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Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef
In het Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef in Amsterdam-Zuidoost zijn verschillende maatschappelijke
en culturele instellingen samengebracht. Het grootste deel van het gebouw is in gebruik als een Regionaal
Opleidingen centrum. Daarnaast zijn er onder meer een restaurant met grand café en een vergadercentrum
en een sportzaal gehuisvest. Boven het centrum zijn twee lagen met woningen gerealiseerd, en eronder
ligt een parkeergarage. Het transparante verzamel gebouw is gegroepeerd rondom het voor het publiek
toegankelijke atrium Door zichtbaar te maken wat zich binnen afspeelt, worden passanten verleid het gebouw te betreden en deel te nemen aan de activiteiten. Het gedifferentieerde programma is ondergebracht
in een gebouw met een flexibele structuur, dat door een sterke scheiding tussen casco en inbouw in de
toekomst getransformeerd zou kunnen worden tot een regulier kantoorgebouw. In het atrium kunnen naast
dagelijkse activiteiten ook manifestaties en tentoonstellingen plaats vinden. Vanuit dit overdekte plein leidt
een centrale trap naar de entrees op de verdiepingen.

Ganzenhoef Cultural Educational Centre
The Ganzenhoef Cultural Educational Centre in Amsterdam-Southeast houses various social and cultural
organizations. The largest part of the building is used as a Regional Training Centre. Other uses include a
grand cafe, conference centre and a sports hall. Above the centre are two floors of housing and below it
is a basement car park. The transparent multi-occupancy building is arranged around a publicly accessible
atrium. The ready visibility of what is going on inside tempts passers-by to enter the building and take part
in the activities. The heterogeneous programme is housed in a flexibly structured building: the clear separation between shell and contents means that it could in future be converted into a regular office building.
As well as day-to-day activities, the atrium is suitable for events an exhibitions. From this covered plaza a
central stair leads to the entrances on the upper floor.
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Project
Function
Location
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Design
Construction
Total Housing

Ganzenhoef Cultural Educational Centre
Residential, Cultural
Bijlmerdreef, Amsterdam Zuidoost
SFB Vastgoed bv, Amsterdam
1999
2000 - 2004
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Het atrium heeft een luchtkussendak van een dubbele ETFE-folie, waarmee een transparante, lichte overkapping is geconstrueerd met goede
thermische en geluidstechnische eigenschappen. Door de wijkende lijnen van de plattegrond heeft het dak een variërende overspanning.
The atrium has an air cushion roof of double ETFE film. This provides a transparent, lightweight roof with excellent thermal and acoustic
properties. The skewed lines of the floor plan are reflected in a roof with a varied span.
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De staalconstructie is slank uitgevoerd zodat het dak zo transparant mogelijk kan zijn.
The steel structure was kept slender in the interests of maximum transparency.
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Begane grond.
Ground floor.

Het atrium is behalve verkeersruimte ook te gebruiken als aula of expositieruimte.
In addition to the circulation function, the atrium can also be used as an auditorium or exhibition space.

Kelder.
Basement.
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Om het open karakter van het openbare atrium niet te verstoren zijn trappen en liften uitgevoerd in staal en glas.
So as not to detract from the open character of the public atrium, stairs and lifts are executed in steel and glass.
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Vierde verdieping.
Fourth floor.

Binnen de overwegend rustige kleurstelling van het gebouw zijn de balies, bars en pantry’s ondergebracht in kleurrijke
meubels.
The counters, bars and pantries provide a colourful contrast to the building’s predominantly serene colour scheme.

Eerste verdieping.
First floor.
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Alle functies zijn aan de buitenzijde van het gebouw af te lezen en worden meer open en transparant naar beneden.
Van boven naar beneden: woningen, lescentrum en buurtvoorzieningen.
All the functions can be inferred from the outside of the building and become more transparent downwards.
From top to bottom: dwellings, training centre and community facilities.
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