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Introductie peter dautzenberg+partners

pd+p interieur+architecten bni+bna, peter 
dautzenberg+partners is voortgekomen uit 
dautzenberg & de jong architecten bna/bni. Na 
25 jaar vennootschap is dit samenwerkingsver-
band in goed overleg beëindigd om de beide 
partners de kans te geven ook met andere part-
ners samen te werken en niet gebonden te zijn 
aan één vaste. 
Dit betekent dat per project gekozen kan wor-
den voor samenwerkingsverbanden met andere 
architecten, interieurarchitecten, kunstenaars, 
die voor dát specifieke project de beste zijn 
waardoor het product optimaal wordt.
pd+p interieur+architecten bni+bna heeft zo’n 
samenwerkingsverband met zsa architecten en 
werkt met dit bureau vanuit één locatie.

Peter Dautzenberg is bouwkundig ingenieur, ar-
chitect én interieur architect en houdt zich daar-
naast bezig met kunst in de openbare ruimte. 
Projecten worden door ons dus als één geheel 
gezien. Wij vinden interieurarchitectuur een vol-
waardige, geïntegreerde vormgevingsdiscipline 
binnen de architectuur.

Aanpak

Opdrachten worden door ons over het alge-
meen compleet uitgevoerd, d.w.z. vanaf het 
schetsontwerp t/m de eindoplevering, inclu-
sief directievoering en opzichterswerk. Hierbij 
is ons idee dat de gedachte achter het ont-
werp beter uit de verf komt als wij het gehele 
ontwerp-, en bouwproces mee doorlopen. In 
dit geval werken wij met vaste adviseurs. Op 
het gebied van installaties is dit Adviesgroep 
Duineveld BV en voor constructies firma Van 
Eijk A.C.T . Voor bestekken schakelen wij 
Adviesbureau Both in en voor begrotingen 
Adviesbureau Theo Laan. Wij doen eerder 
weinig opdrachten zeer intensief dan veel
opdrachten oppervlakkig. De gekozen pro-
jectarchitect blijft dan ook aanspreekpersoon 
tijdens het verloop van het gehele proces. 
Ook werken wij voor/ met diverse bouwbe-
geleidings-bureaus zoals het ProjectManage-
mentBureau van de gemeente Amsterdam. 
Bij dit soort opdrachten verzorgen wij het 
ontwerp tot aan de aanbesteding. Directie-
voering en uitwerking worden dan door ex-
terne bureaus zoals PMB, Res & Smit, Michel 
van Putten verzorgd, waarbij wij wel tot aan 
de eindoplevering een controlerende taak be-
houden. Onze gewoonte is om, ook bij low-
budget projecten, de vastgestelde budgetten 
niet te overschrijden.
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peter dautzenberg+partners | interieur+architecten BNI+BNA
opgericht in 2009

medewerkers:

Peter Dautzenberg:  bwk ing./ interieurarchitect / 
   architect bna
Dennis vd Laan:   bwk ing./ projectleider / 
   tekenaar
Annique Paalvast: bwk ing. / tekenaar
Mick Madder:  bwk ing. / tekenaar
Carine Gheysen:   administratief medewerker
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projecten in ontwikkeling / uitvoering:
 
’12 verbouwing cultural buisness centre, 
 ganzenhoef te amsterdam zuid-oost
’12  verbouwing  woonhuis Wijnands/Schenk,  
 te maastricht
’12  uitbreiding/restauratie kinderbezoekers 
 centrum ‘duinhuis oude beek’, te heemste 
 de iov waternet
’12  uitbreiding woonhuis fam. Schipper/
 Bierlaagh, te amsterdam
’12  verbouwing  woonhuis/atelier Ger v. Elk,  
 te amsterdam
’11  ontwikkelingsplan luxe woon resort 
 waterland te domburg, Suriname
’11  verbouwing en uitbreiding woonhuis fam. 
 van Weelden/Landsmeer, te Amsterdam
’11  inrichting kinderdagverblijf joesboef 
 daalwijk, te amsterdam zuidoost
’10  uitbreiding/renovatie buurtHuis 
 holend recht, i.o.v stadsdeel zuidoost
’09  kleurenschema winkelcentrum drachten,  
 iov actys
’09  verbouwingsplan kantoren/woningen te  
 roosendaal, iov actys
’08  dakwoningen grubbehoeve, te amsterdam

8

kantoren:
’08  inrichting entrée dienst milieu en 
 bouwtoezicht, te amsterdam
’08  interieur hoofdkantoor stichting 
 zorgbalans, te haarlem
’08  interieur dienst zorg en samenleving 
 amsterdam
’08  inrichting entrée dienst milieu 
 te amsterdam
’08  interieur stichting zorgbalans, 
 te haarlem
’07  nieuwbouw t.b.v. biomonitoring waternet, 
 te nieuwegein, i.o.v. waternet
’07 inrichting tijdelijke huisvesting kantoor  
       amsterdam topstad 
       weesperstraat amsterdam
’07   inrichting kantoor projectbureau noord 
 waarts amsterdam noord
’05   renovatie en herinichting vestigingsgebouw  
 weesperkarspel amsterdam, i.o.v. WLB  
 amsterdam
’05 herhuisvesting gemeentelijke ombudsman  
 amsterdam, i.o.v. gemeentelijke ombudsman
’03-05 ateliers op parkeergarages amsterdam  
 zuid-oost, i.o.v stichting open ateliers zuid 
 oost
’02-05 renovatie en herinrichting tuinstadhuis 
 geuzenveld slotermeer, i.o.v. stadsdeel 
 geuzenveld/slotermeer
’04  inrichting hoofdkantoor dienst 
 parkeergebouwen amsterdam zuidoost
’04 inrichting kantoor projectbureau noord  
 waarts  amsterdam noord

’03 inrichting kantoor dienst 
 binnenwaterbeheer amsterdam, i.o.v.  
 DBB
’03  inrichting hoofdkantoor gemeente 
 waterleidingen amsterdam, i.o.v. WLB
’02 inrichting kantoor regionaal orgaan 
 amsterdam, i.o.v. ROA
’02  herinrichting kantoor woningbedrijf
  amsterdam muntendamstraat
’02  inrichting kantoor renaval modemstraat  
 amsterdam
’02  herinrichting entreehal metropool ge  
 bouw te amsterdam, i.o.v. dienst 
 welzijn gemeente amsterdam
’01  inrichting kantoorruimte schadebureau
 noord-zuidlijn, rokin te amsterdam, i.o.v. 
 gemeente amsterdam
’00  inrichting kantoorruimte dienst 
 amsterdam beheer, sarphati plaza te 
 amsterdam, i.o.v. gemeente amsterdam
’00  inrichting nieuwbouw hoofdkantoor 
 caesar groep, te maarssen, i.o.v. via 
 nova b.v.
’99  inrichting kantoorruimte bureau park 
 stad, slotervaart te amsterdam, i.o.v. 
 gemeente amsterdam
’98  inrichting hoofdkantoor ABN-AMRO 
 bank polen, te warsaw, i.o.v. ABN-AMRO 
’97  verbouwing afd. economische zaken 
 van het stadhuis, metropool gebouw te 
 amsterdam, i.o.v. gemeente amsterdam
’96 stadsdeelwerf westerpark, te amster
 dam, i.o.v. stadsdeel westerpark
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’94  verbouwing kantoormagazijn hermeij, 
 te heerhugowaard

