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Kantoorgebouw Stadhouderskade
Een kantoorgebouw ontwerpen voor de huurmarkt, zonder dat de gebruiker bekend is, gebeurt op de tast.
Een vastomlijnd programma ontbreekt, flexibiliteit staat voorop. Aan de Amsterdamse Stadhouderskade
schoot de omgeving te hulp. Het gebouw moest passen tussen een statig 19de eeuws woonpand en een
zakelijk kantoor van de functionalist Mart Stam uit 1955.
Het Nieuwe Bouwen leverde de inspiratie. Een betonnen draagconstructie van kolommen en vloeren is
omhuld en ingevuld met glas, gevat in metaal. De driezijdig beglaasde lifttoren laat niet alleen de twee
panoramaliften zien, maar door terug te springen, ook de gemetselde zijgevel van het gebouw van Stam,
dat oorspronkelijk vrij stond.
Aan de voorgevel is de entreehal twee verdiepingen hoog om daarachter over te gaan in een acht
verdiepingen hoog atrium. Glazen bouwstenen en glaswanden verspreiden invallend daglicht over alle
verdiepingen. In de achteruitbouw, waar het gebouw op zijn diepst en breedst is, schenkt een patio licht en
lucht.

Stadhouderskade Office Building
Designing an office building for the rental market, without a known client, is dancing in the dark. A well-defined brief is lacking, flexibility is the main concern. At this location in Amsterdam the context came to the
rescue. The design had to fit in between a stately 19th century town house and a functional office building
by the modernist Mart Stam from 1955.
Bauhaus provided the inspiration. A supporting structure of concrete columns and floors is filled in and
wrapped with glass, framed in metal. The elevator shaft with glass on three sides not only shows the two
panoramic cabins but, by being recessed, it also shows the side elevation of Stam’s building, that originally
was freestanding.
At the front, the entrance lobby is two floors high and flows over into an eight floor high light well. Glass
building bricks and glass partitions spread daylight over all levels. In the low-rise extension at the back,
where the building is at its broadest and deepest, an open courtyard provides air and daylight.

De 30 meter hoge lifttoren is geheel van glas waardoor zowel van binnen als buiten activiteit gezien wordt.
The 30 metres high and fully glazed lift tower can be seen from both the inside and out and prevails activity.
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Office Building Stadhouderskade
Offices
Stadhouderskade 84, Amsterdam
Nationale -Nederlanden/Vastgoed Den Haag bv
1989 - 1991

Door de transparante brandwerende glazen wand is het trappenuis niet afgesloten van de activiteit in het gebouw.
The transparent fire-resistant partition wall creates an open view from the staircase towards the rest of the building.
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De driezijdig beglaasde lifttoren laat niet alleen de twee panoramaliften zien, maar door terug te springen, ook de gemetselde zijgevel van het gebouw van Stam, dat oorspronkelijk vrij stond.
The elevator shaft with glass on three sides not only shows the two panoramic cabins but, by being recessed, it also reveals the side elevation of Stam’s building, that originally was freestanding.
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Om het gebouw van buitenaf een lichte en ruimtelijke indruk te geven is de entreehal voorzien van veel daglicht. Wanden zijn uit glazen bouwstenen opgebouwd en van bovenaf brengt een hoge vide licht naar beneden.
With its walls of glass block and toplight from a tall void, the entrance hall is flooded with daylight, giving those outside the impression of a well-lit spacious interior.

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

5

Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

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

6

Om contact met de onder- en bovenliggende verdiepingen te versterken is de rand van de vide slank gehouden. Het verlaagde plafond begint pas buiten de gangruimte
rondom de vide. De prefab betonnen rand is zó geprofileerd dat zonder breekwerk balustrades en sprinklerschermen voor kozijnen en systeemwanden te vervangen zijn.
Sleekly detailed edging of void connects well with floors above and below. The lowered ceiling begins where the passage around the void ends. Profile of prefabricated
concrete edge is such that balustrading and sprinkler screens can simply be replaced by window frames and cladding panels.
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