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Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam Locatie Amsterdam Zuidoost

Efficiënt en flexibel kantoor

Aan de Paasheuvelweg in Amsterdam 

Zuidoost, recht tegenover het AMC 

kreeg Ibelings van Tilburg architecten 

de opdracht om een efficiënt en 

flexibel gebouw te ontwerpen. Het is 

een opvallend, transparant gebouw 

geworden van 7 verdiepingen hoog 

waar nu ruim 2000 mensen werken. 

In het gebouw is niet alleen ruimte 

voor kantoren, maar ook voor horeca, 

terrassen met wintertuinen en 

vergaderplekken. 

Ook het interieur bestaande uit flexibele 

werkplekken in combinatie met een 

aantal vaste managementkamers is 

ontworpen door ons bureau. 

Het installatie concept maakt gebruik 

van warmte/koude opslag in de bodem 

en een halfklimaat in de 3 atria.

Artist’s impression van het kantoorcomplex

Stedenbouwkundige maquette met 

op voorgrond kantoorcomplex
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Kantoorcomplex gezien vanuit 

de lucht



Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam Constructie en detail
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Detail van de betonnen kolommen op de 

begane grond. Zestig van deze kolommen 

van 7m hoog dragen het gebouw.

Conceptschets  

Contructie

In constructief opzicht is het gebouw 

interessant door de overspanningsmaat van 

de vloervelden, 16.2m. Deze overspanningen 

zijn gerealiseerd met 40 cm hoge 

kanaalplaten. Voor de gevelkolommen werd 

gekozen voor beton, hetgeen resulteerde 

in mooie V-vormige betonkolommen die 

beeldbepalend zijn geworden voor de 

verschijning van het gebouw.

Betonelement



Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam Parkeren en doorsnede

Parkeren 

Onder het gehele gebouw is een half 

verdiepte parkeergarage aangelegd voor 

253 auto’s en 140 fietsen. 

De garage wordt natuurlijk geventileerd.

Vanuit de garage is het mogelijk naast 

het centrale stijgpunt in de hal, op 4 

plaatsen direct naar de kantoren te 

gaan. Dit verhoogd de flexibiliteit en de 

gebruiksmogelijkheden van het gebouw.

Centraal is een stijgpunt opgenomen 

voor bezoekers, deze komt uit in het 

atrium nabij de receptie.

Langsdoorsnede

Legenda

1. kantoren

2. liften/atrium

3. parkeren

4. centrale hal

3

1 2

4

Niveau -1 Parkeren

1 1 12

3
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Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam Hoofdentree en centrale hal
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Centrale hal

De centrale hal ontsluit de parkeergarage 

en geeft toegang tot de 4 kantoorkernen. 

In het middelste atrium van de centrale 

hal bevinden zich terrasjes met een cof-

feecorner en een broodjeszaak. Vanuit dit 

gebied wordt ook het restaurant ontslo-

ten. In de centrale hal worden enkele 

beelden uit de collectie van ABN-Amro 

tentoongesteld.

Niveau 0  Hoofdentree, centrale hal en restaurant Centrale hal met binnenterras 

1

2

3 4

5

Legenda

1. ingang parkeerkelder

2. hoofdentree

3. centrale hal

4. restaurant

5. expeditiestraat

6. expositie beelden

51 3

6 6

Dwarsdoorsnede



Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam De kantoren

Het gebouw wordt nu gebruikt door één grote 

huurder, ABN-Amro, maar het kantoor kan ook 

verdeeld worden in kleine verhuurbare eenheden 

van 400 tot 1000 m2. De vier bouwdelen hebben elk 

een zelfstandig trappenhuis met 2 liften.

Vrije indeelbaarheid

De kantoorvloeren hebben een overspanning van 

16m20 zonder een middenkolom.Hierdoor is iedere 

gewenste indeling mogelijk. Er kunnen zowel 

cellenkantoren als grotere vrije werkruimten 

gemaakt worden. De verdiepingshoogte van de 

begane grond is 4080 mm, die van de overige 

verdiepingen 3740 mm.

Niveau 3  Verdieping met principe indeling van de kantoren. 

De vloer beslaat ruim 5000 m2 aaneengesloten vloer.

