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PRESENTATIE

opdracht
opdracht voor paviljoen 
en speeltuingebouw 
De Waag: 
activiteitenruimte, 
werkplekken, keuken, 
opslagruimte, sanitaire 
voorziening en een 
beschutte zitplek voor 
ouders

opdrachtgever
gemeente Amsterdam

architect
Architectenbureau 
Marlies Rohmer

team
Marlies Rohmer, met:
Ronald Hageman
Floris Hund
Ivar van de Zwan

adviseurs
Total Engineering o.l.v. 
Architectenbureau 
Marlies Rohmer

constructeur
Breed integrateddesign, 
Den Haag

installatie-
adviseurs:
E&B engineering en 
bouwbegeleiding B.V., 
Nieuwerkerk aan den 
Ijssel

aannemer
HOWA bouwgroep, 
HEM

fotografie
Daria Scagliola en 
Architectenbureau 
Marlies Rohmer

ontwerp
2010

gerealiseerd
sept. 2013

opp / aanneemsom
BVO: ca. 110 m²
€ 290.000,- excl. BTW 
incl. installaties en 
terrein-inrichting

Het paviljoen ‘de Waag’
Paviljoen de Waag staat vrij in de ruimte van de 

speeltuin de Waag, in hartje Amsterdam. De ronde, 

sculpturale vorm benadrukt het vrijliggende karakter. 

Het opent zich rondom naar de omgeving met 

glazen puien afgewisseld met penanten die op de 

grond landen in de vorm van een bankje. Het bankje 

verankert het gebouwtje aan het maaiveld en aan 

zijn omgeving. Een overstek van één meter fungeert 

als zon- en regenwering, een beschutte plek waar 

buurtbewoners kunnen zitten en bijvoorbeeld naar 

hun spelende kinderen kunnen kijken. Het project is 

nauwe samenwerking met de buurt en de gebruikers 

tot stand gekomen.

Programma
Een multifunctionele ruimte doet onder andere dienst 

als speeltuingebouw, buurtontmoetingscentrum 

en naschoolse opvang. De ruimte van de 

speeltuinbeheerder biedt rondom zicht op de 

speeltuin. Deze ruimte en de entreehal zijn ook 

multifunctioneel te koppelen aan de zaal.

Robuust interieur
Het interieur bestaat uit robuust no-nonsense 

timmerwerk. De stempels en potloodlijnen zijn nog 

zichtbaar onder de transparant-witte beits op de 

eenvoudige underlayment platen. Het interieur is zo 

ontworpen dat het als stevige basis kan dienen voor 

de eigen invulling en interpretatie van de gebruikers.

Productieproces: prefabricage
Het paviljoen is gemaakt van roestbruin gecoat 

aluminium en sluit daarmee enerzijds aan bij de 
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Ruimtes
1 - entree
2 - multifunctionele ruimte/zaal
3 - kantoor
4 - berging
5 - buiten berging
6 - keuken
7 - MIVA toilet
8 - toilet
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1 staal T-profiel 40x40x5mm in ronding
gezet gepoedercoat in RAL 8029

2  wandopbouw:
        aluminium gevelplaat rond gezet

RAL 8029 vv anti-grafitti coating
  houten rachels 38 x 22mm
  waterkerende folie

               HSB-element:
                         - watervast multiplex
                           buitenkwaliteit 15mm

- stijlen 146x46 mm
                 - minerale wol

- dampremmende folie
                         - watervast multiplex

               buitenkwaliteit 18mm
3 ringleiding electra
4 industrie vilt 20mm
5  staalplaat 5mm gepoedercoat in RAL 8029

 vv anti-grafitti coating
6 bankje multiplex 40mm
7 aluminium kokers 20x20mm hoh 40mm

gepoedercoat in RAL 8029
vv anti-grafitti coating

8 betontegels 300x300 mm

9 groen dak 150 kg/m2
10 bitumineuze dakbedekking
11   afschot isolatie  
12 randbalk gelamineerd 350x140mm
13 balklaag 275x100mm cf constructeur
14 multiplex 15mm
15  noodafstort plaatselijk
16 aluminium kozijn
  gemoffeld in RAL 9007 vv kierstand
17 verlichting armatuur 
18 thermisch onderbroken dekvloer, gevlinderd vv

vloer verwarming
isolatie
PS-isolatievloer 210mm

19 ring tbv. bevesting tentdoek gepoedercoat
in RAL 8029
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1 staal T-profiel 40x40x5mm in ronding
gezet gepoedercoat in RAL 8029

2  wandopbouw:
        aluminium gevelplaat rond gezet

RAL 8029 vv anti-grafitti coating
  houten rachels 38 x 22mm
  waterkerende folie

               HSB-element:
                         - watervast multiplex
                           buitenkwaliteit 15mm

- stijlen 146x46 mm
                 - minerale wol

- dampremmende folie
                         - watervast multiplex

               buitenkwaliteit 18mm
3 ringleiding electra
4 industrie vilt 20mm
5  staalplaat 5mm gepoedercoat in RAL 8029

 vv anti-grafitti coating
6 bankje multiplex 40mm
7 aluminium kokers 20x20mm hoh 40mm

gepoedercoat in RAL 8029
vv anti-grafitti coating

8 betontegels 300x300 mm

9 groen dak 150 kg/m2
10 bitumineuze dakbedekking
11   afschot isolatie  
12 randbalk gelamineerd 350x140mm
13 balklaag 275x100mm cf constructeur
14 multiplex 15mm
15  noodafstort plaatselijk
16 aluminium kozijn
  gemoffeld in RAL 9007 vv kierstand
17 verlichting armatuur 
18 thermisch onderbroken dekvloer, gevlinderd vv

vloer verwarming
isolatie
PS-isolatievloer 210mm

19 ring tbv. bevesting tentdoek gepoedercoat
in RAL 8029
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baksteen bebouwing in de omgeving, anderzijds wordt het 

door de sculpturale vorm verzelfstandigd en neemt daarmee 

een autonome positie in tussen de overige speeltoestellen. Het 

grasdak is de groene ‘vijfde gevel’ van het paviljoen, waar de 

omliggende bebouwing op kijkt.

De opdracht behelsde een total-engineering opdracht, 

waarbij AMR leiding gaf aan het team van adviseurs en 

verantwoordelijk was voor het gehele proces tot en met 

de volledige directievoering en het toezicht. Het paviljoen 

is volgens het duurzame cradle-to-cradle principe als een 

bouwpakket ontworpen. De geprefabriceerde dragende 

segmenten, bestaande uit een houtskeletbouwschil en een 

aluminium huid die in één beweging dakoverstek, gevel en 

bankje vangt, werden op één dag op de bouw geassembleerd. 

Een centrale holle stalen kolom waarin de leidingen zijn 

opgenomen is het enige steunpunt behoudens de dragende 

gevel. Daarmee heeft het paviljoen een duurzame, flexibele 

basisstructuur met vele indelingsmogelijkheden.
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PRODUCTIEPROCES: PREFABRICAGE


