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Het Tuinstadhuis

In het Tuinstadhuis, een naoorlogs kantoorgebouw aan het Plein ‘40-’45, 
brengt Fokkema & Partners voor het Amsterdamse Stadsdeel Nieuw-West 
kantoorfuncties volgens het nieuwe werken samen. Het Tuinstadhuis, gebouwd 
in 1962, is ontworpen door Lucas & Niemeijer (o.a. Rijkswaterstaatgebouw 
Westraven) als oriëntatiepunt aan een centraal winkelplein gelegen in de 
wederopbouwwijk Slotermeer. De renovatie en het interieurontwerp laten de 
kracht van het gebouw uit de jaren ’60 weer voor zichzelf spreken met duurzame 
ingrepen voor hedendaags comfort en een heldere, open indeling. De kwaliteiten 
van dit wederopbouwpand werden met deze renovatie binnen een relatief beperkt 
budget versterkt.

Verbinding met het plein

Door de nieuwe gevelopeningen verbindt de plint het gebouw eindelijk met 
het plein en de waterzijde. De bestuursruimte opent zich direct aan het plein 
en maakt de organisatie letterli jk zichtbaar. Vanaf het nieuwe plaza waar men 
samenkomt voor overleg en lunch is er zicht op zowel het plein als op de 
waterrijke oostzijde. Het vervangen van de dichte panelen in de horizontale 
strook boven de puien voor glazen delen zorgt voor veel meer licht op de begane 
grond en accentueert de royale hoogte die deze verdieping heeft. De entreepui 
is vervangen en verplaatst waardoor het bestaande glaskunstwerk nu vrijstaat en 
een zichtbaar onderdeel is geworden van de hal.

De nieuwe puien en extra gevel openingen in de plint zorgen voor een 
veel toegankelijkere uitstraling en blazen het glas kunstwerk nieuw 
leven in
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Licht & Lucht 

In het nieuwe ontwerp is dankzij de zorgvuldige afstemming van de techniek met 
de bouwkundige onderdelen de complete verdiepingshoogte ervaarbaar. Door 
strippen van het complete interieur werd de oorspronkelijke hoogte en openheid 
van het gebouw hersteld. 
Aangezien het pand voorheen werd voorzien van ventilatie door het openen van 
ramen, is bij de renovatie een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie gerealiseerd 
waardoor grote kanalen op de kantoorverdiepingen kwamen. Om de hoogte en 
het zicht op de kale betonnen constructie te behouden zijn de kanalen in het 
zicht gelaten. Om een goede akoestiek te realiseren zijn vrij hangend akoestische 
plafonds toegepast. 
De traditionele lay-out van een cellenkantoor met gesloten gangen is 
getransformeerd in een open werkplekomgeving met een variëteit aan 
werkplekken. Transparante vergaderkamers structureren de nu open 
kantoorruimte. Er is licht en lucht in het gebouw gekomen. 

Identiteit & Sfeer 

De heldere bewegwijzering, kleuren en graphics verwijzen naar de westelijke 
tuinsteden en naar de tijd van de wederopbouw. Op de verdiepingen zijn 
pantry’s en lounges opgenomen die passen bij de op samenwerking gerichte 
werkomgeving. Op de begane grond is ruimte voor werken en vergaderen in 
informele sfeer in het plaza. De gekozen materialisering van zwart staal, beton 
en tegels past bij het robuuste van de constructie. De accentkleuren van het 
meubilair zijn geïnspireerd op de jaren ’50. Met beperkte middelen is zo het 
nieuwe werken ingevoerd in een gebouw uit de wederopbouw dat aan kracht 
heeft gewonnen.

Voor de signing en de graphics is er een speciaal lettertype gekozen,  
passend bij de tijdsgeest waarin het pand ontworpen is.
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Pantry en lunchplek op werkverdieping - nieuwe situatie Ontmoetingsplek op werkverdieping - nieuwe situatie

Pantry - oude situatie Werkplekken - oude situatie Werkverdieping - gestript
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Fokkema & Partners Architecten BV
Phoenixstraat 49 B
2611 AL Delft

Opdrachtgever:  Gemeente Amsterdam

Locatie:    Plein ‘40-’45 1, Amsterdam

Architect interieur:  Fokkema & Partners Architecten

Architect casco:  Jan Lucas en Henk Niemeijer (1962)

 

Start ontwerp:   Januari 2011 

Verwachte oplevering:  September 2014

VVO:    8000 m2

Fotografie:   Horizon Photoworks

Contact:   pr@fokkema-partners.nl 

 

T +31 15 215 8281
info@fokkema-partners.nl
www.fokkema-partners.nl

ir. Laura Atsma
ir. Diederik Fokkema
ir. Marieke van Schaaijk


