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AMSTERDAMT PARK 
Herontwikkeling/Interieur

Gemeente Amsterdam

CUBE

500 m2

De Gemeente Amsterdam wilde in een 
oude winkelruimte aan de Jodenbreestraat 
in Amsterdam een multifunctionele en 
gemeenschappelijk plaza ontwikkelen. 
Deze wens maakt onderdeel uit van hun 
flexibele huisvestingsconcept voor de 
kernvoorraad, waarbij door realisatie 
van dit soort plaza’s, de kantoorvloeren 
kunnen worden verdicht. CUBE is, na een 
besloten prijsvraag, gevraagd om dit te 
realiseren. Daarbij was de wens dat het 
een aansprekende ruimte moest worden 
waarin de grenzen worden opgezocht 
om tot een buitengewone uitstraling te 
komen.
In de semi-openbare plaza, kan 
worden gewerkt, vergaderd en kunnen 
biologische broodjes, koffie en sapjes 
worden genuttigd aan de verschillende 
sta- en zittafels. Daarnaast is er de 
mogelijkheid voor het houden van 
presentaties en bijeenkomsten. De 
ruimte is herkenbaar en uitnodigend 
voor de verschillende gebruikers. 
Functionele programma-onderdelen zijn 
zeer efficiënt in eenvoudige volumes 
aan de buitenzijden van de ruimte 
ondergebracht waardoor er een open 
zone voor de plaza ontstaat. Daarnaast is 
er gekozen om de entree-zone anders in 
te delen, de brandscheiding te verleggen 
en zo te verbinden met de plaza. 

We hebben een ruimte aan het 
gebouw toegevoegd met de rust en 
speelsheid van een groene parkachtige 
omgeving. Grote, in hoogte wisselende, 
plantenkooien hangen als bladerdak 
tussen echte berkenstammen. Ook langs 
de grote glaspuien vormen opgehangen 
plantenbakken een natuurlijk filter. 
Op de wanden wordt met een print de 
schaduw van de bladeren gesimuleerd en 
ook de vloer heeft met zijn grijs/bruine 
tinten een natuurlijke uitstraling. Het 
consequente kleurgebruik van wit, bruin 
en groentinten brengt een zekere rust 
in de verder op het oog vrij willekeurig 
ingerichte ruimte. De volumes aan de 
zijkanten zijn voorzien van houten latjes 
van ongelijke diktes die tussen de bomen 
staan als houten schuurtjes.

Duurzaamheid was een belangrijk 
uitgangspunten. De echte planten 
in de hangende kooien, zorgen voor 
goede luchtkwaliteit en beleving. Voor 
bewatering zijn de kooien door middel 
van elektrische takels naar beneden te 
halen. Daarnaast is er veel meubilair 
hergebruikt vanuit verschillende opslag 
depots van de gemeente.
De plaza is een flexibele, functionele 
ruimte geworden, die daarnaast ook 
vooral inspeelt op een parkachtige 
beleving van de omgeving. 
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Plantenbakken, 
bxdxh 
5500x250x300, 
whitewashed houten 
delen.
Gespannen tussen 
staalkabels

Radiatoren

RW-waarde: 55 dB

Meerdere reeds 
bestaande hanglampen 
boven balie van 
plafond hangen!
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