’93  verbouwing zolder stadsdeelkantoor, 
 westerpark te amsterdam, i.o.v. stadsdeel  
 westerpark, i.s.m. GEA

scholen/ kinderopvang:
’11  uitbreiding openbare basisschool “de 
 dapper” amsterdam
’10  uitbreiding openbare basisschool 
 “Linnaeus”, amsterdam
’07  interieur leercentrum dienst werk en 
 inkomen, te amsterdam zuidoost
’07  inrichting kinderdagverblijf ’t 
 vlindertje te amsterdam zuidoost
’06  inrichting kinderdagverblijf ’t vogeltje 
 te amsterdam zuidoost
’06  uitbreiding openbare basisschool ´het 
 spectrum´, i.o.v. stadsdeel 
 oost-watergraafsmeer
’03  uitbreiding basisschool, naschoolse 
 opvang, kinderdagverblijf te 
 amsterdam zuidoost, i.o.v. stadsdeel
 amsterdam zuidoost afd. onderwijs
’00  supervisor herinrichting 
 scholenterreinen, te amsterdam
 zuid-oost, i.o.v. stadsdeel zuidoost, 
 afdeling beheer onderwijs
’00  inrichting kinderopvang caesar groep, 
 te maarssen, i.o.v. via nova b.v.
’97  nieuwbouw na-schoolse kinderopvang 
 topido, te amsterdam zuidoost, i.o.v. 
 stadsdeel zuidoost

jongerencentra:
’01  terreininrichting jongerencentrum, te 
 delft, i.o.v. gemeente delft
’93  jongerencentrum subway, reigersbos 
 te amsterdam zuidoost, i.o.v. stadsdeel 
 zuidoost
’89  surinaams jongerencentrum 
 kwakoe, frissenstein te amsterdam
 zuidoost, i.o.v. stadsdeel zuid-oost,
 i.s.m. GEA

winkels:
‘10  interieur puccini bomboni, te amsterdam
’07  interieur schoenenwinkel jan 
 jansen, te nijmegen
’89  cd winkel black beat, nieuwendijk 
 te amsterdam, i.o.v. megawinkel b.v.

woningen:
’09  verbouwing/interieur woonhuis 
 familie van der poel, te amsterdam
’09  verbouwing/dakopbouw woonhuis 
 familie van der meer,  te 
 amsterdam
’05  verbouwing/inrichting woonhuis 
 familie verhagen, te amsterdam
’01  verbouwing/inrichting woonhuis 
 familie nieuwenhuijs, te 
 nigtevecht
’84-88 nieuwbouw/renovatie woningen,
 amstel/utrechtsedwarsstraat te 
 amsterdam, i.o.v. v.o.b.

10

vrijetijdsbesteding:
’06  verbouwing en herinrichting hotel 
 horperwielen kaart, terschelling i.o.v. 
 fam. vallentin-collé

’05  nieuwbouw tennispaviljoen
 westerpark, i.o.v. stadsdeel 
 westerpark

’00  nieuwbouw gebouwen bij atletiekbaan 
 AV23, sportpark voorland te 
 amsterdam, i.o.v. stadsdeel oost/
 watergraafsmeer

’94 interieur tentoonstelling moderne kunst 
 ik en de ander, beurs van berlage te 
 amsterdam, i.o.v. artimo/ het rode kruis 
 i.s.m. jan v.d. paver
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11 BUURTHUIS HOLENDRECHT | 12

opdrachtgever  : Stadsdeel ZO
locatie : Holendrecht, 
   Amsterdam ZO
opgeleverd : n.v.t.
oppervlakte : 1000 m2
aanneemsom : € 1.100.000,–
ontwerp : PD+P Architecten 
   bna + bni
projectarchitect : Peter Dautzenberg
medewerkers : Anja Dirks, Annique   
   Paalvast, Dennis van 
   der Laan, Zhovana     
   Khalwatyan (s) 
directie : Stadsdeel ZO
uitvoering : Kroon

Het belangrijkste uitgangspunt bij het voorlopig 
ontwerp van het buurthuis Holendrecht is dat 
het complex er van binnen en van buiten vol-
strekt overzichtelijk uitziet. Dus geen hoeken 
en gaten aan de gevel en in de gangen van het 
gebouw.
Ook is het, in tegenstelling tot de oorspronke-
lijke toestand, duidelijk waar de uitnodigende 
entree zich bevindt, het gebouw nodigt de 
bezoekers met  ‘brasa’ (omhelzing) uit. Vanuit 
deze entree kan men zich naar de West- en 
Oostvleugel van het gebouw bewegen zonder 
de activiteiten in de grote zaal te storen, ook de 
ruimten op de eerste verdieping kunnen bereikt 
worden zonder verstoring van de grote zaal.
 
Om het gebouw laagdrempelig en uitnodigend 
te maken zijn de activiteitenruimten in het ge-
bouw zoveel mogelijk aan de gevelzijde van het 
gebouw aan de pleinzijde geplaatst. Het grand 
café/ restaurant zelfs zodanig dat er een aan-
sluitend buitenterras op het plein gerealiseerd 
kan worden.
Alle functies, behoudens de computerruimte, 
ontvangen direct daglicht en hebben uitzicht. 
Dit ofwel door middel van de buitengevel ofwel 
door middel van de patio’s. De centrale gangen 
in het gebouw worden licht van kleur gehouden 
en in de wanden worden binnenkozijnen ge-
plaatst zodat vanuit de gangen zichtbaar wordt 
wat er in de activiteitenruimten gebeurt. 

Het grand cafe krijgt wat gedektere kleuren die 
aansluiten bij de donkere kleuren van de grote 
zaal. Gedacht wordt aan aubergine in combina-
tie met berken multiplex voor het vaste meubi-
lair, de koele kleur blauw wordt uit het (huidige) 
palet verwijderd.
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13 OPENBARE BASISSCHOOL DE DAPPER | 14

OBS de De Dapper is een relatief grote open-
bare basisschool in de Pieter Nieuwlandstraat 
te Amsterdam Oost, gebouwd in vier lagen. Het 
structuralistische gebouw is gerealiseerd om-
streeks 1971 door de architect Jelle Jelles.
Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer wilde het ge-
bouw uitbreiden met een docentenkamer/ver-
gaderruimte en de entree van de school moest 
uitnodigender, toegankelijker en het aanzicht 
aantrekkelijker gemaakt worden.
 
Naast het verbeteren van de ventilatie binnen 
het kader “frisse scholen” is er door een “res-
huffle” meer binnenruimte bruikbaar gemaakt, 
waardoor een IB-ruimte kon worden toege-
voegd.
 
De uitbreiding is gerealiseerd op het dak van 
een laag gedeelte van de school waar de di-
rectie-en administratieruimte waren gelegen. 
Omdat het gebouw als een monument behan-
deld moest worden zijn de uitbreiding en ook 
de veranderingen in de centrale hal volledig 
ontworpen in de geest van de oorspronkelijke 
architect(-uur) waardoor het lijkt of de uitbrei-
ding er altijd al geweest is.
 
