
B.AMSTERDAM
PROGRAMMA → 
Transformatie; kantoren, horeca, pu-
blieke ruimte

LOCATIE → 
Amsterdam / NL

OPDRACHTGEVER → 
COD Vastgoedontwikkeling

OPPERVLAKTE → 
18.000 m2

GEREALISEERD → 
September 2016

ONTWERP → 
NEXT Architects

IN SAMENWERKING MET → 
Collaboration-O

Wat te doen met een leegstaand pand 
van 18.000 m2 aan de rand van de 
stad dat al 11 jaar ongeschikt lijkt voor 
herbestemming? Dit is de onmogelijke 
opgave van B.Amsterdam aan de Johan 
Huizingalaan in Amsterdam. NEXT 
architects was vanaf het begin nauw 
betrokken bij de transformatie van dit 
statisch zwart kubus-gebouw in een 
bruisende hotspot voor star tups, ZZP-
ers en ondernemingen uit de creatieve 
sector. Met een aantal strategische 
ingrepen is de gebruikswaarde, 
beleving en identiteit van het gebouw 
versterkt. 

B.Amsterdam is een nieuw concept-
kantoorpand gevestigd in het 
voormalige IBM hoofdgebouw in 
het Rieker Business Park in het 
Amsterdamse stadsdeel Nieuw-
West. Normaliter vinden we hier 
monofunctionele kantoorgebouwen, 
veel leegstand en, buiten kantoortijden, 
een volledig gebrek aan levendigheid. 
Het is op deze plek dat dat de 5 
verdiepingen van het gebouw van 
B.Amsterdam zijn bedacht als een 
levende en dynamische stad. Zoals bij 
iedere stad, zijn verschillende functies 
aanwezig die organisch groeien en 
zich ontwikkelen. Mensen kunnen bij 
B.Amsterdam terecht voor werken, 
sport, horeca, evenementen en, sinds 
kort, voor een bijzondere lunch of diner 
op het dakterras bij restaurant Bureau. 

NEXT heef t meegedacht over de visie 
voor het gebouw als stad met een 
herkenbare, industriële uitstraling 
en hergebruik van materialen. Een 
belangrijke ingreep is de nieuwe 
entree situatie waarmee de aandacht 
wordt gevestigd op de beleving van 
het voorterrein als een plek om te 
verblijven en elkaar te ontmoeten. 
Ook het ophogen van het externe 
vluchttrappenhuis met de kenmerkende 
oranje top maakt het gebouw vanaf de 
weg sterk herkenbaar. 

De kroon op het gebouw is 
zondermeer het onlangs geopende 
restaurant Bureau in de voormalige 
installatieruimte van IBM op het dak. 
De horeca gelegenheid is omringt 
door een groen dakpark en een rijke 
moestuin, die het restaurant dagelijks 
van seizoensgroenten en verse kruiden 
voorziet. 

Voor de transformatie van het 
dak maakte NEXT gebruik van 
bestaande elementen om het rauwe 
en dynamische karakter van de 
setting te behouden. Opvallend zijn 
de grote industriële schuifdeuren die 
continuïteit creëren tussen de binnen- 
en buitenruimtes, het gebruik van 
scheepscontainers en de opvallende 
badkuipen als gigantische bloempotten. 
Het resultaat is een succesvol 
transformatie-project waar innovatie en 
creativiteit centraal staan.

↑ DE KARAKTERISTIEKE ZWARTE KUBUS LANGS DE RING WORDT DE EERSTE 24 UURS CREATIEVE HOTSPOT VAN AMSTERDAM





↑ DE NIEUWE UITNODIGENDE ENTREE VAN B.AMSTERDAM



↑ 6000 M2 KANTOORRUIMTE: FLEXIBEL EN VAST TE HUREN BUREAU’S, WERKRUIMTE,S EN STUDIO’S

↑ DE BELEVING VAN HET VOORTERREIN DOOR DE GROENE SCHEIDINGSWAND EN ZITPLEKKEN 



PROJECT → B.AMSTERDAM

↑ HET DAKPARK VAN B.AMSTERDAM 



↑ HERGEBRUIK VAN MATERIAEN: OP HET DAK ZIJN GROTE INDUSTRIELE DEUREN, BADKUIPEN EN SCHEEPSCONTAINERS GEBRUIKT



PROJECT → B.AMSTERDAM

↑ PLATTEGROND VAN HET DAK VAN B.AMSTERDAM WAAR RESTAURANT BUREAU EN HET DAKPARK ZIJN GVESTIGD

↑ BAR BIJ RESTAURANT BUREAU OP HET DAK VAN B.AMSTERDAM



↑ HET NIEUW GEOPENDE RESTAURANT BUREAU OP HET DAK VAN B.AMSTERDAM 
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