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‘Ambacht en innovatie ontmoeten elkaar in dit monument van Dudok’
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Het ‘Havengebouw’ in Amsterdam is één van de laatste door architect W.M. 
Dudok ontworpen gebouwen. Dit markante gemeentelijk monument aan het IJ 
werd in 1960 geopend en was lange tijd het hoogste gebouw van Amsterdam, 
als onderdeel van een wederopbouw- en stadsvernieuwingsplan van de 
gemeente begin jaren ’50. De monumentale status van het pand zit onder andere 
in de voortrekkersrol die het gebouw had aan het IJ. Ook de toen nog niet 
gebruikelijke verregaande systematisering en prefabricage van gevelelementen, 
balken en trappen, waardoor het gebouw binnen zeer korte tijd en met een 
beperkt budget kon worden gerealiseerd, dragen bij aan het belang van dit 
monument. 

In 2013 werd Fokkema & Partners Architecten gevraagd een voorstel te maken 
voor de revitalisatie van de entreehal en het restaurant van het Havengebouw. 
Door verbouwingen in de afgelopen decennia was met name de entree van het 
gebouw haar oorspronkelijke allure verloren en was ook het restaurant gedateerd 
geraakt. Daarnaast was er vanuit de ‘N.V. Havengebouw Amsterdam’ een sterke 
wens om het gebouw ook voor de komende generaties levendig en aantrekkelijk 
te houden.

De nieuwe entreehal vormt een uitnodigende entree voor medewerkers en 
bezoekers en biedt ruimte aan een ruime ontvangstbalie, voldoende wachtruimte 
en een royale verbindingstrap naar de eerste etage. Fokkema & Partners 
heeft het te klein geworden restaurant van de begane grond naar de eerste 
verdieping verplaatst met als hoogtepunt de koffiebar en het ‘oog’ op het IJ. 
Een grote verscheidenheid aan ontmoetingsplekken in het restaurant zorgt voor 
flexibiliteit en een comfortabele sfeer. Energiezuinige installaties dragen bij 
aan het duurzame karakter van het nieuwe stij lvolle maar eigentijdse interieur. 
Ambachtelijke materialen die de kwaliteit van het monument benadrukken, zijn op 
een eigentijdse manier toegepast met respect voor de architectuur van Dudok en 
in de karakteristiek van het Havengebouw en zijn gebruikers. 

Speciaal voor het Havengebouw ontwikkelde FOK-lab samen met 
Koninklijke Tichelaar een unieke tegel
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Een uitnodigende entree 

Dudoks oorspronkelijke entreehal was bekleed met Bianco Carrara marmer op de 
vloer en zwart gepolijst graniet op de kolommen. Blikvanger in deze hal was de 
enorme wit marmeren trap naar de eerste etage, die in het oorspronkelijke plan 
van Dudok het Havengebouw zou gaan verbinden met de later aan te bouwen 
laagbouw van zeven etages. Deze door Dudok ontworpen laagbouw is er nooit 
gekomen, waardoor de trap in feite weinig betekenis had. De oorspronkelijke 
marmeren trap, waar ooit Monique van de Ven in de film ‘Hoge hakken, echte 
liefde’ over naar beneden liep, is in 1990 gesloopt om plaats te maken voor 
kantoorruimten. Tijdens deze renovatie is de gehele hal eveneens verbouwd. 
Gekozen is toen voor een rood granieten vloer, met spiegels omklede kolommen, 
oudroze beplating, een donker plafond en een logge tourniquet. Deze entreehal 
had in 2013 een gedateerde uitstraling gekregen.

Uitgangspunt in het ontwerp van Fokkema & Partners was het terugbrengen van 
de sfeer van Dudok; geïnspireerd op zijn architectuur, maar in een eigentijdse 
vertaling. In de materialisatie van het project is gekozen om ‘eerlijke’ materialen 
toe te passen. Ruwe en robuuste materialen refereren aan de nijverheid 
van de Amsterdamse haven en de scheepsbouw, klassieke en 
ambachtelijke materialen verwijzen naar de architectuur van Dudok. 
De vloeren zijn afgewerkt met natuursteen en massief eiken, de wanden 
bekleed met geblauwd staal, roestvast staal, beton en stucwerk, de karpetten 
en stoffering van het meubilair zijn gemaakt van wol, de meubels zijn uitgevoerd 
in Corten-staal en glas, massief hout, staal of natuursteen en speciaal voor het 
Havengebouw heeft FOK-lab in samenwerking met Koninklijke Tichelaar Makkum 
unieke keramische tegels ontworpen voor de koffiebar en het uitgifte-eiland.