 
 

opdrachtgever  : STAIJ
locatie : Pieter Nieuwlandstraat,  
   Amsterdam
opgeleverd : februari 2012
oppervlakte : 50m2
aanneemsom : € 220.000,–
ontwerp : PD+P Architecten bna +  
   bni
projectarchitect : Peter Dautzenberg
medewerkers : Dennis van der Laan,   
    Mick Madder (s), Simon  
    Sitanala (s)
    Rebecca Breet (s)
directie : ir. M. Van Putten
uitvoering : Badhoevebouw BV

pe
te

r 
da

ut
ze

nb
er

g+
pa

rt
ne

rs
 |

 in
te

ri
eu

r+
ar

ch
it
ec

te
n 

B
N

I+
B
N

A



15 COLLECTIEVE RUIMTEN GRUBBEHOEVE | 16

Sfeer en concept collectieve ruimten

Er is een sterke wens om een huiselijke sfeer te 
benaderen, waarin veel herkenbare elementen 
verwerkt zitten met een hang naar nostalgie en 
de jaren ´70. Het moet een plek zijn die men-
sen kunnen verpersoonlijken met hun eigen 
herinneringen, en tot op zekere hoogte, met 
hun eigen spullen. Het moet een plek zijn die 
de creativiteit en het sterke karakter` van de 
flat reflecteert, er wordt ook gedacht aan her-
gebruik van bouwmaterialen.
Aan de andere kant moet de sfeer generiek 
en formeel zijn. Een deel van de ruimte moet 
verhuurbaar zijn en niet iedereen zit te wachten 
op de persoonlijk ´huiskamer´ sfeer. Daarnaast 
is de ruimte op zichzelf erg krachtig, door de 
strakke structuur en de heldere zichtlijnen. Het 
is dan ook deze structuur die de ruimte op zich 
al heel erg herkenbaar en eigen maakt voor de 
Bijlmer. 
 
ontwerpuitgangspunten:

-goede balans tussen formeel en informeel
‘homey yet buisiness like’
-individuele expressie van bewoners moet op-
genomen kunnen  worden
-hiervoor is gekozen om de sterke bouwkundige 
structuur te  behouden om dit te versterken is 
een verbindend vloerveld wenselijk
-programma onderdelen worden als meubels op 
dit vloerveld  geplaatst
-het ontwerp streeft naar duurzaamheid en CO2 
neutraal 
-hiervoor willen we ook het concept hergebruik 
en ‘super use’ toepassen
-de sterke kwaliteit van de transparantie in de 
ruimte willen we behouden

opdrachtgever : Stichting collectieve   
   ruimten Grubbehoeve
locatie : Grubbehoeve, Amster-  
   dam ZO
opgeleverd : Juli 2011
oppervlakte : 250m2
aanneemsom : 130.000,-
ontwerp : PD+P architecten   
    bna+bni
projectarchitect : Peter Dautzenberg, 
   Anja Dirks
medewerkers : Dennis van der Laan, 
   Mick Madder (s),
   Kelly Molenaar (s), 
   Ferdi Vos (s), 
   Simon Sitanala (S)
directie : PD+P architecten   
   bna+bni
uitvoering : NB&M (nieuwenhuizen   
   bouwservice & 
   management)
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17 LINNAEUSSCHOOL |    18

Ontwerpuitgangspunten 

Maak de entree transparanter en toegankelijker, 
dwz maak de voordeuren transparant (in ieder 
geval de bovenzijde), breek het doorloop-en 
zichtbelemmerende muurtje weg en zorg dat je 
direct naar binnen kijkt als je de school be-
zoekt. 

De entree wordt duidelijker aangegeven door 
onder de luifel ook een accentuering te maken 
en door de materialisatie. 
De entree wordt in de gevel iets teruggelegd in 
het gevelvlak. Voorgesteld om de huidige kleu-
ren wat warmer uit te voeren.
Om de entreehal lichter te maken wordt de gla-
zen bouwsteenwand achter het podium verwij-
derd.

De tweede steek van de trap wordt direct ach-
ter de eerste geplaatst, zodat het muurtje om 
de berging gesloopt kan worden en het podium 
vergroot wordt en dus beter gebruikt kan wor-
den, buiten de optredens om als plek voor de 
koffietafel bij de inloop. De directiekamer wordt 
vergroot zodat er een overlegtafel geplaatst kan 
worden en er twee personen kunnen werken. 
De pantry wordt geplaatst in de schoonmaak-
kast. In de adminstratieruimte op de eerste 
verdieping wordt een ouderkamer bijgeplaatst.

opdrachtgever      : STAIJ (Samen Tussen   
    Amstel en IJ)
locatie  : Derde oosterparkstraat,  
    Amsterdam
opgeleverd  : Augustus 2010
oppervlakte  : n.v.t.
aanneemsom  : 220.000,-
ontwerp  : PD+P architecten   
    bna+bni
projectarchitect  : Peter Dautzenberg
medewerkers  : Dennis van der Laan
directie  : Michel van Putten
uitvoering  : Badhoeve Bouw
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19 PUCCINI BOMBONI |20

Puccini Bomboni vroeg pd+p architecten een 
nieuw totaalconcept voor het winkelinterieur 
en de huisstijl te ontwikkelen. Architect Peter 
Dautzenberg zocht en vond de juiste partners 
om onderdelen daarvan mede vorm te geven: 
Bert Dautzenberg voor de grafsche vormge-
ving en de verpakkingen en kunstenaar Sasja 
Scherjon voor de toepassingen met  porselein 
en glas. 

Het interieur en de huisstijl van Puccini Bombo-
ni zijn ontworpen vanuit dezelfde filosofie als de 
bonbons, natuurlijke ingredienten op ambach-
telijke wijze samengevoegd leveren een product 
op met een eigen karakter. Net als bij bonbons 
zijn er in het interieur uitsluitend materialen ge-
bruikt die door verhitting en afkoeling, samen-
gevoegd en vormgegeven zijn; Porselein, glas 
en roodkoper. Porselein vanwege de associatie 
met chocolade; chocolade werd in de 17e eeuw 
gedronken uit porseleinen kopjes. Roodkoperen 
buizen vanwege de associatie met koken en 
verwarmen. En ten slotte glas, opdat de be-
perkte ruimte een hoge mate van transparantie 
zou krijgen. De bonbons van puccini bomboni 
zijn groot, een tikje groter dan andere bonbons. 
Ook in het interieur is alles is wat groter dan je 
zou verwachten; schaalvergroting is ingezet om 
de winkel groter te doen lijken.

opdrachtgever  : Puccini Bomboni
locatie  : Staalstraat 17, 
    Amsterdam
opgeleverd  : Juli 2010
oppervlakte  : 70m2
aanneemsom  : 150.000,-
ontwerp  : PD+P architecten   
     bna+bni
projectarchitect  : Peter Dautzenberg
medewerkers  : Dennis van der   
    Laan,
      Tim boot (s), 
    Rebecca Breet (s),  
      Anique Paalvast (s)
directie  : PD+P architecten
      bna+bni
uitvoering  : Visser & Mol
Grafisch ontewerp : Bert Dautzenberg
Porseleinkunst:   : Sasja Scherjon 
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21 REGELCENTRUM WATERNET LEIDUIN | 22

