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Office for the Circular Economy

Enkele adviesbureaus actief in de duurzame economie 
betrekken een kantoorgebouw in Amsterdam. BETA ontwierp de 
totstandkoming met hergebruik als leidmotief. Ingegeven door 
een overmaat tussen gebouwkern en colonnade zijn schermen 
geplaatst. Deze schermen vergroten de nuttige ruimte en 
bieden een gemeenschappelijke drager tussen de verschillende 
ondernemingen. Tegen deze schermen zijn uiteenlopende 
objecten als pantry’s, leestafels en concentratieruimtes geplaatst, 
resulterend in een levendige sfeer.
Gewoonlijk worden ruimte en materiaal gezamenlijk ontwikkeld 
in een ontwerp. Dit project vroeg echter om een andere aanpak: 
de missie van de opdrachtgevers verlangde een fysieke 
manifestatie. In samenwerking met huurder en verhuurder Cocon 
werd sloopafval in een keten georganiseerd. BETA zou andere 
verbouwingsprojecten van de verhuurder verkennen, kandidaat 
materialen schouwen en met de partners ontwerpbeslissingen 
nemen, allemaal in een kort tijdsbestek.
Naast de hardware van de schermen, concentratieruimtes, pantry’s 
en vergaderruimtes, zijn er verschillende circulaire concepten in het 
project toegepast. Het tapijt van Interface is gemaakt van visnetten 
uit Zuid-Oost Azië, het akoestisch plafond van oude kranten, het 
Gispen meubilair is ‘ervaren’, en de huurders betalen voor licht in 
plaats van armaturen.
De uitkomst werd in hoge mate bepaald door de projectpartners 
en de beschikbare bouwstoffen. De rol van ontwerper ondervond 
hierdoor een bescheiden verschuiving: minder ontwerpen, meer 
cureren en regisseren. Het resultaat is een sterk gelaagde esthetiek 
– met een boodschap.
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OPEN VRAAG

De opdrachtgever Copper8 is een adviesbureau dat duurzame 
doorbraken in de maakindustrie faciliteert. Door hen werden de 
architecten van BETA benaderd met een open vraag:

“Richt de kantoorverdieping in voor Copper8 en nog 
twee gelijkgestemde adviesbureaus. Maak een ontwerp 
dat verschillende werkomgevingen faciliteert maar 
tegelijk een fysieke manifestatie wordt van de gedeelde 
missie.”

Twee thema’s zouden aldus de boventoon voeren in het project: 
duurzaamheid en samenwerking. Het terugverdienen van de 
pilotkosten voor technische duurzaamheid – door bijvoorbeeld een 
innovatief verlichtings- / verduisteringsconcept – zou lastig blijken 
met de beperkte metrage van de verdieping (550 m2 vvo). BETA stelde 
daarom voor om vooral in te zetten op materiaalkringlopen als richting 
voor het project.

RUIMTECONCEPT 1: INGEPAKTE KERN

Opvallend aan het casco van het gebouw is de relatief grote afstand 
tussen de gebouwkern en de colonnade daaromheen. De twee 
ruimteconcepten die BETA aandroeg zouden beiden gebruik maken 
van deze overmaat.

Het eerste concept betrof het ‘inpakken’ van de gebouwkern met 
een kastenwand. De overmaat zou hierdoor ingezet worden om 
allerhande dienende functies en bergruimte erin op te lossen. 
Uitgevoerd in afgedankte kasten van een vergelijkbaar type, zou de 
kantoorverdieping hierdoor een bonte uitstraling krijgen. De ruimte 
eromheen zou als een open kantoortuin door de verschillende bedrijven 
in gebruik worden genomen.

RUIMTECONCEPT 2: HET IJSBEERPAD

Het tweede (gerealiseerde) concept gaat uit van een rondom 
lopende route die verschillende gemeenschappelijke ondersteunende 
functies ontsluit. Deze route doet tevens dienst als ‘ijsbeerpad’ 
tijdens telefoongesprekken. Het pad wordt ingekaderd door een serie 
schermen tussen de colonnade. Door deze schermen naar binnen te 
plaatsen wordt de nuttige ruimte aan de gevelzijde vergroot. Tegen 
de schermen plaatsen de verschillende adviesbureaus hun eigen 
meubilair zoals pantry’s, concentratieruimtes en leestafels.

Op de generieke kantoorverdieping is hierdoor een contrastrijke 
omgeving ontstaan. Rondom de kern bieden de schermen een 
gemeenschappelijke ruimtelijke drager tussen buren. Aan de gevelzijde 
heerst daarentegen de speelsheid van de verschillende (bedrijfs-) 
identiteiten in een fluïde ruimte.

DE BASIS

De verdieping is heel standaard: een kern 
met daaromheen een vrij indeelbare vloer. De 
ingang vanaf het trappenhuis is asymmetrisch 
geplaatst richting het noorden. Uitdaging is o.a. 
om wat meer levendigheid in de anders saaie 
plattegrond te krijgen.

