte ver-
rezen vanuit een zoektocht naar 
de kern van schoonheid en een-
voud, ontdaan van trends of mode. 
Uitkomst van deze zoektocht is een 
vormentaal die tijdloos is. Met het 
gebruik van dezelfde rode bak-
steen voor zowel het gebouw als 
de bestrating probeerde ze een 
karakteristiek gebouw te realise-
ren dat aansluit bij de bakstenen 
huizen van Amsterdam Zuid. Door 
de eenzijdige kleurkeuze komt de 
getrapte vorm van het twaalf ver-
diepingen hoge gebouw goed uit. 
Voor ornament is geen ruimte, voor 
subtiele nuances wel. Het ontwerp 
van het Crowne Plaza valt te plaat-
sen in het traditionalisme: het grijpt 
terug naar een nationale bouwtra-
ditie van eenvoudige bakstenen 
gevels. 

lopen naar het licht
Gasten die vanuit een hotel naar 
buiten gaan, lopen normaal ge-
sproken het daglicht tegemoet, 
maar bij dit hotel worden bezoe-
kers ook als ze naar binnen gaan 
begroet door natuurlijk licht. 
Allereerst komen ze langs de re-
ceptie, met een bijzondere achter-
wand van koffers als speelse aan-
vulling op het moderne interieur. 
Vervolgens leidt een lichtovergo-
ten trap in de vide de gasten naar 
een van de 207 kamers of naar de 
vergaderruimten. De royale aanwe-
zigheid van daglicht vormt letterlijk 
en figuurlijk de kern van het ont-
werp. Het hotel is ontworpen in de 
vorm van een ‘T’, waarbij een vide 
het hart van het gebouw vormt. De 
afstand van de vide tot het einde 
van de wandelgangen, met brede 
ramen op de kopse kanten, is kort 
gehouden om veel daglicht toe 
te laten. Dit is belangrijk voor het 
ontwerp, want, zo zegt de Vlaamse 
architecte, ‘een gang verlicht door 
natuurlijk licht geeft een proper 
gevoel’. 

Hotel Crowne PlazahOtel CROwNe PlAZA, 2007

GeRShwINPlAZA 

AwG architecten,  

Christine de Ruijter
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 Amsterdam 
Symphony

AMSteRdAM SyMPhONy, 2009

GuStAv MAhleRPleIN

de Architekten Cie.,  

Pi de Bruijn

Imposante torens 
De oranje torens van Amsterdam 
Symphony, van architect Pi de Bruijn, 
zijn de zuidelijke bekroning van het 
Mahlerplein. De torens zijn respectie-
velijk 105 en 97 meter hoog, met een 
laag bouwblok aan de oostelijke zij-
de. De naam is door de ontwikkelaar  
gekozen vanwege de ligging in een ge-
bied dat genoemd is naar componisten. 

verbinding 
Amsterdam Symphony staat op één 
van de mooiste kavels van de Zuidas. 
Binnen Amsterdam verbindt het ge-
bouw het ‘Zuid van Berlage’ met de 
Zuidas. Het markeert bewust de lange 
zichtas die loopt vanaf het Hilton hotel 
in Zuid, over de Minervalaan, naar het 
hart van de Zuidas, het Mahlerplein. 
Binnen de Zuidas verbindt het de kan-
toortorens van Mahler4 met het woon-
gebied Gershwin, omdat de torens 
qua hoogte aansluiten bij Mahler4 en 
door het gebruik van baksteen en war-
me kleuren aansluiten bij de huizen in 
Gershwin. 

Bijzondere detaillering 
Het is een aanrader de torens ook eens 
tegemoet te lopen over de zichtas. Van 
afstand lijken de torens identieke oran-
je blokkendozen. Dichterbij komend is 
te ontdekken dat de ramen in grootte 
verschillen, een gevolg van, verrassend 
genoeg, verschillende bestemmingen. 
De smalle ramen markeren de kantoren 

van de oostelijke toren, terwijl achter de 
brede ramen luxe woonappartementen 
liggen. Eenmaal bij de torens aange-
komen is de kleur van de gebouwen 
niet meer oranje, maar zijn verschil-
lende kleuren te onderscheiden: van 
bijna zwart in de plint naar paars, rood, 
oranje, geel tot spierwit in de kantelen 
van de top. Op enkele meters afstand 
wordt pas zichtbaar dat de verschillen-
de kleuren bakstenen in een patroon 
zijn aangebracht, waardoor het gebouw 
reliëf krijgt. 

