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Stibbe
Stibbe, een van de meest toonaangevende advocatenkantoren  van Nederland, is al decennialang 
gehuisvest op de Zuidas in Amsterdam. Sinds juni van dit jaar heeft het bedrijf zijn intrek genomen 
in een nieuwbouw kantoor, ontworpen door JCAU,  aan de Beethovenstraat aan de RAI-zijde van 
het WTC.

Na een uitgebreid selectietraject in 2013 koos Stibbe ervoor om Fokkema & Partners Architecten 
het interieurontwerp te laten maken; een totaal interieur voor zowel de ca. 450 kantoorwerkplekken 
als de ondersteunende en servicegerichte functies, zoals restaurant, auditorium, vergadercentrum, 
bibliotheek, koffiebar en foyers.

Vanaf het begin lag de nadruk van het ontwerp op fluïditeit tussen ruimtes, spectaculaire vides, 
spannende routing en een unieke versmelting tussen interieurelementen en het gebouw. Fokkema 
& Partners is er trots op dat het zoveel extra ruimtelijkheid heeft toe kunnen voegen aan het 
gebouw door aanpassingen aan het casco-ontwerp. Op diverse plekken is het gebouw opener 
en toegankelijker gemaakt met extra vides, trappen en doorzichten. Bezoekers maken daardoor 
echt een reis door het gebouw waarin de hoogte van het atrium zowel van onder- als van bovenaf 
bijzonder, de doorkijkjes onderweg verrassend en het uitzicht over Amsterdam adembenemend zijn. 

Voor het atrium zijn door Fokkema & Partners speciale akoestisch panelen, over de volle hoogte van 
het atrium, ontwikkeld, die de imposante constructie van het gebouw als een schaduw spiegelen. 

Dit gecombineerd met de hoogwaardige, bijzondere details in de overige gebieden en het 
uitgebalanceerde kleurenschema, geïnspireerd op de jaren’50, maken dat dit interieur er, wat ons 
betreft, uitspringt. 
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Gebouw
Het gebouw heeft een duidelijke opbouw met plint, middenbouw en bovenbouw rondom een 
centraal atrium. De plaatsing van de diverse functies volgt op logische wijze deze geleding. 
De twee plintverdiepingen zijn het meest transparant, naar buiten gericht, en bevatten de entree, 
ontvangst, koffiebar, bibliotheek, auditorium, het interne vergadercentrum en restaurant. 
De middenbouw met verdiepingen 2 t/m 7 zijn de werkverdiepingen met de kantoorwerk- en 
informele ontmoetingsplekken. 
De bovenste twee lagen, ingericht als vergadercentrum met de meest representatieve en 
klantgerichte ruimten, vormen de kroon van het gebouw met het mooiste uitzicht over de stad en 
omgeving. 
Het gerealiseerde gebouw krijgt een BREEAM Excellent certificering waar het interieurontwerp 
uiteraard toe bijdraagt.

Hospitality en fluide verbindingen
Hospitality en gastvrijheid komen niet alleen ten goede aan de externe bezoekers, ook voor de 
medewerkers wordt goed gezorgd. Op de eerste verdieping is een volwaardig restaurant ingericht 
waar goed gelunched en indien gewenst gedineerd kan worden. In het restaurant kun je op twee 
manieren komen, vanuit de rondgang rondom het atrium of vanuit het lagergelegen foyer horend bij 
het auditorium. 
De ruimtelijkheid tussen restaurant en foyer is een voorbeeld voor hoe diverse fluïde verbindingen 
zijn gelegd tussen ook de bibliotheek en het foyer, tussen foyer en auditorium en tussen bibliotheek 
en koffiebar. Wie langer bij Stibbe werkt kent deze spannende routes, voor nieuwkomers valt er wat 
dat betreft nog veel te ontdekken. 
De koffiebar is zowel overdag als ‘s avonds voor borrels een belangrijke plek in het gebouw. Met 
een simpele verschuiving van de wand verandert de sfeer en functionaliteit van espressomachine 
naar bar/tap. 



