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Sinds begin dit jaar houdt AkzoNobel 
domicilie aan de Amsterdamse Zuidas.

Evenwichtig   samenspel
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Evenwichtig   samenspel
De Amsterdamse Zuidas is zonder overdrijving dé toplocatie van de Nederlandse 
kantoorwereld. Sinds begin dit jaar is AkzoNobel één van de vooraanstaande bedrijven die 
er domicilie houdt. Zowel interieur als exterieur van het nieuwe kantoor werden ontworpen 
door Group A. Het ruim zevenhonderd werkplekken tellende AkzoNobel Center draagt de 
kernprincipes van het bedrijf uit. “Het is een harmonieus open gebouw, dat door verfi jning 
en bescheidenheid een vanzelfsprekende en duurzame allure uitstraalt.”

Auteur: Henk-Jan Hoekjen. 
Foto’s: Frank Hanswijk.

In het interieur werden duurzame 
houtsoorten gebruikt.
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Twee verweven atria vormen de  
ruggengraat van het interieur.

“Duurzaamheid speelde 
een grote rol” In de vorige uitgave van Inside Infor-

mation berichtten we in het kader van 
het thema ‘Directie & Management’ 
over ‘de Formule I van de kantoor-
wereld’: aansprekende projecten van 
vooraanstaande bedrijven die de toon 
zetten voor het kantoorinterieur van 
de komende jaren. Een recent door 
architectenbureau Group A gereali-
seerd project in Amsterdam kan zeker 
tot deze kleine maar fijne avant-garde 
gerekend worden. Want het archi-
tectenbureau uit Rotterdam ontwierp 
voor verf- en coatingonderneming Ak-
zoNobel een uiterst duurzaam nieuw 
kantoor.  
Het transparante en gelaagde Akzo-
Nobel Center aan de Amsterdamse 
Zuidas straalt een eigentijdse visie uit, 
waarbij detaillering, maat, lijnvoering, 
kleur en licht leiden tot een evenwich-
tig samenspel. Dat begint al bij de 
gevel, die kan gelden als een beeld-
bepalend onderdeel van het ontwerp. 
“De gevel is opgebouwd uit een com-
binatie van een glazen klimaatgevel 
en houten constructieve elementen”, 
vertelt Folkert van Hagen van Group 
A. “Door het gebruik van verschillende 
glassoorten ontstaat er een dynamisch 
spel van licht en reflectie. De houten 
gevelelementen zijn afgewerkt met 
duurzame, hoogwaardige coatings in 
geleidelijk verlopende kleuren, een 
directe verwijzing naar de opdrachtge-
ver: AkzoNobel.”

Ook het interieur van het gebouw 
straalt de klasse uit die verwacht mag 
worden van de vooraanstaande op-
drachtgever. Twee verweven atria vor-
men de ruggengraat van het interieur. 
“Het eerste atrium strekt zich uit over 
de publieke ‘AkzoNobel Experience’ 
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op de begane grond, bestaande uit 
de entree, receptie, restaurant en Art 
Space en het semi-publieke ‘Meeting 
AkzoNobel’ op de eerste verdieping. 
Deze verdieping vormt het epicentrum 
voor medewerkers en zakenpartners en 
wordt door een tweede atrium verbon-
den met het ‘Working at AkzoNobel’, 
het gebouwdeel bestaande uit de ho-
ger gelegen kantoorverdiepingen.” 
Bij het ontwerp en de inrichting van 
deze verdiepingen is volgens Group 
A niet alleen gelet op aspecten als 
intensief en efficiënt ruimtegebruik, 
maar vooral op een inspirerende, ener-
giezuinige, gezonde werkomgeving. 
“Het interieurontwerp met maatwerk-
meubilair van duurzame houtsoorten 
kenmerkt zich door ronde hoeken en 
vormen en reflecteert de dynamische 
uitstraling van het exterieur, waardoor 
het binnen-buitengevoel wordt ver-
sterkt en zich een harmonisch geheel 
vormt.”

Het ‘Formule I-gevoel’ is herkenbaar in 
tal van aspecten van het interieur. Niet 
alleen zijn de toegepaste meubels en 
materialen van absolute topkwaliteit, 
maar ook is in het AkzoNobel Center 

bijvoorbeeld een grote hoeveelheid 
kunst opgehangen, afkomstig uit de 
kunstcollectie van de AkzoNobel Art 
Foundation. “Architectuur en kunst 
gaan hier een ware symbiose aan”, 
aldus Group A. “Iedere verdieping 
heeft een eigen kleurtoon. De reflec-
ties hiervan op de plafonds van de 
verdiepingen vormen zo een verticaal 
kleurenverloop, dat door verlichting 
zichtbaarder wordt naarmate de 
avond valt. Dit heldere kleurenpalet, 
wat ook vanuit de verte, vanaf de snel-
weg of uit de trein te zien is, is een 
subtiele verwijzing naar de bewoner.”
Ook duurzaamheid speelde in dit 
project een grote rol. Bij de realisatie 
van het nieuwe Amsterdamse kantoor 
kwam de duurzaamheidambitie van 
AkzoNobel tot uiting in het streven een 
Breeam-Excellent-certificaat te verkrij-
gen. Dat een dergelijk certificaat uitein-
delijk behaald is, is volgens Group A 
onder meer te danken aan de zonne-
panelen op het dak, de PV-cellen in de 
atrium beglazing, de WKO-installatie, 
de dubbele klimaatgevel en de nabij-
heid van het treinstation. “In de kli-
maatgevel wordt ’s zomers de warme 
lucht tussen de binnenste en buitenste 

huid weg geventileerd om opwarming 
van de binnenruimte tegen te gaan. 
In de winter wordt juist de stilstaande 
warme lucht in het gebouw geïsoleerd. 
De gelaagde glazen gevel is voorzien 
van een geïntegreerd lichtontwerp, 
dat ervoor zorgt dat het gebouw zowel 
overdag als ’s nachts een warme en 
levendige uitstraling krijgt.”

Al met al is dankzij de inspanningen 
van de verschillende betrokken par-
tijen – behalve de opdrachtgever en 
Group A waren onder meer Dura Ver-
meer, Royal Haskoning DHV, Hiensch 
Engineering en Homij Technische 
Installaties nauw bij het project betrok-
ken – een imposant kantoor verrezen, 
dat kan gelden als een voorbeeld voor 
duurzame kantoorbouw, met volop 
oog voor zowel de functionele als de 
esthetische wensen van de gebruiker. 

 

www.groupa.nl
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In het interieur werden duurzame 
houtsoorten gebruikt.

II 4 2016.indb   63 21-09-16   13:41