Interieur 
De brede ramen geven het interieur van 
de woontoren een ongelooflijk ruimte-
lijk effect. De appartementen hebben 
extra hoge plafonds en verdiepingsho-
ge openslaande ramen met glazen ba-
lustrades. De architect heeft zo gezorgd 
dat het gemis van een balkon, dat van-
wege de milieueisen niet mocht worden 
gebouwd, nauwelijks wordt ervaren. De 
appartementen van de hoogste etages 
beslaan de gehele verdieping van 354 
m² en bieden uitzicht in de vierwind-
richtingen. De ontvangstruimte van de 
kantoortoren is ook een bezoek waard 
door witte zuilen en balies die regelma-
tig van kleur veranderen.

Amsterdam Symphony kan gezien wor-
den als het slotakkoord van het ‘Zuid 
van Berlage’. Het complex is helaas in 
de publiciteit gekomen als symbool van 
de vastgoedfraude.
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Django BuildingdJANGO BuIldING, 2010

GuStAv MAhleRlAAN 

KCAP Architects&Planners,  

han van den Born

david en Goliath 
Als ‘een David tussen de Goliaths’ staat 
de negen verdiepingen hoge Django 
Building aan de Gustav Mahlerlaan. 
Deze typering komt van de architect 
Han van den Born van KCAP, een ar-
chitectenbureau opgericht door Kees 
Christiaanse met veel ervaring op het 
gebied van woningbouw. De gebou-
wen in woongebied Gershwin zijn ge-
noemd naar jazzlegendes als Django 
Rheinhardt, Miles Davis, Ella Fitzgerald 
en Duke Ellington. Vooralsnog zijn 
Django Building, Miles Building en 
Amsterdam Symphony gerealiseerd.

Stadsblok 
Het architectenbureau kreeg, naar 
aanleiding van een stedebouwkun-
dige voorstudie voor vier kavels van 
Gershwin, een kavel toegewezen voor 
de bouw van een typisch stadsblok. 
Hieronder wordt verstaan een niet al 
te hoog (ca. 30 meter) gebouw van 
baksteen. Het gebruik van baksteen 
is voorgeschreven om het gebied de 
uitstraling te geven van een woonge-
bied. Tevens moest in de plint van het 
appartementencomplex plaats zijn voor 
winkelruimte.

Krachtige uitstraling 
Django Builing krijgt twee buren van ca. 
105 meter hoog, aan de oostkant staat 
de imposante woontoren Amsterdam 
Symphony en aan de westkant zal het 
gezelschap krijgen van Duke Tower. Bij 

het ontwerp wilde de architect vermij-
den dat Django Building weg zou val-
len naast de veelkleurige Amsterdam 
Symphony, maar de concurrentie met 
het gebouw aangaan wilde hij niet. De 
gevonden oplossing is krachtig: een 
zwart bakstenen gevel. Om te voorko-
men dat het gebouw zwaar en somber 
oogt, zijn een aantal ontwerpmiddelen 
ingezet. Al van afstand is de frisgroene 
bekleding van de onderste etages zicht-
baar. Deze glasplaten met bamboeprint 
geven het gebouw een vriendelijke uit-
straling en verwijzen volgens Van den 
Born naar de dakterrassen en daktui-
nen van Django Building en naar de 
daktuinen van omliggende gebouwen. 
Ook de ramen, afwisselend in grootte 
en breedte, met kozijnen in een warme 
champagnekleur en de verspringende 
balkons, verlevendigen de zwarte gevel. 

Ramen als passe-partout 
De centrale hal aan de Gustav 
Mahlerlaan brengt bewoners en be-
zoekers via een aantal traptreden op 
een podium met een golvende wand 
van glas en hout, waarachter winkel-
ruimte zichtbaar is. Links en rechts van 
deze wand zijn de liften gesitueerd. 
De appartementen hebben een bal-
kon en hoge ramen vanaf de vloer die 
niet doorlopen tot het plafond. Met de 
grote ramen wil de architect het effect 
creëren van een passe-partout, alsof 
je vanuit de woning naar een levend 
schilderij kijkt.
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MIleS BuIldING, 2011

GeORGe GeRShwINlAAN,  

GeORGe GeRShwINPleIN

Bedaux de Brouwer Architecten

Miles Building huwelijk in het binnenhof
‘Het binnenhof is een soort huwe-
lijk van alles wat het vak interes-
sant maakt’ aldus architect Jacq. 
de Brouwer. In het hart van het 
carré van Miles Building grijpen 
stedenbouw, landschap, architec-
tuur en woonomgeving in elkaar. 
Dit binnenhof staat visueel in ver-
binding met de De Boelegracht, 
de Gershwinlaan en de moestui-
nen. Het is ingericht met bankjes 
en hoog opgeschoten bamboe. 
Hoewel het binnenhof vanaf de 
Gershwinlaan goed is te zien dank-
zij de transparante glazen deuren, 
kun je er als bezoeker niet naar bin-
nen. Dat privilege is voorbehou-
den aan de bewoners van de 71 
koopwoningen. De variëteit aan 
woninggrootte en woningtypes is 
groot; een hele prestatie gezien de 
gestelde bouwhoogte en grootte 
van de kavel. 

