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GMK5 - First Day of Spring

Terwijl de gemeente Amsterdam streng toeziet op de monumentale 
voorgevels in de binnenstad , is er in de binnentuinen veel meer mogelijk. 
Het gevolg is een kakafonie van schuurtjes, aanbouwen, balkons en 
leidingwerk, dat ondanks de verscheidenheid toch een geheel lijkt te vormen. 
Het feit dat de achtertuinen vaak niet vrij toegankelijk zijn maakt ze nog 
mysterieuzer. 

Met dit gegeven in het achterhoofd is het silhouet van de gebouw 
ontworpen zonder opsmuk en de een vanzelfsprekende materiaalkeuze. 
Extra diepe ramen zorgen voor wat enigma doordat verhult wordt wat er zich 
aan de binnenzijde afspeelt, en zorgen tevens voor de privacy van zowel 
bezoekers als bewoners van de binnentuin. Op de begane grond is het 
gebouw meer open en loopt de ruimte direct over in de gedeelde 
binnenplaats die is vormgegeven met klinkers in dezelfde kleur als de gevel. 
De enige ornamenten zijn de holle bakstenen gevuld met gras op de vloer.

Sinds kort is het gebouw aan de Groenmarktkade 5 het hoofdkwartier van 
reclame- en branding bureau First Day of Spring. Alle gebruiksfuncties in 
de ruimte zijn weggewerkt achter een muur van masoniet. In de ruimte zijn 
verplaatsbare muren geplaatst, bekleed met spiegels en LED verlichting om 
een grote mate van flexibiliteit mogelijk te maken. Door deze elementen kan 
op meerder manieren gebruik gemaakt worden van de ruimte – van kantoor 
tot nachtclub, niets is onmogelijk.

Een belangrijk uitgangspunt van de opdrachtgever in de zoektocht naar 
een nieuw kantoor was de transformatie van een bestaand gebouw, welke 
gevonden is in een oude autogarage aan de Groenmarktkade. Aan de straatzi-
jde is de pui hersteld en het pand getransformeerd, op de binnenplaats staat, 
op de fundering van de oude garages, nu het nieuwbouwdeel van het kantoor. 

De schil en de positionering van de ramen zijn zo ontworpen dat energiever-
lies geminimaliseerd wordt. Daarnaast is in het kantoor een energie-efficiënt 
vloerverwarmingssysteem geïnstalleerd, en bevinden zich op de binnenplaats 
oplaadpalen voor elektrische auto’s. De gebruikte materialen in het exterieur 
en interieur, inclusief het meubilair, zijn circulair. 
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begane grond eerste verdieping
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SAMENWERKING

Opdrachtgever: Milk Design BV Amsterdam

Architect: Space Encounters

Interieurarchitect: Space Encounters

Team: Joost Baks, Gijs Baks, Remi Versteeg, Stijn de Weerd, Jordy Vos

Bouwkundig Ingenieur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs BV

Klimaatbehandeling: Huisman en van Muijen Installatieadviseurs

Aannemer: Barten Groep

Interieurbouw: Thomas Meubels

Projectmanagement: New Cheese Development

Meubilair: Lensvelt BV

Fotografie: Peter Tijhuis
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