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Interieur kantoor De Key
De Principaal, ontwikkelingsmaatschappij van woningbouwvereniging Lieven de Key, nam in 1994 zijn intrek
in het kantoor van de voormalige Amsterdamse Veemarkt. Voor de verbouwing is speciaal meubilair
ontworpen en uitgevoerd. De tafels bestaan uit zes aan elkaar te koppelen bladen met in het midden ruimte
voor aansluitingen en eronder kabelgoten.
Nog geen twee jaar later was de organisatie door een fusie gegroeid en het Veemarktgebouw te klein
geworden. Een grotere ruimte bood Loods 6, rond 1921 gebouwd op het KNSM-eiland. Het casco is ingevuld met glazen wanden. Via vergaderkamers aan de gevel valt daglicht binnen voor de open werkruimte in
het centrale deel. Daar staan opnieuw de werktafels.
De kantoorruimte is gericht op het weidse uitzicht van het IJ over het laadperron dat nu functioneert als
balkon aan het water. Achterin, bij de ronde lunchtafel verleent een nieuw raam uitzicht op de entree en
de stad. Als in een achteruitkijkspiegel.

Interior of De Key Office
De Principaal, project developer for housing corporation Lieven de Key, moved into an office of the former
Amsterdam Cattle Market in 1994. Custom made furniture formed part of the interior renovation. Desks
made from six interconnected table tops were part of the design.
Two years later, the organization had grown and the Cattle Market premises became too cramped. Larger
premises were found in another former industrial area in the Eastern Docklands. Here a hangar, built
around 1921 for a shipping company provided ample space. The basic structure is filled in with glass
partitions. Conference rooms line the outer wall. Daylight reaches the central office area. The same desks
only had to be moved to their new position for work to continue.
The entire office has a wide view of the harbour area over a loading platform that now functions as a
waterfront balcony. In the back, from the large round luncheon table, a newly constructed window offers a
view of the entrance and the city beyond. As in a rear view mirror.

Met de betonnen vloeren en kolommen, de hoge ruimtes en oude loodsdeuren heeft het gebouw een industriele sfeer
behouden.
With its concrete floors and columns tall spaces and old hangar doors the building has retained an industrial ambience.
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Interior of De Key Office in Loods 6
Offices
Loods 6, KNSM eiland, Amsterdam
Woningstichting De Key, Amsterdam
Hans van Heeswijk
Marieke Bekirov, Dick de Gunst, Hans van Heeswijk
1996
1996 - 1997
400 m2

De tafels zijn speciaal voor de Key ontworpen en bestaan uit zes aan elkaar te koppelen tafelbladen met kabelgoten.
The tables were designed especially for De Key and consist of six connected tabletops with cable ducts.
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Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

De vergaderruimtes zijn met glazen tussenwanden van de rest van het kantoor gescheiden. Werkplekken zijn met kasten en akoestische schotten afgescheiden.
Glass walls separate the meeting rooms from the rest of the office. The individual workstations are divided by cupboards and acoustic partitions.

Hans van Heeswijk a rc h i t e c t e n

4

Verbouwing interieur directiekantoor De Key
Renovation of Interior of De Key Directors’ Office
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Verbouwing interieur directiekantoor De Key
In het Oostelijk Havengebied staat woongebouw The Whale van Frits van Dongen. Op de begane grond
bevinden zich kantoor- en bedrijfsruimtes, waarvan een deel is ingericht voor Woningstichting De Key, ontstaan na de fusie van drie corporaties. Een kantoorinrichting voor de driehoofdige directie was de opgave.
De ruimtes hebben een beperkte hoogte, zijn langgerekt en vrij donker. Door de ruimte in de dwarsrichting
vrij van obstakels te houden wordt het daglicht onbelemmerd binnengelaten, daarbij ondersteund door
lichtgekleurde muurvlakken. Ook de lengterichting is van voor tot achter te overzien, waardoor de ruimte
afleesbaar blijft. Gematteerd glas scheidt de ruimtes en laat het licht van buiten zo ver mogelijk doordringen naar de gesloten wand waarachter zich de bergingen van de bovengelegen woningen bevinden.
De voornaamste werkplekken liggen aan de buitengevel, de zone meer naar het midden is ingericht voor
kort overleg en functies als archief, pantry’s en sanitair.

Renovation of Interior of De Key Directors’ Office
Architect Frits van Dongen designed apartment building The Whale in Amsterdam’s Eastern Docklands. The
ground floor is zoned for offices, one of which is occupied by housing corporation De Key, the result of a
merger of three organizations. The brief was an office interior for the board of three directors.
The spaces are of limited height, elongated and rather dark. Maximum light is ensured by eliminating all
obstacles in the transverse direction and painting walls in a light color. The total length of the office is
surveyable to facilitate orientation. Partitions between office spaces are made of frosted glass to allow light
to penetrate as far as possible to the solid wall at the end behind which the storage rooms for the apartments above are situated.
The most important workplaces are situated next to the external walls, the area in the middle is designed
for short meetings, and functions such as archives, pantry’s and sanitary facilities.
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Renovation of Interior of De Key Directors’ Office in The Whale building
Offices
Ertskade 1, Amsterdam
Woningstichting De Key, Amsterdam
Hans van Heeswijk
Ellen Baan, Hans van Heeswijk
2000
2000 - 2001
450 m2
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