Stibbe - Symbiose tussen imposante ruimtelijkheid en verfijnde detaillering

Atrium
Het atrium is dé centrale ruimte in het gebouw, direct vanuit de entree en de onder het gebouw gelegen parkeergarage te 
bereiken. In het centrale atrium staat de receptiebalie en hier vindt de ontvangst plaats. Het is het startpunt voor ieders route 
door het gebouw. Toegevoegd door Fokkema & Partners zijn de vide in de vloer van de 8e verdieping waardoor laagbouw 
en hoogbouw visueel met elkaar zijn verbonden en de kenmerkende akoestische atriumpanelen, die het gehele atrium een 
hoogwaardige en verfijnde uitstraling geven.Bezoekers, die in de businesslounge van het vergadercentrum worden ontvangen 
kunnen, wellicht met een kriebel in de onderbuik, door de vide terugkijken naar het atrium. Ook zijn er spannende doorkijkjes 
naar de lager gelegen kantoorverdiepingen. Een open steektrap verbindt de 8e verdieping met de 9e verdieping. Hier vind je 
de ovalen boardroomzaal, Rokin genaamd, verwijzend naar de Amsterdamse oorsprong van het bedrijf. Alle elementen in deze 
ruimte zijn zorgvuldig vormgegeven in concentrische ovalen waardoor ook hier architectuur en interieur een zorgvuldige eenheid 
worden. De volglazen gekromde wanden vormen geen belemmering met een adembenemend uitzicht op Amsterdam als 
resultaat.  

Auditorium
In de oksel van het atrium is het auditorium gelegen. Deze ruimte is bereikbaar vanuit de omloop rond het atrium op verdieping 
1 via de centrale, monumentale trap in het hart van het atrium. Het auditorium voorziet in 100 zitplekken. Elke zitplek heeft zijn 
eigen tafel, die omhoog klapt uit de voorgelegen rugleuning. Het is Fokkema & Partners gelukt om 1 van de wanden geheel in 
glas uit te voeren waardoor er een spectaculair zicht is op de binnentuin. De andere wand is in hout bekleed en voorzien van een 
patroon van leren biesjes. Het lijnenspel reflecteert de geometrie van constructie en panelen van het atrium. Op vele plekken in 
het gebouw is met zorg kunst geplaatst. Het meest in het oog springend zijn echter de enorme geframede foto’s van Thomas 
Ruff uit zijn M.A.R.S serie, die in het foyer van het auditorium hangen op de hoogste wanden in het gebouw.
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‘Sustainable design is where circularity, comfort and creativity 
come together. Sustainable design is where circularity, comfort 

and creativity come together.’

Atriumpanelen
De akoestische atriumpanelen vormen het ‘piece de resistance’ van de centrale atriumruimte. Ze vervullen 
een aantal functies. Ze onttrekken de functionele toiletblokken en schachten aan het zicht. Ze dienen als 
akoestische panelen ter bevordering van de ruimteakoestiek van het atrium. Daarnaast voegen ze esthetisch 
veel toe aan de uitstraling van het totaal. Middels 3D-visualisaties en mock-ups is alles voor productie 
uitvoerig getest en uitgedacht. 

Aan twee zijden van het atrium zijn ieder twee verticale stroken panelen geplaatst. Ieder opgebouwd uit 12 
cassette-segmenten van 2m80 bij 1m80, onzichtbaar en naadloos bevestigd aan de achterconstructie. De 
driehoekige perforaties zijn watergesneden uit een colour core plaatmateriaal. Achter de perforaties is een 
gekleurd vilt gelijmd. De combinatie perforatie en vilt zorgt voor demping en verstrooiing van het geluid.
Onderhoud aan de panelen kan plaats vinden via de glazenwasinstallatie van het verlichte atriumdak. Een 
ingenieus stukje engineering.

Over de volledige hoogte van de 6 kantoorverdiepingen is een symetrische vlakverdeling gemaakt. De 
diagonale belijning van de vlakovergangen is afgestemd op de hellingshoek en richting in de centrale 
imposante staalconstructie van het gebouw. Hierdoor is interieur- en gebouwarchitectuur totaal verweven en 
oogt het geheel zeer harmonisch.