RUIMTECONCEPT 1: ‘INGEPAKTE KERN’

In feite doen we niets anders dan de kern 
‘inpakken’, maar dan wel op een bijzondere 
manier. Allerhande noodzakelijke functies 
worden in deze zone opgelost in een collage. 
Daaromheen is de verdieping weer vrij 
indeelbaar.

RUIMTECONCEPT 2: ‘IJSBEERPAD’

Direct om de kern heen maken we een 
‘ijsbeerpad’ welke natuurlijk ook dienst doet 
als verkeersruimte. Op een heel strakke ritme 
brengen we doosjes aan welke programma 
bevatten. Omdat de kracht van het ontwerp 
schuilt in het ‘ijsbeerpad’, kan er gevariëerd 
worden met de diepte van de doosjes 
de kantoorverdieping op verschillende, 
verrassende manieren in de delen.
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KETEN VAN SLOOPMATERIAAL

De schermen, de concentratie- en vergaderruimtes werden 
gerealiseerd met sloopafval uit andere projecten van verhuurder en 
belegger Cocon Vastgoed. Voor de materialisering van deze objecten 
viel de keuze aanvankelijk op een compositie van hergebruikte 
generieke C-profielen van gedemonteerde metal-stud wanden. Deze 
conceptuele voorkeur kwam voort uit de haast monopolistische 
positie van dit wandsysteem in de interieurbouw, en de grote bijdrage 
ervan aan de afvalberg. Ironisch genoeg bleek metal-stud niet op een 
economische manier te demonteren.

Het alternatief was om het interieur te realiseren met grotere 
gedemonteerde bouwcomponenten uit verschillende gebouwen. BETA 
verkende op die manier verschillende renovatieprojecten van Cocon 
om kandidaat componenten te schouwen en in te meten. In een kort 
tijdsbestek werd vervolgens gekeken of de bouwcomponenten zich 
leenden voor het functioneel ontwerp. Als besloten werd om deze te 
hergebruiken zorgde Cocon voor demontage en transport.
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SAMENHANG TUSSEN VREEMDEN

Uit deze keten aan sloopmaterialen kwamen de twee belangrijkste 
bouwcomponenten: glazen scheidingswanden uit het voormalig 
stadsdeelkantoor van de Baarsjes en houten binnenpuien van een 
verbouwd seniorencomplex aan de Amsteldijk. Om een zekere mate 
van eenheid te bewaren is een maatsysteem toegepast op beide 
componenten. Dit maatsysteem is bij de houten puien gebruikt om de 
compositie van open en dichte vlakken te bepalen; bij de glazen puien 
is deze maatvoering gebruikt om de bonte grafische bedrukkingen te 
transformeren.

VAN ONTWERPEN NAAR REGISSEREN

Met Cocon is er aldus nauw samengewerkt aan de circulaire realisatie 
van de schermen, pantry’s, concentratie- en vergaderruimtes. 
Met leveranciers als Interface en Gispen zijn circulaire concepten 
toegepast voor het akoestisch plafond, het meubilair, de verlichting 
en het tapijt. De projectpartners, de beschikbare bouwstoffen, maar 
bovenal de mate van samenwerking tussen de partijen werd bepalend 
voor het eindresultaat. De rol van ontwerper ondervond hierdoor 
een bescheiden verschuiving: minder ontwerpen, meer cureren en 
regisseren. Het sterk aanwezige resultaat sluit het ruimtelijk én 
conceptueel naadloos aan bij de missie van de opdrachtgever.

OPDRACHTGEVERS 
 
LOCATIE 
 
jAAR 
 
PROjECTPARTNERS 
 
 
 
TEAM BETA 
 
 
BEELD

Copper8, Cocon Vastgoed 
 
james Wattstraat 100, Amsterdam 
 
2015 
 
Cocon Vastgoed (materiaalketen), Stijn 
Bertens (meubelmaker), Interface (tapijt), 
Gispen (meubilair) 
 
Auguste van Oppen, Evert Klinkenberg, 
Marc van Asseldonk, Marcello Soeleman 
 
tekeningen, foto’s uitvoering BETA 
fotos oplevering door Chris van Koeverden
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GO

21 januari 2015

kantoorverdieping Copper8
100 WATT, Amsterdam
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B B'

 hergebruikte glaspanelen van vloer tot plafond, hoogte ca. 2390 mm
 structureel gekit in aluminium L profielen, kleur profielen donkergrijs
 kleur kit: donkergrijs
 v.v. patroon n.t.b. op een stramienmaat van 300 x 300 mm

C' C

dubbele wandcontactdoos opdek bevestigd; meegespoten
met akoestisch spuitwerk of in kleur donkergrijs.
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