‘De ontvangstbalie, uitgevoerd in Corten-staal en glas, verwijst 
niet alleen naar de industrie van de Amsterdamse haven, maar met 
zijn kleur ook naar de rode stalen constructie op het dak van het 
Havengebouw en naar de rode ‘hoge hakken’ van Monique van de 
Ven.’
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Fokkema & Partners heeft, kijkend naar het ontwerp van Dudok, gekozen 
om opnieuw een Bianco Carrara marmeren vloer toe te passen, maar in een 
eigentijds patroon, dat aansluit bij de speciaal ontworpen keramische tegels. Een 
marmeren trap naar het restaurant op de eerste etage was eveneens een voor 
de hand liggende keuze, maar ook daarin is gezocht naar een situatie specifieke 
oplossing: een royale wenteltrap op de plek van de oorspronkelijke trap van 
Dudok. De ontvangstbalie, uitgevoerd in Corten-staal en glas, verwijst niet alleen 
naar de industrie van de Amsterdamse haven, maar met zijn kleur ook naar de 
rode stalen constructie op het dak van het Havengebouw en naar de rode ‘hoge 
hakken’ van Monique van de Ven. Een verticale schijf achter de receptiebalie 
benadrukt de hoogte van de hal en vormt de achtergrond voor het bestaande 
kunstwerk van Marte Röling, dat Fokkema & Partners heeft teruggebracht in het 
nieuwe ontwerp. 

De bouwkundige kern is over twee verdiepingen opgedikt met geblauwd staal. 
In het ontwerp van Dudok, vormt de bouwkundige kern een obstakel tussen 
de west- en oostzijde van het gebouw. Om een transparante en ruimtelijke 
verbinding tussen west- en oostzijde van het gebouw te maken heeft Fokkema & 
Partners op de eerste verdieping doorbraken in de bouwkundige kern gemaakt, 
die een visuele relatie creëren tussen de beide zijden. 

De kernopdikking is daarnaast functioneel ingezet om beeldschermen, 
spiegels en andere voorzieningen in op te nemen. Zo kunnen 
bezoekers in de entreehal bijvoorbeeld een glas ‘Amsterdams 
leidingwater’ drinken uit een geïntegreerd fonteintje in de geblauwd 
stalen wand.
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Het restaurant 

Het restaurant op de eerste verdieping staat in directe verbinding met de 
entreehal en wordt ontsloten via de nieuwe trap. Bij bovenkomst biedt een 
speciaal voor dit project ontworpen karpet, ruimte aan een comfortabele lounge 
en een robuuste leestafel. Aan de centrale lifthal liggen de nieuwe keuken en het 
uitgifte-eiland. In de geblauwd stalen kernopdikking is hier ruimte gemaakt voor 
nissen met kassa’s en schoon servies. De aangrenzende zitplekken aan lange 
tafels en aan de vaste bank zorgen voor een verscheidenheid aan zitplekken in 
het restaurant. De flexibele opzet kan gedurende de dag voor een brede invulling 
gebruikt worden. 

Voor Fokkema & Partners was het belangrijk de relatie tussen het Havengebouw 
en het IJ te versterken. Om dit mogelijk te maken was een ingrijpende 
bouwkundige ingreep noodzakelijk, waarbij onder andere de bestaande toilet-
groep verplaatst moest worden naar de andere kant van de verdieping. In deze 
vrijgekomen ruimte aan de IJ-zijde van het gebouw is de (koffie)bar geplaatst, 
met uitzicht naar toren Overhoeks en het EYE filmmuseum. De oorspronkelijk 
samengestelde centrale ruit is vervangen voor een nieuwe, nu ook thermisch 
isolerende, panoramaruit: het ‘oog’. In het ‘oog’ van het gebouw ligt een tweede 
speciaal ontworpen karpet, met daarop zit- en eetplekken, uitkijkend over 
het IJ. De zitplekken zijn hier verbijzonderd door een verhoogd plafond met 
industriële LED-spots. Op verhoogde vloeren in de hoeken zijn zitplekken voor 
kleine en grote groepen, die de diversiteit aan zitplekken compleet maken. Aan 
weerszijden van het ‘oog’ is de kopgevel aan het IJ geheel ingevuld 
met een stalen framewerk, bestaande uit zwarte buisprofielen waarin 
de scheepsmodellen van het Havengebouw drijven, alsof ze varen 
tussen de schepen op het IJ. Met eenzelfde stalen framewerk, voorzien 
van LED-verlichting, is de achterwand van de bar ingevuld. Deze biedt ruimte 
voor koeling, opslag en glazen planchetten voor servies en flessen. ’s Avonds 
is de verlichte bar zichtbaar door het ‘oog’ en werkt deze als een vuurtoren, die 
voorbijgangers een sfeervolle blik naar binnen biedt.
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FOK-lab: een unieke tegel voor het Havengebouw 