van laag naar hoog
In aansluiting op de hoge torens 
van Amsterdam Symphony aan het 
Gershwinplein, heeft Miles Building 
aan de pleinzijde een hoogte van 
twaalf verdiepingen. De zijde van 
de De Boelegracht is georiënteerd 
op het water en heeft slechts twee 
verdiepingen die zich uitstrekken 
boven de gracht. In de transpa-
rante plint zijn commerciële ruim-
ten gemaakt. De antracietkleurige 

bakstenen gevel en de zorgvuldige 
detaillering van bijvoorbeeld de 
verschuifbare aluminium zonwerin-
gen en het hout geven het gebouw 
een chic voorkomen.

tijdloos
Bedaux de Brouwer Architecten 
heeft al 75 jaar ervaring met het 
ontwerpen van woningen. Het bu-
reau begon in 1937 met het ont-
werp van een eigen woning voor 
architect Jos. Bedaux in Goirle 
(Noord-Brabant), een huis dat in de 
vakwereld bekend staat als school-
voorbeeld van het traditionalisme, 
maar interessant genoeg ook wel 
wordt gezien als postmodern avant 
la lettre. Tegenwoordig staat het 
bureau volgens de architecten voor 
vakmanschap en tijdloze ontwer-
pen, variërend van modern tot tra-
ditioneel. Dat deze kenmerken te-
rug te vinden zijn in Miles Building 
werd beaamd door de jury van de 
Amsterdamse Architectuurprijs (de 
Gouden A.A.P.) die het gebouw in 
2012 nomineerde. 



57

116 117

O P E N B A R E  R U I M T E

Gershwinplein Binnendijkse Buitenveldertse Polder
Het Gershwinplein vormt het eind-
punt op de Minerva-as, die begint in 
de Apollobuurt en via de Minervalaan 
en het Zuidplein doorloopt naar het 
Mahlerplein en het Gershwinplein. Tot 
het midden van de twintigste eeuw was 
dit gebied polderland. In het ontwerp 
van het naastgelegen Buitenveldert, 
dat tussen 1957 en 1962 werd ge-
bouwd, was een groene buffer gepland 
tussen de nieuwe wijk en de oude stad. 
Een groot deel van die buffer werd al 
snel in gebruik genomen door trein- en 
autoverkeer. Tegen Buitenveldert aan 
legde men sportvelden aan, die vanaf 
1998 plaats maakten voor de torens 
van Zuidas.

Eigen karakter
Het Gershwinplein ligt aan de zuidrand 
van Zuidas. Het wordt aan drie kanten 
ingesloten door hoge torens maar kent 
naar het zuiden vrij uitzicht op de De 
Boelegracht. Dit zorgt ervoor dat het 
Gershwinplein een van de zonnigste 
pleinen is van Zuidas. In tegenstelling 
tot het grootschalige Mahlerplein is 
het Gershwinplein een intieme plek. 
Er is rust en ruimte voor kleinschaliger 
gebruik, zoals muzikale optredens en 
lokale markten. Zomers zijn er terras-
sen. In de openbare ruimte van Zuidas is 
veel aandacht besteed aan hoogwaar-
dige materialen. Het straatmeubilair 
wijkt duidelijk af van de Amsterdamse 
standaard. Zo heeft Zuidas een eigen 

klinker die beter aansluit bij de schaal 
en het kleurenpalet. Opvallend zijn ook 
de lichtzuilen die op het Gershwinplein 
een grid vormen maar ook de zichtas 
richting het Mahlerplein versterken.

Lex van Deldenbrug
De in 2013 aan te leggen leg Lex van 
Deldenbrug over de De Boelegracht 
wordt eerder een plein dan een brug. 
Deze fiets- en voetgangersbrug wordt 
namelijk niet alleen een doorgangs-
weg, maar zal ook een plek zijn om een 
terrasje te pakken. Het ontwerp is van 
voormalig Rijksbouwmeester Liesbeth 
van der Pol van DOK Architecten. De 
brug krijgt een breedte van maar liefst 
28 meter en een vrije overspanning van 
26,5 meter. De zeer riante afmetingen 
zijn geïnspireerd op de breedste brug 
van de stad, de Torensluisbrug over het 
Singel, waar het Multatulibeeld staat. 
De bekleding zal bestaan uit gele klin-
kers voor het voetgangersgedeelte 
en oranje klinkers voor het fietspad. 
Zo verovert de brug met zijn forse for-
maat en frisse kleurenpalet straks zijn 
eigen plek op de Minerva-as. Letterlijk 
en figuurlijk de brug tussen Zuidas en 
Buitenveldert.
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