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Kantoren Rietlandpark
Het stedenbouwkundig plan van de dienst Ruimtelijke Ordening voor deze plek in het Oostelijk Havengebied schreef vrijstaande, monolithische, met metaalplaten beklede volumes voor. De bovenste lagen aan
de noordzijde dienden terug te springen vanwege de bezonning van de woningen erachter. De zuidkant
kreeg als compensatie overstekken.
De vijf volumes zijn gerangschikt als twee paren en een solist. In plaats van vier gelijke, smalle tussenruimtes zijn hiermee twee brede lanen ontstaan. Drie stijgpunten verbinden de entrees met de verdiepingen
in de onder het hele complex doorlopende parkeergarage die ook gebruikt wordt door het nabijgelegen
Lloyd Hotel en club Panama. Boven de garage is het maaiveld opgetild boven straatniveau en ingeplant met
populieren, omringd door gras.
De gebouwen waken over de verdiepte halte, die ook ontworpen is door Hans van Heeswijk architecten,
van de IJtram op de kruising van de Piet Heinkade en Panamakade. Het uiterlijk van een metalen carrosserie
op een geassembleerd voertuig past bij de dynamiek van deze verkeersknoop.

Rietlandpark Offices
For this area in the Eastern Docklands of Amsterdam the Department of Urban Planning called for freestanding, monolithical structures clad with metal sheets. The upper floors on the north side had to be set
back to allow sunlight into the houses opposite. The south side was allowed an overhang as compensation.
The five buildings are arranged as two pairs and a soloist. This formation results in two broad avenues instead of four equally narrow spaces in between. Three vertical points of ascent link the entrances with the
floors above and the parking garage that runs under the whole complex, which also serves a hotel and club
nearby. Over the garage a raised ground level is covered with grass and planted with poplars.
The buildings keep an eye on the sunken tram stop, designed by Hans van Heeswijk Architects, at the
crossing of the main roads Piet Heinkade and Panamakade. Looking like the metal frames on an assembled
vehicle, they are well adapted to the dynamics of this traffic junction.
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Project
Function
Location
Client
Design
Construction
GFA

Rietlandpark Offices
Offices
Rietlandpark, Amsterdam
Amplan Vastgoed bv
1998
2000 - 2002
24.000 m2

OHK 10

Toren 8

Toren 7
Toren 6
KOZIJ N

De glasgevels zijn uitgevoerd als vlakdoekklimaatgevel. Deze bestaat uit helder glas aan de buitenzijde en een vlakke
zonwering aan de binnenzijde. De spouw tussen doek en raam wordt mechanisch geventileerd.
The glass elevations take the form of ‘curtain’ climate-control facades. These consist of clear glass on the outside and
cloth solar shading on the inside. The cavity between curtain and glass window is mechanically ventilated.
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Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

De hoofdentrees van de kantoorgebouwen liggen aan de noordzijde in het park. Ze bevatten tevens een ingang naar de parkeerkelder.
The main entrances to the office buildings lie on the north side of the park. They also contain a door leading directly to the basement car park.
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Entreehal met balie en trappenhuis.
Entrance hall with service desk and staircase.

Plattegrond begane grond.
Floorplan ground floor.
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