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transformatie
Het recent getransformeerde Huygens ‘Dok vormt samen met het 
kantoorinterieur van huurder De Alliantie een bijzondere symbiose, 
waarin karakteristieke elementen van een jaren ’60-gebouw het ka-
der vormen voor een open en dynamische werkomgeving waarin Het 
Nieuwe Werken centraal staat. 

De herbestemming van het Huygens ‘Dok, van voormalig stadskan-
toor naar een bedrijfsverzamelgebouw, demonstreert de kracht van 
NEXT om op een integrale wijze een nieuw leven te geven aan gebou-
wen uit de jaren ’60 en ’70. In het specifieke geval van het Huygens 
‘Dok wordt de samenhang tussen het interieur en de openbare ruimte 
benadrukt. De karakteristieke trappenhuizen zijn met hun gunstige 
ligging prominenter zichtbaar gemaakt. In het hart van het Huygens 
‘Dok bevindt zich het atrium. Door een grote glazen vliesgevel te ma-
ken in de gevel en vloerdelen van de tweede verdieping te verwijde-
ren opent dit atrium zich richting het Christiaan Huygensplein. Het 
wordt onderdeel van de publieke ruimte doordat er een verbinding 
ontstaat met de dubbel hoge centrale ruimte op de eerste verdieping 
in het hart van het gebouw. 

Het atrium speelt  een centrale rol in het gebouw omdat het de ver-
schillende bedrijven in het gebouw met elkaar verbindt en ze ontsluit. 
Het openbare karakter wordt versterkt door een openbare horecage-
legenheid, die met openslaande deuren en uitzicht op  het Christiaan 
Huygensplein. De entree van De Alliantie grenst aan het atrium en de 
horecagelegenheid, die dagelijks door veel medewerkers en bezoe-
kers van de woningcorporatie wordt gebruikt.

↑ DooR vERWIjDERINg vAN vloERDElEN oNTSTAAT EEN DubbElHoog ATRIum
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de aLLiantie 
amsterdam
De Amsterdamse woningcorporatie de Alliantie huurt na de 
verbouwing 2.600 m2, verdeeld over de eerste en tweede 
verdieping. NEXT maakte binnen de contouren van het Huygens’Dok 
het interieurontwerp waarbij het nieuwe werken een belangrijk 
uitgangspunt is. Het kantoorinterieur dient als pilot voor de 
nieuwe huisstijl van het bedrijf, dat de overstap naar het nieuwe 
werken maakt. leidend in het ontwerp zijn de thema’s plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken, activiteit gerelateerd werken, flexibiliteit en 
transparantie. De opzet van het interieur bestaat hoofdzakelijk uit de 
schakeling van drie types werk- en ontspanningsplekken. Zo zijn er 
werklandschappen, huiskamers en studieplekken met elk een eigen 
karakter. gezamenlijk bepalen ze de dynamische werksfeer die als 
uitgangspunt heeft gediend voor dit interieur en het nieuwe werken. 

werken met 
karakter
Er is sterk ontworpen vanuit de kwaliteiten en het karakter van het 
het gebouw. De heldere industriële betonstructuur is zo veel mogelijk 
in het zicht gelaten. De installaties zijn zo goed mogelijk hier op 
afgestemd. De indeling met het vergadercentrum in het midden van 
het gebouw zorgde voor een heldere indeling. De daarin gelegen 
oude kluis die nu dienst doet als garderobe viel mooi samen met de 
looplijnen en zorgt voor de juiste dynamiek tussen de verschillende 
werksferen. vanuit de ideeën voor het nieuwe werken is het materiaal 
en kleurgebruik ingezet om onderscheid te maken tussen deze 
werksferen. bij de flexwerkplekken van het werklandschap is gekozen 
voor een uniform beeld met veel openheid en neutrale kleuren met 
daartegenover de meer uitgesproken kleuren en beslotenheid voor de 
huiskamers waar informeel overleg plaats kan vinden of gewerkt kan 
worden. 

↑ opEN WERklANDSCHAppEN WISSElEN Af mET HuISkAmERS vooR INfoRmEEl ovERlEg

WERklANDSCHAp: 
licht, ruimte, overzicht, accenten 
in natuurlijke materialen, sober, 
doelmatig, arbogeschikt 

STuDIE:
Rustig, warme sfeer, natuurlijke 
materialen, accent in de ruimte, 
arbo-geschikt, max. 3 personen

HuISkAmER:
Warme uitgesproken kleuren, 
ontspannen houding, sfeervolle 
verlichting, niet arbo-geschikt, 
grotere groepen
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werksferen
bijzonder aan het ontwerp, is dat de werkplekken in verschillende 
combinaties toepasbaar zijn - en dus flexibel inzetbaar zijn in 
verschillende gebouwen. In het geval van De Alliantie vertaalt 
zich dit in een open werkvloer die van het vergadercentrum in het 
hart van het gebouw wordt afgeschermd door een zone waarin 
zogenaamde huiskamers zijn ontworpen. Deze huiskamers faciliteren 
informele vormen van werken, overleggen en ontmoeten. Naast 
het vergadercentrum zijn er in wanden met nissen gecreëerd voor 
overleg of een telefoongesprek. bij de ingang van het kantoor is het 
openbare publieksgebied van de woningcorporatie gelegen. Hierin 
zijn naast de ontvangstbalie en wachtruimte met leestafel, open- en 
besloten spreekruimtes ontworpen die nauw aansluiten bij de sfeer 
en materialisatie van het kantoorgedeelte.
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↑ DE ouDE kluIS kREEg EEN NIEuWE fuNCTIE AlS gARDERobE↑ HET vERgADERCENTRum IS EEN TRANSpARANTE kERN





coLofon 
oNtwErp →
NExt archItEcts / amstErDam

paul van vlissingenstraat 2a
1096 bk Amsterdam 
Nederland
t → +31(0)20 4630463
f → +31(0)20 3624745
E → info@nextarchitects.com
w → www.nextarchitects.com

opDrachtGEvEr →
DE allIaNtIE amstErDam  

Helmholtzstraat 61a  
1098 lE Amsterdam
t → +31(0) 88 002 3200
E →  info@de-alliantie.nl
w →  www.de-alliantie.nl

aDvIsEurs →
installaties: Ingenieursbureau linssen 
akoestiek: mobius consult
verlichting: Robert jan vos lichtadvies

bouw- EN procEsmaNaGEr→
D+Z

gooimeer 6-32
postbus 5009
1410 AA Naarden
t → +31(0))35 697 08 38
f → +31(0))35 697 08 39
E → info@dzap.nl

INtErIEurbouwEr→
loGGE

postbus 315
3940 AH Doorn
t → +31(0) 343-525911
f → +31(0) 343-525910
E →  info@logge.nl 
w →  www.logge.nl

lEvEraNcIEr mEubIlaIr→
Branding

de corridor 7
3621 ZA breukelen
t → +31(0) 346-258000
E →  info@branding.tm 
w →  www.branding.tm
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