Als onderdeel van de revitalisatie van het Havengebouw, heeft Fokkema & 
Partners een unieke tegel ontworpen voor de koffiebar en het uitgifte-eiland. 
FOK-lab – Fokkema’s eigen platform voor innovatie en unieke architectonische 
oplossingen – heeft hiervoor nauw samengewerkt met Koninklijke Tichelaar in 
Makkum.

Parallel aan het ontwerpproces is de vorm van de tegels tot stand gekomen: drie 
tegels met een gefacetteerde rand, ieder met verschillende afmetingen en dikte. 
De tegels kunnen samengevoegd worden in een eindeloos scala aan patronen 
en zorgen door hun verschillende afmetingen en dikte voor een uniek plastisch 
effect. Een speciaal glazuur, ontwikkeld door Tichelaar, sluit met de bijzondere 
kleurnuanceringen haarfijn aan bij de gebruikte materialen. 

Meer dan duizend unieke keramische tegels in drie verschillende afmetingen zijn 
door Tichelaar met de hand gegoten, geglazuurd en gebakken om de bar en 
het uitgifte-eiland hun karakteristieke uiterli jk te geven. Het willekeurige patroon 
waarin de tegels zijn geplaatst, is bovendien ook terug te vinden in de marmeren 
vloer in de entreehal. De tegels zijn omkaderd met zwarte stalen hoeklijnen en 
aan de bovenzijde zijn de meubels ingelegd met roestvast staal.

‘Meer dan duizend unieke keramische tegels in drie verschillende 
afmetingen zijn door Tichelaar met de hand gegoten, geglazuurd en 
gebakken om de bar en het uitgifte-eiland hun karakteristieke uiterlijk 
te geven.’
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Comfort

Integraal met de uitstraling van het interieur heeft Fokkema & Partners ook de 
installaties van het Havengebouw vernieuwd. Zo zijn de bestaande samengestelde 
glaspuien met enkel glas in de entreehal en aan de IJ-zijde, vervangen voor 
geheel volglazen puien, voorzien van isolerend en zonnewarmtewerende 
beglazing. De nieuwe transparante tourniquet, die zorgt voor een uitnodigende 
entree, is op inventieve wijze voorzien van een luchtgordijn, dat door middel 
van een taps toelopend profiel verwarmde lucht uit de kelder de tourniquet in 
blaast. Zowel de begane grond als het restaurant zijn voorzien van energiezuinige 
lage-temperatuur vloerverwarming, waardoor veel convectoren overbodig zijn 
geworden. Het volledig naadloos gespoten plafond heeft een frisse uitstraling en 
bovendien een akoestisch dempende werking. Alle vaste spots en additionele 
armaturen zijn voorzien van dimbare LED-verlichting, zodat het restaurant op 
verschillende tijdstippen van de dag sfeervol verlicht kan worden. 

Waar mogelijk zijn inblaasroosters in vorm van jetroosters op architectonische 
wijze in het interieur geïntegreerd en doen ze denken aan patrijspoorten op 
een schip. De geblauwd stalen kernopdikking is rondom ingezet als 
afzuigkanaal, dat vrijwel geheel in de afzuigcapaciteit voorziet. 

Bij de renovatie van het restaurant en de entree zijn naast duurzame 
installaties ook de nieuwste domotica-technieken toegepast. Een geïntegreerd 
camerasysteem filmt sprekers en projecteert ze op beeldschermen op beide 
verdiepingen. De moderne audiovisuele middelen, de LED-verlichting, de 
beeldschermen met narrowcasting, de airconditioning, verwarming en lichtwering 
zijn eenvoudig via een scherm of zelfs met smartphone op afstand te bedienen, 
voor optimale gebruiksvriendelijkheid.

‘Waar mogelijk zijn inblaasroosters in vorm van jetroosters op 
architectonische wijze in het interieur geïntegreerd en doen ze denken 
aan patrijspoorten op een schip.’
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Entreehal - nieuwe situatie Zicht op het IJ - nieuwe situatie

Entreehal - oude situatie De originele trap, gesloopt in jaren ‘90 Zicht op het IJ - oude situatie
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