De inrichting van het regelcentrum Leiduin, 
gelegen in de waterleidingduinen was sterk 
verouderd. Ook de installaties waren aan het 
eind van hun levensduur.
Moderne apparatuur maakte het mogelijk om 
de indeling sterk te vereenvoudigen en een 
vergaderruimte toe te voegen. De prikkelende 
kleuren, gekozen om wakker te blijven in deze 
ruimte waar dag en nacht toezicht gehouden 
wordt, verwijzen naar de kleuren in de achter 
de duinen gelegen tulpen-en bollenvelden, 
in de trant van de andere technische dienst 
vestiging in Weesperkarspel en het voormalig 
hoofdkantoor.

opdrachtgever : Waternet
locatie : Heemstede
opgeleverd : Januari 2010
oppervlakte : 100m2
aanneemsom : € 200.000,–
ontwerp : PD+P architecten   
    bna+bni
projectarchitect : Peter Dautzenberg
medewerkers : Dennis van der Laan,   
   Mick Madder (s)
directie : PD+P architecten   
   bna+bni
uitvoering : Dijkman Carbaat Bouw

pe
te

r 
da

ut
ze

nb
er

g+
pa

rt
ne

rs
 |

 in
te

ri
eu

r+
ar

ch
it
ec

te
n 

B
N

I+
B
N

A



23  24ENTREE DIENST MILIEU- EN BOUWTOEZICHT WEESPERSTRAAT | 

In deze grote en vooral hoge ruimte was het 
de opgave een balie te ontwerpen waaraan een 
tweetal portiers/bewakers geplaatst konden 
worden die bezoekers doorverwijzen naar de 
verschillende diensten die in het pand gehuis-
vest zijn. Hieronder vallen onder andere afde-
ling Economische Zaken en de Dienst Zorg en 
Samenleven.

Wij hebben gekozen voor een monumentale 
aanpak waar bij het kleurenschema en de ma-
terialisatie een grote rol spelen. 
De gemeente Amsterdam wil vanaf 2012 CO2 
neutraal en duurzaam zijn in haar interieurs. 
Mede vanwege deze reden is gekozen voor het 
hergebruiken van materialen.
Zo zijn de lichtornamenten in de entree en 
boven de balie samenstelt uit hergebruikte 
fietsframes en voorvorken. De banken en het 
tafelblad van de tafel in de wachtruimte zijn 
gemaakt van hergebruikte houten balken, de 
tafelpoten zijn gemaakt van amsterdammertjes.
De balie, die is opgebouwd uit hergebruikte 
staalplaten en voorzien is van een werkblad van 
oud balkhout en een hergebruikte trambank, is 
zo vorm gegeven dat deze in combinatie met de 
kleuren van de nieuw aangebrachte gietvloer, 
de binnenkomende bezoekers richting geeft. 
Balie en de kleuren in de gietvloer buigen in 
een vloeiende vorm af naar de aanwezige liften 
in het pand. Zij maken de eigenlijk onlogische 
route die bezoekers naar de liften moeten af-
leggen duidelijk in een oogopslag.

opdrachtgever : Dienst Milieu- en Bouw- 
   toezicht
locatie : Weesperstraat 105a te   
   Amsterdam
oppervlakte : ca 160 m2
opgeleverd : 2009
ontwerp : dautzenberg & de jong
projectarchitect : Peter Dautzenberg
medewerkers : Marieke Daamen,
   Dennis van der Laan,   
   Richard Frankhuizen
aanneemsom : € 75.000,- excl BTW.
partners : Jasper Dekkers 
   (uitwerking meubels en  
   lampen)
uitvoering : NB&M (nieuwenhuizen   
   bouwservice & manage- 
   ment)
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Het interieur is volledig afgestemd op de wen-
sen en eisen van de gebruikers, waarvan de 
kinderen vanzelfspreken, de belangrijkste zijn.
De groepsruimtes zijn over twee verdiepingen 
verdeeld. Op de begane grond is de centrale 
speelhal, deze ligt direct aan de buitenspeel-
ruimte. De kleuren in het interieurvan ‘t Vogel-
tje zijn gebaseerd op de kleuren van Nederland-
se vogels. De heldere kleuren zijn verwerkt in 
vloer- en wandafwerking en gecombineerd met 
houten wanden en puien. Vanaf de entree ver-
lopen de kleuren met de hoeveelheid daglicht 
van donker naar licht. Door de vele glasvlakken 
hebben zowel de kinderen als de leidsters goed 
zicht op de omliggende ruimtes.
De glasvlakken zijn zo geplaatst dat vanuit elke 
ruimte naar buiten gekeken kan worden. Alle 
ruimtes zijn door een speelse plaatsing van 
wanden met elkaar verweven.

KINDERDAGVERBLIJF ‘T VOGELTJE |26

Opdrachtgever : A. Mohammedjoesoef
Locatie : Bijlmerdreef 937
    Amsterdam Zuidoost
opgeleverd : 2006
oppervlakte : ca. 300m2
ontwerp : Dautzenberg & de jong     
    architecten
projectarchitect : Peter Dautzenberg
medewerkers : Marieke Daamen
uitvoering : NBenM ad nieuwehuizen
directie : Dautzenberg en de jong  
     architecten
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WATERLEIDINGBEDFRIJF AMSTERDAM |28

Renovatie en Uitbreiding vestiging Weesperkar-
spel Waterleidingbedrijf Amsterdam

De vormgeving van het sobere en naturelkleuri-
ge gebouw (van architect elling) is geïnspireerd 
op het gebouw falling waters van frank lloyd 
wright.
De buitenschil van het gebouw is geheel gere-
noveerd en in overeenstemming met de huidige 
regelgeving gebracht met instandhouding van 
de karakteristieke sobere uitstraling. De tech-
nische installaties zijn compleet vernieuwd en 
geïntegreerd in het nieuwe interieurplan.
De ganggebieden zijn als meanderende rivier-
stromen behandeld, uitgevoerd in harde ma-
terialen, beton- en schelpenstenen. Het vaste 
meubilair, de kozijnen en de strokenplafonds 
zijn, als tegenhanger van de harde steenachtige 
materialen, uitgevoerd in oregon pine.
De gangwanden zijn half transparant, de terug-
liggende wanden zijn gesloten, voorzien van 
vitrine doorkijkjes. de naar voren liggende wan-
den zijn uitgevoerd met transparante glas. 
De intensiteit en helderheid van die kleuren zijn 
aan de hand van de hoeveelheid toetredend 
dag-en zonlicht met elkaar gecombineerd.
Het nieuwe noodtrappenhuis, waarin twee rook-
ruimten zijn opgenomen, is vormgegeven naar 
analogie van een waterdruppel,of smeltende 
ijspegel.

opdrachtgever  : Waterleidingbedrijf 
     Amsterdam
locatie : Provincialeweg 21, 
   Driemond
opgeleverd : 2005
oppervlakte : ca.  2200m²
aanneemsom : 3.000.000 euro excl.   
    BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong 
   architecten
projectarchitect : peter dautzenberg 
medewerkers : Marieke Daamen, Anja 
    Dirks, Hilbert 
    Huibrechts, Mohamed   
    Elmessaoudi
directie : ir. M. van Putten
uitvoering : Heijmans IBC.

