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Het Stadstimmertuin project ziet Studio Valkenier als adaptieve architectuur, wat wil 

zeggen dat er voor de bouw onderzoek is gedaan naar wensen uit de omgeving en 

dat ook ideeën van gebruikers welkom zijn. Ze spreken ook wel over ‘ambachtelijke 

imperfectie’ de nadruk ligt op het ambacht of de hand van de menselijke maker, 

vanuit het idee dat er in het gebouw nog ruimte is voor oprechte spontaniteit. Het is 

een uniek project maar onze ontwerp filosofie komt naar voren in bijvoorbeeld het 

verticale gevel groen, de sedum daktuin, de, het hergebruik van materialen op 

locatie, en het testen van ontwerpen door middel van prototypen.

Toen de gemeente Amsterdam per 1 januari 1992 de ‘gedwongen winkelnering’ 

afschafte, bracht dat een gevoelige slag toe aan het traditionele takenpakket van de 

Stadsdrukkerij. Om haar positie in de gemeentelijke omgeving te verdedigen en de 

concurrentie het hoofd te kunnen bieden was ze gedwongen haar kosten te 

reduceren en flexibeler te gaan werken. Daarnaast werd het noodzakelijk om buiten 

de gemeente klanten te werven.

Cees Wartenbergh, die in het begin van de jaren negentig directeur was, liet 

de stagiaire Mark van der Voort in 1993 een onderzoek doen naar het imago van ‘De 

SDA na de gedwongen winkelnering’. De waardering voor het bedrijf verschilde 

nauwelijks van die in een eerdere enquête uit 1988. Van der Voort concludeerde dat 

de klanten tevreden waren over de kwaliteit en de dienstverlening, maar dat de prijs 

vaak een reden was om naar concurrerende bedrijven over te stappen.

De afschaffing van de gedwongen winkelnering vormde tevens de aanzet om 

te gaan nadenken over de verzelfstandiging van de Stadsdrukkerij. Het proces van 

denken en later van doen voltrok zich in lastige omstandigheden. Na twee 

reorganisaties volgde in het najaar van 1996 een derde, die de expliciete doelstelling 

had te streven naar verzelfstandiging. Het streven bleek echter lastig uit te voeren in 

de weerbarstige praktijk. J.C.A. Bertens, die vanaf 1992 het bedrijf had geleid, werd 

in 2000 opgevolgd door Cor Perlee, wiens functie-omschrijving hem opdroeg de 

verzelfstandiging op korte termijn te realiseren.

Er werden interim-managers en externe adviseurs aangesteld, die onder 

andere de medewerkers van het ‘ambtenaarschap’ naar de particuliere sector 

moesten begeleiden. Het personeelsblad Bulletin kwam met een speciaal 

‘verzelfstandigingsnummer’ om iedereen op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen. De overgang was des te lastiger door de voortdurende en kostbare 

reorganisaties. Er was een grote achterstand in de administratie, met name in de 

facturering. Over het jaar 2001 werd op een omzet in het grafische bedrijf van ruim 

€ 12.000.000 een verlies geleden van € 742.000. Alleen dankzij de uitstekende 

resultaten van het over de gemeentelijke diensten en stadsdelen verspreide 

reprowerk kon voor het totale bedrijf toch nog een positief resultaat van € 215.000 

worden genoteerd.

Op 1 november 2002 was het dan eindelijk zo ver: de aloude band met de 

gemeente werd na 267 jaar doorgesneden en de Stadsdrukkerij ging op eigen benen 

verder onder de naam ‘Stadsdrukkerij Amsterdam N.V’. Perlee bleef aan als 
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directeur, maar de resultaten van het verzelfstandigde bedrijf lieten de komende 

jaren te wensen over. De drukkerij maakte een moeilijke tijd door en dreigde zelfs 

ten gronde te gaan.

Dat laatste zou nog een flink aantal jaren op zich laten wachten. Nadat 

Mickey Gude eind 2008 het roer had overgenomen, maakte hij schoon schip bij de 

Stadsdrukkerij. Voor het eerst sinds vele jaren wist hij een positief bedrijfsresultaat 

te behalen. Gude, gepokt en gemazeld in de grafische sector, was de aangewezen 

persoon voor de overname. Het vak was hem bij wijze van spreken met de paplepel 

ingegoten: zijn vader was een drukker die was opgeleid bij de Stadsdrukkerij, in de 

tijd dat deze onder leiding stond van Klunder. In 2012 verhuisde de verzelfstandigde 

Stadsdrukkerij naar de Donauweg, waarbij de handelsnaam veranderde in SDA 

Print+Media. Hoewel Amsterdam in de ruimste zin van het woord nog steeds het 

voornaamste arbeidsterrein bleef, werkte de drukkerij ook voor Japanse 

opdrachtgevers. Helaas zat het economisch getij tegen en moest het bedrijf in mei 

2014 de deuren sluiten. De handelsnaam ‘SDA Print+Media’ is verkocht en leidt 

sindsdien een nieuw leven.

Het pand aan de Voormalige Stadstimmertuin bleef ook na de verzelfstandiging 

gemeentelijk eigendom. Na de verhuizing van de drukkerij in 2012 werd gezocht 

naar een nieuwe bestemming voor het monumentale gebouw.

