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School en bedrijfsruimte De Schijf
Als nieuw woongebied is het Amsterdamse Oostelijk Havengebied de eerste jaren rijk aan kinderen dan
over een paar jaar. De onderste drie lagen van dit combinatiegebouw zijn nu als school in gebruik, straks zal
dat nog maar één verdieping zijn. Dan daalt de kantoorfunctie van de bovenste laag naar beneden. Om die
verandering van gebruik zo flexibel mogelijk te maken heeft het gebouw op beide koppen een entree, is er
een zekere overmaat in de constructie, is het mogelijk eenvoudig vloerdelen te verwijderen en is er ruimte
gereserveerd voor eventueel later uit te breiden installaties. Door de hoge geluidskwaliteit van de gevels en
bouwdelen, energiezuinigheid en architectonische kwaliteit zal het gebouw in de toekomst nieuwe functies
eenvoudig toelaten.
In contrast met de voorgeschreven strengheid van staal en steen aan de buitenkant, is het interieur van de
schoolverdiepingen licht en kleurrijk. Met hout beklede service-units verbinden lokalen aan elkaar en de
brede middengang is als het concept van een leerstraat ontwikkeld. In de leerstraat liggen units met toiletten en garderobes, voor elk lokaal in een andere kleur.

De Schijf School and Office Space
Compulsory education compels architects to create interiors that provide both affection and adventure.
Being a new residential area, the Amsterdam Eastern Docklands has a child population higher than it will
have in years to come. Presently the school utilizes the first three floors of this mixed-use building and in all
probability this will be reduced to only one floor in the near future. The office function will descend from
the top floor down and preserve the building’s functionality. To permit a flexible transition of use, entrances
are provided on both sides.
In contrast with the municipally ordained severity of steel and stone on the outside, the interior of the
school is light and colourful. Wood-cladded service cores link the class rooms and act as a threshold to
the broad corridor, developed as the ‘learning street’ concept. The street contains colour-coded toilet/
cloakroom units for each classroom and can be used for teaching as well as for combined activities.
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Project
Function
Location
Client
Design
Construction
GFA

Invited Competition De Schijf School and Commercial Space
Offices
Oostelijke Handelskade 10, Amsterdam
Amplan Vastgoed bv, Amsterdam
2000 - 2001
2001 - 2003
6.800 m2

De Schijf staat naast de drie Rietlandpark kantoren die ook ontworpen zijn door Hans van Heeswijk architecten.
De Schijf is situated next to the three Rietlandpark offices which are also designed by Hans van Heeswijk Architects.
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Het gebouw heeft gelijkwaardige ingangen aan beide korte zijden. Voor de bedrijven is de entree aan de oostzijde bij de
ingang naar de parkeerkelder, voor de scholen aan de zonnige parkzijde waar zich ook het speelplein bevindt.
The building has identical entrances on the two short sides. For businesses the entrance is on the east side near the car
park entrance, for the school on the sunny park side which is also where the playground is located.
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De gevels zijn opgebouwd uit een licht grijs stalen frame, ingevuld met strookramen en metselwerk van donker hardgebakken steen met een metallic glans. In de staalconstructie zijn op de koppen grote glazen vergaderruimtes gehangen.
The facades are constructed in a light grey steel frame with long windows and dark bricks with a metallic finish. At the short ends, large glass conference rooms are suspended from the steel construction.
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Begane grond.
Ground floor.

Parkeerkelder en gymzaal.
Parking garage and gymnasium in the basement.
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Door beweegbare kasten kan de binnenstraat worden onderverdeeld in afzonderlijke speelplekken. De service-units bevatten aan de lokaalzijde pantry’s, aan de gangzijde zijn er toiletten, garderobes en kasten met uitstalplanken in opgenomen.
Movable cupboards can be used to divide the internal street into separate play areas. The service units contain pantries on the classroom side and toilets, cloakrooms and cupboards with display shelves on the corridor side.
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Derde verdieping.
Third floor.

Tweede verdieping.
Second floor.

Eerste verdieping.
First floor.
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