27
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29 TENNISPAVILJOEN WESTERPARK | 30

opdrachtgever  : Stadsdeel Westerpark
locatie : Westerpark, Amsterdam
opgeleverd : 2005
oppervlakte : 65 m2
aanneemsom : 115.000 euro excl. BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong 
projectarchitect : Peter Dautzenberg 
medewerkers : Marijke de Jager, 
    Marieke Daamen, Mark  
    Ohm, Hilbert 
    Huijbrechts, Mohamed     
    lmessaoudi.
directie : ir. M. van Putten
uitvoering : stichting Herstelling

Het programma vroeg ca. 65 m2 voor 2 
functies:
- clubhuis tennisvereniging `big ali sport`
- openbare toiletten t.b.v. bezoekers van het 
park

De bestaande bomen moesten gespaard 
worden, er kon dus niet geheid worden i.v.m 
met de aanwezige wortelpakketten.

Vanwege het lage budget en de moeilijke 
locatie is gezocht naar een schakeling van 
prefab gebouwtjes.Het gebouwtje staat in 
het oude landschapspark aan de oostzijde 
van het stadsdeelkantoor. In een “gewoon” 
landschapspark was wat ons betreft een 
“gewoon” onopvallend gebouwtje gewenst .
Om in de breedte (vanwege de bestaande 
bomen) te kunnen schakelen is besloten  2 
houten prefab gebouwtjes met zadeldaken 
van ca. 30 m2 aan elkaar te schakelen. Model 
volkstuinhuisje, zoals die wel vaker langs de 
spoorlijn te vinden zijn.
Deze “gewone” huisjes zijn d.m.v. kleur –
en materiaalgebruik in de sfeer van het 
westergasfabriekterrein gebracht.
Geroest stalen wandbekledingen, luiken, en 
toiletinterieurs, sanitair van roestvrij staal. 
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31 PROJECTBUREAU NOORDWAARTS | 32

opdrachtgever  : projectbureau 
     Noordwaards 
locatie : Asterweg 20, 
   Amsterdam
opgeleverd : 2004
oppervlakte : 550 m2
aanneemsom : 200.000 euro excl BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong  
   architecten
projectarchitect : Peter Dautzenberg 
medewerkers : Marieke Daamen,
    Mark Ohm
directie : dautzenberg & de jong 
   architecten
uitvoering : Iris vormgeving

Het interieur van het pand aan de asterweg 20 
is sterk naar binnen gericht, er is weinig uitzicht 
en buiten is weinig te zien, als in het ruim van 
een schip.

De kwaliteit van de grote open ruimte wilden 
we handhaven, afscheidingen zijn daarom 
transparant of  reflecterend uitgevoerd.
Uit het noorden komt het mooiste licht volgens 
schilders, egaal en zonder schaduwen waardoor 
er weinig contrast in het beeld ontstaat.
In het pand aan de asterweg komt ook weinig 
zon- en daglicht binnen, het pand is nagenoeg 
op het noorden georiënteerd, met het verlich-
tingsplan hebben we hier op ingespeeld. 
In het ontwerp zijn metalen wand- en vloer-
vlakken toegepast die het licht de ruimte in 
reflecteren, de wandvlakken kunnen tevens als 
magneetbord worden ingezet. Voor de vloer van 
de verkeersruimten is voor verzinkt staalplaten 
gekozen.

Het kleuren schema verloopt met de kleur van 
het (zon) licht, het begint helder aan de zuid-
kant (lichtgeel), hoe noordelijker de ligging 
van de ruimte hoe kleuriger de vloerbedekking, 
eindigend met rood/paars aan de noordzijde.
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Het anonieme gebouw aan de hogehilweg heeft 
een weinig sprekende gevel. De plattegrond 
bestond uit twee kantoorvleugels met smalle 
donkere gangen met  kamers daaraan gelegen.

Wij hebben de oriëntatie verbeterd door het 
maken van doorzichten, dit hebben we bereikt 
door de gangwanden zo transparant mogelijk 
te maken. Door het plaatsen van secundaire 
voorzieningen in de gangen ontstaan ontmoe-
tingsplekken. 
Op de plekken waar de kamers diep zijn trans-
parante wanden toegepast, bij ondiepe kamers 
wordt gewerkt met dichte wanden met schuif-
deuren. Deze schuifwanden zijn uitgevoerd in 
verzinkt staal om het utilitaire karakter van de 
dienst te benadrukken.
Verder is de orientatie in het gebouw verbeterd 
door het toekennen van basiskleuren. Er is ge-
kozen voor koele kleuren aan de avondzonkant, 
warme kleuren aan de ochtendzonzijde.
Om deze ordening te optimaliseren worden 
de (bestaande) meubels ook gespoten in deze 
basiskleur. De basiskleuren zijn uitgevoerd in 
metallic autolakken.

PARKEERGEBOUWEN AMSTERDAM ZUID-OOST |34

opdrachtgever  : Stadsdeel Zuidoost 
locatie : Hogehilweg Amsterdam
opgeleverd : 2004
oppervlakte : 2400 m2
aanneemsom : €300.000 euro excl.   
    BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong  
     architecten 
projectarchitect : Peter Dautzenberg 
medewerkers : Iris derks, Marieke 
    Daamen, Paul 
    Voortman, Mark Ohm
directie : ir. M. van Putten
uitvoering : Dijkman Carbaat
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Het nieuwe kantoor van binnenwaterbeheer ligt 
tussen het IJ (weinig tot geen zon) en het spoor 
(middagzon). Het spectaculaire uitzicht is het 
uitgangspunt bij het plan voor de inrichtng. Om 
een centrum in het kantoor te krijgen waar ie-
dereen elkaar kan ontmoeten én om het uitzicht 
voor iedereen toegankelijk te houden, zijn de 
secundaire faciliteiten in een ruime middenzone 
geplaatst. Nissen voor formeel en informeel 
overleg grenzen hieraan. 
Kleuren van hemel en water zijn doorlopend 
aan verandering onderhevig, daarom hebben 
wij aan de IJ-zijde vage mistige kleuren toege-
past en aan de spoor(stads)zijde donkerdere 
kleuren. De kleuren in de schilderijen van Tur-
ner zijn hiervoor inspiratiebron geweest. Voor 
het meubilair zijn we uitgegaan van materialen 
uit de scheepvaart: mahonieplex voor speciaal-
meubelwerk en zwart staalplaat voor de balie. 
Verschillende wandafwerkingen o.a. in messing, 
roodkoper en zink.