Interieur van de kantoren met op de voorgrond de speciaalmeubelen (boven)

Legenda

1. kantoren

2. vergaderruimten

3. pantry/rustruimte

4. vide

2
1

3

41 1 1

4 4

2

3
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Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam Atria en Wintertuinen
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Atria

De atria hebben vloerverwarming en een 

luchtkoelsysteem, dat er voor zorgt dat 

de leeflucht op de begane grond comfor-

tabel is. De ruimten tussen de kantoren 

zijn met zonwerend glas overdekt. De 

profielen van de gevels in de atria zijn 

gedeeltelijk met hout ingelegd.

Niveau 5 Kantoren en wintertuinen                 

Legenda

1. kantoren

2. wintertuinen

3. vide

31 2

6e verdieping

kantoren

5e verdieping

kantoren en wintertuinen

4e verdieping

kantoren

2e verdieping

kantoren

3e verdieping

kantoren

1e verdieping

kantoren, restaurant en break-

out area

begane grond

centrale hal (licht geel), restau-

rant (donker geel) en facilitaire 

ruimten (roze)

parkeerlaag

parkeergarage en 

fietsenstalling

Axonometrie

1

2

2

2 1

33



Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam Interieur

Wintertuin op de 5e verdieping

3D interieur-impressie van 2 van de 4 kantoorschijven 

Kantoorconcept

Het interieur bestaat uit flexibele werk-

plekken in combinatie met een aantal 

vaste managementkamers; gegroepeerd 

aan weerszijden van een brede midden-

zone met printers, service-units, dyna-

misch archief en lockers voor koffertjes 

van de werknemers. Op de kruisingen 

van de kantoorvloeren zijn de vergader-

ruimten, pantry’s en een lounge-plek 

opgenomen. 

Legenda

1. kantoren

2. vergaderruimten

3. pantry/rustruimte

3

1
2

1

Zitelementen in de rustruimte 
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Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam Interieur
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Receptiebalie

Legenda

1. entree

2. receptiebalie

3. toegangspoortjes

1

2
3

3

3

3

Centrale hal met verlichte receptiebalie

Bovenaanzicht receptiebaliePlattegrond begane grond met entreegebied



Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam Interieur
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Centrale atrium met hoofdentree en receptie Centrale atrium met binnenterras voor het restaurant



Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam Interieur
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Centrale hal met expostie van de kunstcollectie Centrale hal, kijkend richting één van de wintertuinen
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Restaurant met mezzanine

Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam  Certificering LEED GOLD onderhoud en beheer

Op 25 november 2010 heeft het door ons in 2003 ontworpen 

kantorencomplex voor de ABN-Amro (tegenwoordig RBS) in 

Amsterdam als eerste gebouw in Nederland het LEED GOLD 

certificaat ontvangen aangaande het onderhoud en beheer. 

Het certificaat werd uitgereikt door de United States Green 

Building Council, dhr. Scot Horst (senior vice president of the 

US Green Building Council).

LEED stands for Leadership in Energy and Environmental 

Design. The system “LEED 2009; Operations & 

Maintenance” applies to existing buildings. The 

certification involves testing and assessing the sustainable 

nature of the building and the use of the building 

according tot the international standard.

The LEED methodology provides a definition of the 

performance with respect to:

•	 Soil and surroundings.

•	 Water management.

•	 Energy consumption and installations.

•	 Materials and base materials.

•	 Interior climate (working conditions, among other 

aspects).

The Paasheuvelweg office is the first office building in 

Europe and the third worldwide that is rewarded the level 

Gold.



Kantorencomplex ABN-AMRO Amsterdam Colofon

Locatie:  
Paasheuvelweg 25, Amsterdam Zuidoost

Opdrachtgever:
Bouwfonds Ontwikkeling, Hoevelaken

Ontwerp:
2000, Aat van Tilburg BNA/BNSP
  ir. Marc Ibelings BNA

Medewerkers:
Evert van Knotsenburg, Sebastiaan Bom

Start bouw en oplevering:
April 2002 
November 2004

Oppervlakte
32.500 m2 VVO/BVO: 89,3%

Projectmanagement:
DVP, Den Haag

Aannemer:
Boele & van Eesteren, Rijswijk

Constructeur:
van der Vorm Engineering, Maarsen

Adviseur Installaties:
TDS, Weesp

Installateur:
ULC, Utrecht

Interieurontwerp:
Ibelings van Tilburg architecten

Fotografie:
Christian Richters, Dortmund
Marcel van Kerckhoven, Tilburg 

Werknummer:

1519
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Betonnen element op de voorgrond, kijkend richting atrium





www.ibelingsvantilburg.nl