Al langere tijd is de gemeente bezig met de reorganisatie van werk- en 

vergaderplekken. Een ambtelijke organisatie die volgens moderne inzichten werkt 

heeft veel minder vierkante meters nodig dan vroeger. ICT en internet reduceren de 

hoeveelheid papier in het arbeidsproces en medewerkers zijn niet langer gebonden 

aan een vaste werkplek. De beschikbare ruimte kan beter worden benut dan de 

maximale bezettingsgraad van 70 % die haalbaar is bij vaste werkplekken. Gefaseerd 

wordt de mogelijkheid van flexibel werken ingevoerd, waarbij de betrouwbaarheid 

en veiligheid van de gebruikte administratieve systemen voorop dienen te staan.

Als eerste stap krijgen ambtenaren de mogelijkheid om binnen het gebouw 

waar ze gestationeerd zijn een flexibele werkplek te zoeken. In de tweede fase is 

ook de gebondenheid aan een bepaalde locatie niet langer van toepassing en wordt 

werken in ieder gebouw van de gemeente mogelijk. De derde en laatste stap schept 

de mogelijkheid om op iedere willekeurige plek te werken, dus ook thuis, wanneer 

het werk dat toelaat.

De flexibele inrichting van het werk stelt geheel nieuwe eisen aan 

medewerkers en leidinggevenden. Het ‘nieuwe werken’ is niet in de eerste plaats 

gericht op het besparen van geld, maar op het leveren van betere kwaliteit voor 

dezelfde prijs. In deze minder statische opzet zijn mogelijkheden voor ontmoeting 

en overleg essentieel. De financiële besparing ontstaat doordat overbodige 

kantoorruimte kan worden afgestoten. Voor de medewerkers betekent het dat ze 

meer dan voorheen worden beoordeeld op hun ‘output’. De verantwoordelijkheid 

voor het eigen werk en de mogelijkheden voor zelfstandige invulling nemen toe, 

terwijl de waardering en beoordeling verschuiven naar het eindresultaat.

Deze veranderingen binnen de gemeente hebben bijgedragen tot de 

herbestemming van het gebouw van de Stadsdrukkerij aan de Voormalige 

Stadstimmertuin. Na zorgvuldige afweging werd besloten het te gebruiken als een 
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proeftuin voor het werken zonder vaste werkplek. De jonge en enthousiaste 

architect Wouter Valkenier kreeg opdracht de metamorfose gestalte te geven. Met 

zo weinig mogelijk middelen en met behoud van het karakter moest hij het oude 

bedrijfspand transformeren in een eigentijds vergader- en congrescentrum, waarin 

bovendien een groot aantal flexibele werkplekken kon worden ingericht. Daarnaast 

is het gebouw bedoeld als ontmoetingsplaats en heeft het een restauratieve functie 

voor de mensen die werkzaam zijn in de omliggende kantoren aan de 

Weesperstraat.

Nadat eerst de systeemplafonds en andere ontsierende toevoegingen waren 

verwijderd, heeft Valkenier een ontwerp gemaakt dat volledig recht doet aan de 

schoonheid van het oorspronkelijke gebouw. De draagconstructie van beton, die bij 

de bouw in 1915 revolutionair was, is weer in het zicht gebracht. De mooie 

tegelwanden zijn in hun waarde gelaten en in de details van de inrichting zijn vele 

verwijzingen naar het grafische verleden terug te vinden. Zelfs de begroeiing van de 

gevel is teruggebracht in een staat die vergelijkbaar is met die van 1930.

De voormalige bedrijfsruimte van de drukkerij op de begane grond doet nu 

dienst als een grote ‘plaza’ met talrijke gebruiksmogelijkheden. De open ruimte 

bevat een restaurant en is zowel geschikt voor kleine overlegafspraken als grote 

bijeenkomsten. Vergaderingen met een meer besloten karakter zijn mogelijk in een 

huiskamerachtige nevenruimte. Een andere opdracht aan de architect betrof de 

optimalisering van het energieverbruik, in overeenstemming met de richtlijnen van 

de gemeente. De herinrichting van het pand schiep de mogelijkheid om ook met de 

energievoorziening te experimenteren.

Een goed voorbeeld is het lichtniveau. Bij het gebruik van beeldschermen in 

vele vormen hoort een aangepaste hoeveelheid licht. Het overvloedige neonlicht 

van vroeger wordt tegenwoordig als storend ervaren. Wat is de ideale hoeveelheid 

licht in een hedendaagse werkomgeving? In het nieuwe pand kan hiermee naar 

hartelust worden geëxperimenteerd. Wouter Valkenier ontwierp armaturen die zijn 

gemaakt van oude straatlantaarns die indertijd zijn ontworpen door Friso Kramer. 

De regelbare LED-verlichting biedt een garantie voor energiebesparing en schept 

optimale mogelijkheden voor de beheersing van het licht.

Ondanks de strakke en functionele inrichting ademt het gebouw de sfeer van 

de vroegere drukkerij. De architect heeft het historische bedrijfspand zo veel 

mogelijk in zijn waarde gelaten. Zat er een buts in het beton, dan werd die niet 

gladgestreken. Inktspatten van een verdwenen drukpers werden niet weggepoetst. 

Een oud schakelpaneel van de elektrische voorziening heeft zijn functie verloren, 

maar is niet verwijderd. Zulke details geven het gebouw een bijzondere uitstraling 

waarin het grafische verleden bewaard is gebleven. Het vernieuwde gebouw in zijn 

oude glorie staat voortaan ten dienste van de werkende, overleggende en 

ontspannende ambtenaar van Amsterdam.
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