BINNENWATERBEHEER AMSTERDAM |36

opdrachtgever : Binnenwaterbeheer     
   Amsterdam
locatie : de Ruyterkade 6
opgeleverd : 2003
oppervlakte : 1000 m²
aanneemsom : 450.000 euro  excl. BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong 
    architecten 
projectarchitect : Peter Dautzenberg  
medewerkers : Iris Derks
directie : dautzenberg & de jong 
   architecten
uitvoering : BAM
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37 BINNENWATERBEHEER AMSTERDAM | 38

opdrachtgever : gemeentewaterleidingen    
    Amsterdam
locatie : arlandaweg, amsterdam    
    sloterdijk
oppervlakte : ca.10.000 m²
aanneemsom : € 2.500.000,- excl. BTW
opgeleverd : 2003
ontwerp : dautzenberg & de jong     
   architecten 
projectarchitect : Peter Pautzenberg
medewerkers : Iris Derks

Gegeven is het ontwerp van architectenbureau 
van tilburg en partners. de ruggengraat van 
dit plan is de corridor die naar de verschillende 
(kantoor)vleugels leidt, uitgevoerd in glas 
en hout. wij hebben voor de binnenwanden 
en vloeren een kleurenpalet gekozen met als 
basis zeven bloemenkleuren. de intensiteit en 
helderheid van die kleuren zijn aan de hand 
van de hoeveelheid toegetreden daglicht met 
elkaar gecombineerd. zo ontstaat een voor elke 
vleugel verschillend maar altijd harmonieus 
beeld, als in een boeket. de wanden tussen de 
gangen en kantoren zijn aan de wintertuinzijde 
100% lichtdoorlatend (helder glas/gestraald 
glas) en aan de buitengevelzijde 50% 
lichtdoorlatend (glas/verzinkt staal), materialen 
die reeds in de gevels en plafonds aanwezig 
zijn. het materiaal van de vloer in de corridor, 
eiken parket, hebben we terug laten komen in 
het vaste meubilair van de middenzones in de 
kantoorvleugels.
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39 KANTOOR REGIONAAL ORGAAN AMSTERDAM 40

opdrachtgever : gemeente Amsterdam
locatie : weesperstraat 111, 
   Amsterdam        
oppervlakte : ca.1100 m²
aanneemsom : € 325.000,- excl. BTW
opgeleverd : 2003
ontwerp : dautzenberg & de jong     
   architecten 
projectarchitect : Peter Pautzenberg
medewerkers : Iris Derks, Marijke de 
   Jager
directie : dautzenberg & de jong     
   architecten
uitvoering : Dijkman Carbaat

ROA legt verbindingen om goed contact tussen 
wonen, werken en recreëren in groot 
Amsterdam mogelijk te maken.
De kantoorruimten van de te betrekken tweede 
verdieping van het Weesperarcadegebouw lagen 
aan weerszijden van een 75 meter lange gang 
met gesloten wanden. De gang was te typeren 
als een hotelgang. Om meer licht en 
tranparantie in de gang te krijgen zijn de dichte 
deurendoor glazen deuren vervangen. 
Voorts hebben wij ‘lichtspuwers’ (kistjes) 
vanuit de kamers door de gangwanden in de 
gang laten steken, in verschillende afmetingen 
en op verschillende hoogtes. Aangezien er meer 
deuren waren dan kamers hebben wij het 
overschot aan kozijnen ingezet om de 
doorkijkjes te maken. De lange gangen worden 
gebroken door verschil in kleur/kleurnuances 
van de units, transparantie d.m.v. glazen 
deuren, verschillende soorten doorkijkjes en
ontmoetingsplaatsen. 
De gangen waar ontmoetingen plaatsvinden 
zijn uitgesproken en levendig, de kantoren 
ingehouden en rustiger. 
De stand van de zon is van invloed op de 
gebruikte kleuren; donkere kleurnuances op 
het zuiden en westen en lichtere kleuren op het 
noorden en oosten.
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41 WONINGBEDRIJF AMSTERDAM 42

opdrachtgever : woningbedrijf 
   Amsterdam
locatie : Muntendamstraat 1,
   Amsterdam
oppervlakte : ca.1000 m²
aanneemsom : € 400.000,- excl. BTW
opgeleverd : 2003
ontwerp : dautzenberg & de jong     
   architecten 
projectarchitect : Peter Pautzenberg
medewerkers : Iris Derks
uitvoering : Strukton

In 2001 zijn wij gestart met het verbouwen 
van het kantoor van woningbedrijf Amsterdam, 
vestiging binnenstad. Alle werkruimten 
zijn over drie verdiepingen aan elkaar 
geschakeld in voormalige woningen rond een 
centraal trappenhuis. Doel was om structuur 
aan te brengen en de oriëntatie en de 
daglichttoetreding te verbeteren. Per verdieping 
is het pand op te delen in vijf ruimten. Vier 
ruimten hebben een eigen sfeer toebedeeld 
gekregen. In de vijfde ruimte, het trappenhuis 
/ de ontmoetingsruimte, komen alle kleuren en 
materialen, die in de diverse vleugels gebruikt 
zijn, in verhevigde vorm samen. Om de lichtval 
tot dieper in het pand toe te laten, is gewerkt 
met translucente en reflecterende materialen 
zoals glas en verzinkt staal. Om een betere 
oriëntatie te bewerkstelligen is gewerkt met 
veel doorzichten, lange zichtlijnen en zo groot 
mogelijke kantoorruimten. De tegelwand in de 
centrale wand in ‘tetris’-patroon symboliseert 
het verschuivende en in beweging zijnde 
woningbezit van het woningbedrijf en de wens 
om 100% van het bezit te verhuren. De gehele 
verbouwing vond plaats in verschillende fasen, 
waarbij de medewerkers tijdens de verbouwing 
via een roulerend systeem toch aan het werk 
moesten blijven.
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ENTREE DIENST WELZIJN, METROPOOL 44

opdrachtgever : Metropool Amsterdam
locatie : Weesperstraat 101, 
   Amsterdam
oppervlakte : ca.175 m²
opgeleverd : 2002
ontwerp : dautzenberg & de jong     
   architecten 
projectarchitect : Peter Pautzenberg
medewerkers : Iris Derks
directie : dhr, Gerritsen
uitvoering : Dijkman Carbaat

Voor de dienst welzijn, tegenwoordig dienst 
maatschappelijke ontwikkeling, hebben wij 
een nieuw eigen entreegebied gerealiseerd, 
losgekoppeld van de overige huurders.
De toegang tot de zuidvleugel van gebouw 
metropool aan de weesperstraat 101 is hier 
gevestigd, maar tevens is het wachtruimte voor 
bezoekers en is er een receptie/balie met een 
aantal werkplekken.
Om een ruimere entree te verkrijgen en ter 
verbetering van de logistiek, hebben we de 
bestaande trap om de liftschacht voor een 
deel een kwart slag gedraaid. Een glazen 
doos door de gevel vormt de entree en de 
voorheen dichte wand naar de werkplekken 
is vervangen door een open receptie/balie. 
De rode schoonloopmat geeft de mogelijke 
looprichtingen van entree naar balie, lift, trap
of overige kantoorafdelingen aan.

