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HET NIEUWE ONDERKOMEN VAN DE GOEDE 
DOELEN LOTERIJEN STAAT ALS EEN HUIS! 

In de afgelopen twee jaar is een verwaarloosd, 
langdurig leegstaand pand in Amsterdam 
omgetoverd tot het meest duurzaam 
gerenoveerde kantoorpand van Nederland 
volgens de hoogste normen en technieken van 
duurzaam bouwen (BREEAM 2014). Het pand 
heeft het duurzaamheidskeurmerk BREEAM 
Outstanding gekregen voor het ontwerp van 
Benthem Crouwel Architects i.s.m. D/DOCK.

Het was de wens van Boudewijn Poelmann, 
directievoorzitter van de Goede Doelen 
Loterijen (Nationale Postcode Loterij, 
VriendenLoterij, BankGiro Loterij) dat het 
nieuwe duurzame pand zou aanvoelen als 

een huis waar medewerkers, goede doelen 
en buurtbewoners zich welkom voelen. Met 
als belangrijk uitgangspunt dat het zichtbaar 
en vooral voelbaar is waar de Goede Doelen 
Loterijen voor staan: een betere wereld helpen 
creëren voor mens en milieu. D/DOCK wist met 
een bijzondere co-creatie met alle uitvoerende 
partijen en toekomstige gebruikers een door 
iedereen gedragen inrichting te creëren 
met zoveel mogelijk bestaand en recycled 
meubilair. 

Het interieur concept is ontwikkeld door 
Edward van der Poll, interieur architect D/
DOCK en Yolanda Loudon, interieurontwerper 
en projectleider duurzaam interieur van de 
Goede Doelen Loterijen. 

DE BELANGRIJKSTE CIRCULAIRE & 
DUURZAME ASPECTEN VAN HET 
INTERIEUR OP EEN RIJ

- Op initiatief van de Goede Doelen Loterijen 
werd aan alle 600 medewerkers gevraagd mee 
te denken over de wensen van het nieuwe 
pand. De daar uit voort gekomen wensenlijst 
is letterlijk afgevinkt en toegepast, tenzij het 
verhogende kosten met zich mee zou brengen. 

- Ook de buurt werd betrokken bij het ontwerp 
en kwam met de wens van een buurtrestaurant 
dat tevens dienst zou kunnen doen als 
ontmoetingsplek voor buurtverenigingen. Zo 
ontstond het restaurant La Lotteria dat gerund 
wordt door The Colour Kitchen, een sociale 
onderneming die mensen met een achterstand 
tot de arbeidsmarkt opleidt. 

- De door D/DOCK speciaal ontworpen 
(tussen)wanden, losse meubels, werkunits, 
vakkenkasten en het interieur van het Atrium 
en het restaurant dragen allen bij aan het 
gevoel van verbinding. Maar ook aan de 
beleving en het gebruik van het gehele interieur 
met daarbij ook de onzichtbare gelaagdheid. 
De emotionele en rituele gelaagdheid die niet 
zichtbaar is, maar wel voelbaar. 

- Hergebruikte en tweedehands meubels 
Een belangrijke wens vanuit de Goede Doelen 
Loterijen was dat niets zou worden weg 
gegooid en al het meubilair uit de vorige 
kantoorpanden werd hergebruikt. Ieder 
meubelstuk heeft immers een verleden en 
verhaal, wat bijdraagt aan een betekenisvol 
interieur. Een mooi voorbeeld daarvan is te 
zien in het personeelsrestaurant waar bijna alle 
stoelen en tafels in hun oude staat een nieuwe 
plek hebben gekregen. 

Daarnaast is het overige meubilair ingekocht 
door Yolanda Loudon via o.a. Marktplaats en 
tweedehands meubelverkopers. Zo komen 
de stoelen die in het auditorium staan, uit 
de kerk van Naarden, zij zijn alleen opnieuw 
gestoffeerd. 

- Het Groengevoel 
Beplanting door het hele pand was ook een 
wens van de medewerkers. Naast de reeds 
door Benthem Crouwel ontworpen daktuin, 
creëerde D/DOCK extra groenplekken op de 
tussenliggende terrassen. Het toevoegen 
van planten is belangrijk in de methode 
Healing Offices van D/DOCK. De mens heeft 
een aangeboren affiniteit met de natuur. Wij 
‘functioneren’ beter in de natuur dan in een 
artificiële omgeving. Dat gaat over prestatie, 
efficiëntie, maar ook over een gevoel van 
geborgenheid en vertrouwen. Daarnaast 
dragen planten bij aan een gezond binnen 
klimaat. Voor meer informatie zie: 
www.ddock.com/healing-offices

- De designers hebben veel aandacht besteed 
aan de akoestiek door het gebruik van 
geperforeerde platen, de gekantelde dak-
lamellen en akoestische panelen van recyclede 
legeruniformen in de belcellen en call centers. 

