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Hoofdkantoor Waternet Amsterdam Situatie

Flexibele werkplekken

De kantoorvleugels omsluiten twee open 

transparante binnenruimten, waarvan de 

eerste fungeert als ruime ontvangsthal 

en de tweede als wintertuin. Het gebouw 

heeft een binnenstraat, die alle vleugels 

met elkaar verbindt. De kantoorvleugels 

zijn zodanig van opzet dat het gebruik 

van de lift eigenlijk niet nodig is. 

De kantoorzones zijn 4,50 m diep, de 

flexibele middenzone is 5,40 m en 

wordt gebruikt voor informeel overleg, 

pantry en archieven. Er is gekozen voor 

een verhouding van 80% vaste en 20% 

flexibele werkplekken.  

Entreezijde Hoofdkantoor Waternet Amsterdam
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Maquette Waternet Amsterdam

De wintertuin



Hoofdkantoor Waternet Amsterdam Begane grond
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Grote verscheidenheid

De plattegrond met de grootste 

verscheidenheid aan ruimtes. 

Buiten de kantoorgebieden bevinden 

zich hier o.a. de centrale hal, restaurant 

met keuken, 2 lezingzalen en de 

wintertuin. Deze tuin heeft een glazen 

dak dat ‘s-zomers opengezet kan 

worden. Verder is de sfeer bepaald door 

terrassen, waterpartijen en schaduwrijke 

beplanting. 

Waternet Amsterdam

Legenda begane grond

1.  vijver   6.  keuken          

2.  hoofdentree  7.  entree  

3.  centrale hal  8.  kantoren

4.  restaurant en terras 9.  wintertuin

5.  lezingzalen
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Hoofdkantoor Waternet Amsterdam Verdiepingen
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Legenda 3e verdieping

1.  corridor          

2.  vide wintertuin   

3.  loopbrug  

4.  kantoren 

5.  techniek

Loopbruggen in hoofdkantoor Waternet Amsterdam1
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3e verdieping

Op deze verdieping zijn 3 technische 

ruimten gesitueerd. De oppervlakten 

kunnen door de compacte installaties 

klein blijven; circa 35 m2 per stuk. In 

de wintertuin domineren de houten 

gelamineerde liggers die het glazen dak 

dragen.



Hoofdkantoor Waternet Amsterdam Wintertuin
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Goede verblijfsruimte

Tussen de kantoorvleugels ligt een 

wintertuin. De wintertuin is volledig 

ingericht en vormt een goede 

verblijfsruimte voor de werknemers van 

het Waternet.

Doorsnede over de wintertuin



Hoofdkantoor Waternet Amsterdam Interieur
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Flexibele inrichting

De kantoorvleugels kennen een flexibele 

inrichting met glazen schuifwanden. 

Vloeren en wanden zijn heel kleurig 

geinspireerd op een boeket bloemen. 

Het ontwerp is van Peter Dautzenberg.



Hoofdkantoor Waternet Amsterdam Bijzondere milieumaatregelen
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* Uit Puur Bouwen April 2004 

*

Duurzaam bouwen concept

Een belangrijke rol bij de 

totstandkoming van het ontwerp speelde 

het aspect van duurzaam bouwen. Het 

kantoor is een voorbeeldproject van 

onderhoudsarm en duurzaam bouwen. 

Dit thema is integraal doorgevoerd 

in de materiaalkeuze, de energiearme 

installaties, de aquifer, de warmte- 

en koude opslag in de bodem, het 

natuurlijke ventilatiesysteem en de 

wintertuin. Het gebouw is vrij van CO2 

uitstoot. 

Aquifer in gebruik in zomer 

Aquifer in gebruik in winter 



Hoofdkantoor Waternet Amsterdam Interieur
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Hoofdkantoor Waternet Amsterdam Colofon

Locatie:
Arlandaweg 88, Amsterdam

Opdrachtgever:
Waternet Gemeente Amsterdam

Ontwerp:
1999, Aat van Tilburg BNA/BNSP

Medewerker:
Rob Grauwmeijer

Start bouw en oplevering:
Eind 2001
Begin 2004

Verbouwen wintertuin tot restaurant voor 
nieuwe gebruiker - 2007

Oppervlakte:
10.855 m2 (incl. wintertuin)

Projectmanagement:
DVP, Den Haag

Aannemer:
Bouw- en aannemingsbedrijf Lokhorst, 
Beverwijk

Constructeur:
Ingenieursgroep Van Rossum, Amsterdam

Adviseur DUBO:
DGMR Raadgevende Ingenieurs, Arnhem

Adviseur installaties:
Techniplan Adviseurs, Rotterdam

Bouwkosten:
13.567.642,= euro

Fotografie:
Christian Richters, Dortmund 

Werknummer:
1510
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                Hoofdkantoor Waternet Amsterdam





www.ibelingsvantilburg.nl