43
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45 WOONHUIS FAMILIE WAARDENBURG 46

opdrachtgever : Fam. Waardenburg
locatie : Geerdinkhof 348, 
   Amsterdam
oppervlakte : ca.15 m²
aanneemsom : fl. 150.000,- excl. BTW
opgeleverd : 2001
ontwerp : dautzenberg & de jong     
   architecten 
projectarchitect : Peter Pautzenberg
medewerkers : Frank Poulus, Jessica  
   Man, Hao Tran
directie : dautzenberg & de jong     
   architecten
Uitvoering : Heerding

Door middel van het maken van een 
doorbraak van 2.60 meter bij 3.60 meter in 
de bouwmuur van het woonhuis is de dag- en 
zonlichttoetreding aan de zuidoostzijde sterk 
verbeterd.
Aan de tuinzijde is een aanbouw gerealiseerd 
die deels van glas en deels gesloten is.
Het glazen deel is hoger dan het dichte deel, 
zodat het zonlicht nog zo lang mogelijk in de 
woonruimte kan schijnen.
Voorts is de entreepartij aangepast, en de 
keuken is verplaatst naar de daglichtzijde. Aan 
de detaillering van de serre is veel aandacht 
besteed.
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47 HOOFDKANTOOR CAESAR GROEP 48

opdrachtgever  : Via Nova B.V.
locatie : Maarssen (aan de A2)
opgeleverd : 2000
oppervlakte : 3800 m2
aanneemsom : fl. 2.000.000 excl. BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong
   architecten
projectarchitect : Peter Dautzenberg 
medewerkers : Marijke de Jager, 
   Iris Derks
directie : Res&smit

Onder het motto ‘homey yet business-like’ werd 
in een anoniem kantoorgebouw het interieur 
voor de Caesar groep ontworpen. 
De Caesar groep is een dienstverlenend 
bedrijf in de IT- sfeer en besteedt, omdat 
personeel schaars is in die branche, veel 
aandacht aan human resources. Bij het 
bedrijf zijn dan ook een kinderopvang, een 
fitnessruimte, een café en een restaurant voor 
de medewerkers gevestigd. De centrale zones 
in de kantoorvleugels en de ruimten bij de 
liften zijn in natureltinten uitgevoerd, de aan de 
gevelzijden gelegen werkruimten zijn gekleurd. 
In totaal zijn er 22 kleuren vloerbedekking 
en 22 kleuren wandafwerking gebruikt. Het 
kleurverloop van de vloerbedekking gaat van 
geel-groen-blauw aan de oostzijde naar oranje-
rood-paars aan de westzijde. De kleuren van de 
wanden lopen in omgekeerde richting
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49 GEBOUWEN BIJ ATLETIEKBAAN AV23 50

opdrachtgever  : stadsdeel Oost/
   Watergraafsmeer
locatie : Radioweg te Amsterdam
opgeleverd : 2000
oppervlakte : 500 m2
aanneemsom : fl. 900.000 excl. BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong 
   architecten
projectarchitect : Peter Dautzenberg 
medewerkers : Marijke de Jager
directie : PMB
uitvoering : Brunsbouw

Voor atletiekverenging AV23 is nabij het 
voormalige Ajax- stadion een nieuwe 
atletiekbaan aangelegd. Bij de baan horen 
gebouwen, gedeeltelijk in gebruik van het 
stadsdeel en gedeeltelijk bij de vereniging. 
Het verenigingsgebouw herbergt kleedkamers 
en sanitaire ruimten op de begane grond 
en een kantine op de verdieping die uitzicht 
geeft op de atletiekbaan. Het geheel is sober, 
doelmatig en gedetailleerd vormgegeven met 
een uiterst eenvoudig constructieprincipe. De 
enige frivoliteit is het detail van de dakrand. 
De rode kleur van de baksteen is in harmonie 
met de baan, de groene dakopbouw valt 
weg bij de achtergrond van de bomen. De 
‘microfonistenruimte’ is een klein gebouwtje 
aan de zijkant van de atletiekbaan en is 
opgebouwd uit het dakmateriaal van het 
verenigingsgebouw, echter in een rode kleur. 
De buiteninrichting hoort tevens bij het 
ontwerp.
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51 KANTOOR DIENST AMSTERDAM BEHEER 52

opdrachtgever  : Gemeente Amsterdam
locatie : Sarphati Plaza,
   Rhijnspoorplein
opgeleverd : 2000
oppervlakte : 100 m2
aanneemsom : fl. 280.000 excl. BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong 
   architecten
projectarchitect : Peter Dautzenberg 
medewerkers : Iris Derks
directie : dautzenberg & de jong 
   architecten
uitvoering : nieuwenhuizen 
   bouwservice
   & management

In gebouw ‘Sarphati-Plaza’ moest op de eerste 
en tweede verdieping de Dienst Amsterdam 
Beheer gehuisvest worden. De dienst bestaat 
uit de stafafdelingen van tien uiteenlopende 
eenheden; van sporthallen zuid en de dienst 
parkeergebouwen tot de archeologische dienst. 
Deze eenheden moesten een geheel vormen, 
waarbij het middel van de interieurarchitectuur 
werd ingezet. Wij ontwierpen een soort lounge, 
ook wel de ‘plaza’ geheten, waar men elkaar 
naar hartelust kan ontmoeten, in een uiterst 
comfortabele, zowel formele als informele sfeer. 
Veel aandacht is besteed aan de akoestiek, het 
speciale meubilair en de verlichting. De kasten, 
tafels en banken zijn door ons ontworpen De 
bestaande, kleurloze inrichting van de kantoren 
werd gehandhaafd en voor de ‘plaza’ werden 
felle contrasterende kleuren gebruikt.
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53 KANTOOR BUREAU PARKSTAD 54

opdrachtgever  : Gemeente Amsterdam
locatie : M. Bauerstraat 30 te
   Amsterdam
opgeleverd : 1998
oppervlakte : 750 m2
aanneemsom : fl. 358.000 excl. BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong 
   architecten
projectarchitect : Peter Dautzenberg 
medewerkers : Iris Derks
directie : PMB
uitvoering : A. Nieuwenhuijs

Bureau parkstad coördineert en bundelt alle 
informatie van vier stadsdelen. Het is een 
aanspreekpunt en spin in het web van de 
Westelijke Tuinsteden. Gegeven is de eerste 
verdieping van een zestiger jaren kantoorpand 
met rond de kern (trappenhuis, lift, natte 
groep) een glazen gevel. Om de kwaliteit (veel 
licht en ruimte) van de etage te handhaven zijn 
alle puien evenwijdig aan de gevel van glas. 
Door de vloerbedekking, in acht verschillende 
kleuren, los te laten van de ruimtelijke indeling 
wordt de flexibiliteit van het gebruik benadrukt. 
Vanwege de organisatie van Bureau Parkstad 
zijn er veel formele-, informele- en overleg 
ruimtes gecreëerd. Deze variëren van een 
snelle ontmoeting bij de archiefkasten op de 
gang tot een gecombineerde lunch- presentatie- 
en atelierruimte. Tevens is er de mogelijkheid 
om zowel in een comfortabel zitje als in een 
vergaderruimte voor 20 man te overleggen.
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55 KINDEROPVANG TOPIDO AMSTERDAM 56

opdrachtgever  : Stadsdeel Zuidoost,
   afdeling Welzijn
locatie : Kantershof, Amsterdam 
opgeleverd : 1997
oppervlakte : 350 m2
aanneemsom : fl. 650.000 excl. BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong 
   architecten
projectarchitect : Peter Dautzenberg 
medewerkers : Jos Dijksma, Birgit 
   Scheulen, Iris Derks
directie : ir. van Putten
uitvoering : Brunsbouw