GOEDE DOELEN 
LOTERIJEN
In co-creatie met alle partijen, medewerkers en buurtbewoners is een  
verwaarloosd gebouw duurzaam getransformeerd tot inspirerend kantoor  
voor 600 medewerkers van de Goede-Doelen-Loterijen. D/DOCK creëerde  
een plek die voelt als thuis, geïnspireerd op een Mediterraanse Agora. 
Het publieke restaurant fungeert als ontmoetingsplek voor de buurt en zorgt 
voor verbinding met de gemeenschap, net als de tv-studio en het auditorium.

Goede Doelen Loterijen

http://www.ddock.com/healing-offices


BELANGRIJKE AANPASSINGEN D/DOCK

- De entree transformeerde naar een open 
ruimte, een warm welkom, met organische 
vormen en heerlijke zithoekjes. Tevens een 
kennismaking (met een knipoog) met de 
belangrijkste kleuren van de Goede Doelen 
Loterijen: geel, groen, oranje en rood. 

- De entree trap kwam in het eerste ontwerp 
uit op een blinde muur, maar loopt nu direct 
door vanuit de hoofdingang en is daarmee 
de verbinding met het Atrium waar iedereen 
samen komt. Door deze open verbinding 
schijnt er veel licht de receptie binnen en loopt 
de bezoeker als het ware direct de grote open 
ruimte in. 

- Het Atrium zou in eerste instantie gaan lijken 
op een stationshal met koele materialen en 
een strakke doorgaande trap. Meer gericht op 
efficiëntie dan op een warme en inspirerende 
plek om elkaar te ontmoeten, te blijven hangen 
en van gedachten te wisselen. D/DOCK gaf het 
plein een complete metamorfose door gebruik 
van natuurlijke materialen en warme kleuren 
met als inspiratie de sfeervolle Mediterrane 
pleinen. De majestueuze terrassen trap is nu  
de verbindende factor geworden. 

- De terrassen trap is de verbinding tussen 
alle verdiepingen en het ontmoetingspunt 
in het Atrium. De trap werd ontworpen als 
metafoor voor de eerdere locatie, de Van 
Eeghenstraat, waar het een druk heen en weer 
geloop was tussen de verschillende gebouwen 
en men elkaar op straat ontmoette. De trap 
heeft letterlijk en figuurlijk ruimte gecreëerd 
waardoor er dynamiek en co-creatie ontstaat 
tussen de gebruikers van het pand: de mens 
als duurzame factor. 

- De meander wand zorgt op iedere verdieping 
voor een ‘hot & cold zone’. In het eerste 
ontwerp waren het open ruimtes die in directe 
verbinding stonden met de hal wat tot veel 
geluidsoverlast zou hebben geleid. De slinger 
wand draagt bij aan rust op de werkvloer 
en dynamiek op de ontmoetingsplekken 
grenzend aan de terrassen. Daarnaast zorgt 
de tweedeling voor balans tussen ongestoord 
werken op een redelijk open kantoorgebied 
en het ontmoeten en kunnen spreken met 
collega’s bij de pantry, de printer of informele 
overlegplekken. 

C2C (CRADLE TO CRADLE) EN 
DUURZAME MATERIALEN 

- Gebruik van circulaire materialen bij het 
maatwerk meubilair als FCS hout, composiet 
(bladen van pantry’s) en bamboe. 

- Tapijt(tegels) als vloerbekleding. 
Oorspronkelijk een kamerbreed product  
dat D/DOCK in samenwerking met Desso 
ontwikkelde tot een uitneembaar en 
recyclebare tegel. 

- C2C Silver Certificate systeemwanden van 
Planeffect. 

- Alle toegepaste lijmen en lakken op maatwerk 
meubels zijn op basis van natuurlijke 
ingrediënten. 0% VOC (Volatile Organic 
Compounds). Zo werd Rubio Monocoat op alle 
eiken vloeren en het bamboe gebruikt volgens 
BREEAM accoord.
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Zo zag het pand eruit in 2016
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Terrassentrap – foto M
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Atrium
 gevels – foto Tessa Jol

La Lotteria – foto Tessa Jol

Buffettafels m
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Plan voor kantoor-vloer m
et kleuren 

Belteam
 – dichtbij het Atrium

 – Render D/DOCK

Goede Doelen Loterijen



Auditorium
 – foto M

ichael van Oosten

Auditorium
 – foto Tessa Jol

Boardroom
 – sketch 

Goede Doelen Loterijen



Kantoor – foto’s Tessa Jol
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