De vlakken tekenen enkel af door het schaalverschil van de toegepaste driehoekjes. Groot, middel en klein. 
De panelen zijn op verschillende zichtafstanden te ervaren. Van veraf, beneden in het atrium en van dichtbij 
op de diverse balkons op de kantoorverdiepingen. De uitdaging was om op de verschillende schaalniveaus 
een interessante en hoogwaardige uitstraling te bereiken.
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Werkplekken
Traditioneel gezien worden advocatenkantoren vooral gekenmerkt door hun gesloten, verkamerde werkomgeving. In het nieuwe Stibbe 
kantoor zijn echter ook grotere gebieden met open werkplekken gecreëerd. De open werkplekken liggen als het ware in een pocket op 
de koppen van het gebouw, het meest in de rust en profiterend van het mooiste uitzicht.

De kantoorkamers zijn opvallend transparant, licht en ruimtelijk. De vormgeving van de ronde, houten wanden is vriendelijk en vloeiend 
als tegenwicht tegen de strenge geometrie van het gebouw. Het werkplekmeubilair, allen zit-sta is mee ontworpen en gaat naadloos mee 
in de totale materialisatie van de kantoorvloeren.

Rond het centrale ruimten zijn de overleg-, aanland- en ontmoetingsruimten van de kantoorverdieping gesitueerd. Iets verder van het 
directe daglicht af, maar wel gericht op de meest dynamische en communicatieve ruimte van het gebouw. Dit geldt zeker voor de 
pantrygebieden, die op open balkons, aan het atrium grenzen en ook letterlijk bijdragen tot de buzz van deze levendige en verbindende 
ruimte…zien en gezien worden.



Stibbe - Symbiose tussen imposante ruimtelijkheid en verfijnde detaillering

Detail en materialisatie
Het gebouw kenmerkt zich door sterke geometrische vormen. In de vormgeving van de diverse interieurelementen is hierop ingespeeld. 
Textuur is als een belangrijke ontwerplaag terug te vinden in: de atriumpanelen met driehoekige perforaties, de glaspanelen met 
‘gevangen’ textuur gordijnen, de belijning van de leren biezen in de houtenpanelen van het auditorium en restaurant, de Hongaarse 
punt parket vloerpatronen en het ruwe leer van de receptiebalie. Alle vergaderruimtes verschillen subtiel van elkaar door wisselende 
vloerafwerking, wanden glas of gesloten en materiaalwissels in de tafelbladen en dressoirmeubels. Door detailverschillen in tafelranden, 
massief of voorzien van messing strips. Alle uniek, maar toch duidelijk één familie.De deuren naar de de gesloten vergaderruimten zijn als 
bijzondere ‘taats’deuren gedetailleerd. Een verwijzing naar de vormgeving in het oude kantoor. De deuren zijn vrijwel naadloos en staan in 
dichte stand als één groot vlak in een omkadering, een ‘poort’ naar de vergaderruimten. Als de deuren open staan komt als een surprise 
een taatsend messing vlak tevoorschijn.

Als finishing touch is in het project veel aandacht geschonken aan de additionele verlichting. Deze sluit in materialisatie en vormgeving 
aan bij de interieurelementen en geeft alle ruimten en specifieke ‘extra’. Voor de koffiebar bijvoorbeeld is een uniek verlichtingselement 
ontworpen in messing en in de grote boardroom, in de kroon van het gebouw, is een samengestelde ‘wolk’ gemaakt van 40, ieder 
unieke, glaslampen.

Overall is gestreefd naar een verfijnde materialisering, detaillering en vormgeving. Kenmerkende oplossingen komen in verschillende 
hoedanigheden in het ontwerp terug. De in de startfase geformuleerde uitgangspunten over de corporate identity; ‘verbindend’, 
‘representatief’, ‘bijzondere sfeer’, ‘transparant’, ‘hoogwaardige afwerking’ en ‘ingetogen chique’, hebben overtuigend hun weg gevonden.
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Ten slotte
Wij geloven dat de kracht van het project zit in de totaaluitwerking. In de enorme ruimtelijkheid en de gelaagdheid van de verfijnde 
uitwerking over alle schaalniveaus. Van de grote ingrepen op gebouwniveau, via bijzondere elementen zoals de akoestische 
atriumpanelen, via de vele bijzondere texturen en materialen tot en met het losse meubilair en het laatste lampje.

Kortom een beetje terug naar de tijd dat de architect verantwoordelijk was voor het totale gebouw tot en met het kleinste detail…
een hele dankbare opgave!