Kindercentrum Topido, voor hoofdzakelijk 
naschoolse opvang, is na 20 jaar onder 
een parkeergarage gelegen te hebben, 
verplaatst naar de plek waar de kinderen 
ook naar school gaan. Het geheel bestaat uit 
een centrale hal, drie lokalen voor ieder 18 
kinderen in verschillende leeftijdsgroepen, 
een keuken/verblijfsruimte voor de leidsters, 
een kantoortje en toiletten. Door de centrale 
hal extra hoogte te geven kan er ook zonlicht 
in de namiddag toetreden. De organisatie 
van het gebouw is rond deze hal (tevens 
speelruimte) opgebouwd. De groepsruimten 
voor de kinderen zijn onderling verschillend. 
De ruimte van de kleinsten is het laagst en 
heeft als hoofdkleur rood, de ruimte van de 
middengroep is hoger en paars/lila van kleur en 
de ruimte van de oudsten is het hoogst, heeft 
een insteekverdieping en blauw als basiskleur. 
Het resultaat is een herkenbaar gebouwtje, 
zonder vandalismegevoelige hoeken en nissen. 
Het is opgetrokken uit gekleurde betonsteen 
in drie verschillende oppervlaktestructuren. 
De kozijnen en bewegende delen zijn 
uitgevoerd in 9 kleuren schilderwerk en het 
geheel is afgedekt met een aluminium kap als 
‘lichthapper’.
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57 STADSDEELWERF WESTERPARK AMSTERDAM 58

opdrachtgever  : Stadsdeel Westerpark,
locatie : van Hogedorpstraat 202
   Amsterdam
opgeleverd : 1996
oppervlakte : 2819 m2
aanneemsom : fl. 4.087.175 excl. BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong 
   architecten
projectarchitect : Peter Dautzenberg 
medewerkers : Michel van der Prijt,
   Birgit Scheulen
directie : ir. van Putten

De opdracht was om in korte tijd met een 
krap budget een complex te realiseren waarin 
verblijfsruimten voor ‘buitenpersoneel’, 
kantoorruimten, garages, opslagruimten, 
veegvuiloverslag en een inzamelstation voor 
klein chemisch afval gesitueerd zijn op 3600 
m². Uitgangspunten voor het ontwerp waren 
veiligheid, overzichtelijkheid, beheersbaarheid 
en een goede routing voor mensen en 
voertuigen. Tevens is gekozen voor materialen 
die weinig of geen afwerking en onderhoud 
behoeven. Alle voorzieningen zijn gesitueerd 
rondom het centrale binnenterrein. De 
verblijfsruimten voor het ‘buitenpersoneel’ zijn 
op een prominente plek boven de entree (welke 
toegang verschaft aan het binnenterrein) en 
de garages ‘grote voertuigen’ geplaatst. De 
kantoorruimten vormen gestapeld een apart 
blokje. De garages ‘kleine voertuigen’ en het 
veegvuiloverslagstation bepalen de overige drie 
randen van het terrein.
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59 JONGERENCENTRUM SUB WAY AMSTERDAM ZUIDOOST 60

opdrachtgever  : Stadsdeel Zuidoost,
locatie : Reigersbos te 
   Amsterdam Zuidoost
opgeleverd : 1993
oppervlakte : 250 m2
aanneemsom : fl. 365.000 excl. BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong 
   architecten
projectarchitect : Peter Dautzenberg 
medewerkers : Birgit Scheulen
directie : ir. van Putten
Uitvoering : Bunsbouw

Het Jongerencentrum ‘Sub Way’ in de wijk 
Reigersbos in Amsterdam Zuidoost had een 
uitermate simpel programma; kickboxen 
en hiphop. Doel was het van de straat 
houden van (voornamelijk) Surinaamse en 
Antilliaanse jongeren. Om de overlast voor 
de omwonenden beperkt te houden bij een 
maximale geluidsbelasting van 105 dB, is hier 
net zoals bij jongerencentrum Kwakoe gekozen 
voor een grote overspanning en het plaatsen 
van nevenruimten om de centrale ruimte. Het 
plaatsen van ramen in een ruimte met zo’n 
hoge geluidsbelasting is een kostbare zaak. Het 
toelaten van daglicht is geregeld door middel 
van glazen bouwstenen, zowel in de wanden 
als in het daklicht, waarvan de isolerende 
waarde net zo hoog is als van een gemetselde 
spouwmuur. In de vorm van het gebouw is het 
concept van ‘dansende boxer ‘uitgedrukt; op 
zijn hoede maar met muziek in de benen.....
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61 JONGERENCENTRUM KWAKOE AMSTERDAM 62

opdrachtgever  : Stadsdeel Zuidoost,
   i.s.m. GEAM
locatie : Frissenstein te 
   Amsterdam Zuidoost
opgeleverd : 1991
oppervlakte : 550 m2
aanneemsom : fl. 650.000 excl. BTW
ontwerp : dautzenberg & de jong 
   architecten
projectarchitect : Peter Dautzenberg 
medewerkers : Mariëtte Zinsmeister
directie : ir. van Putten
Uitvoering : Wouters bouw

Het Surinaams jongerencentrum Kwakoe in 
de Amsterdamse Bijlmermeer had een roerige 
geschiedenis, toen wij eind jaren tachtig de 
opdracht kregen van het Stadsdeel Zuidoost 
om voor dit instituut een nieuw gebouw te 
ontwerpen. Het Stadsdeel zag het programma 
het liefst geplaatst onder een van de verhoogde 
wegen. Wij hebben er voor gevochten een plek 
te vinden die niet weggestopt zat. Eén van 
de problemen van de Bijlmer is immers dat 
sociale gebeurtenissen aan het oog onttrokken 
zijn. Uiteindelijk is het gelukt een locatie te 
vinden waar iedereen het over eens was. Het 
programma bestaat uit een grote zaal met daar 
omheen nevenruimten met een educatieve 
functie. Deze ruimten zijn om de grote zaal 
heen gegroepeerd om geluidsoverlast voor de 
direct omwonenden uit te sluiten. Gerekend 
moest worden met een geluidsproductie 
van 105 dB. Door de grote zaal (15 meter 
breed) in één keer te overspannen met 
kanaalplaten van 40 cm dikte, is dit - samen 
met eerder genoemde maatregel - gelukt. Het 
is een manifest gebouw geworden, waarbij 
het concept ‘eenheid in verscheidenheid’ 
uitdrukking geeft aan het Surinaamse 
verlangen naar ‘wan pipel’ (één volk), waar dit 
volk opgebouwd is uit verschillende etnische 
groepen.
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37 UITBREIDING WOONHUIS FAMILIE VAN WEELDEN |38

opdrachtgever  : Familie  Van Weelden
locatie : Amstelveenseweg, 
   Amsterdam
opgeleverd : n.v.t.
oppervlakte : 18 m2
aanneemsom : € 60.000,–
ontwerp : PD+P Architecten bna +  
   bni
projectarchitect : Peter Dautzenberg
medewerkers : Annique Paalvast, 
   Zhovana Khalwatyan (s) 
directie : PD+P Architecten bna +  
   bni
uitvoering : n.n.b.
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