
Stadhuis Amsterdam
Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

Er staat ruim 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg in Nederland. 
Naast de economische verspill ing is dit ook slecht voor de omgeving waar 
deze leegstaande gebouwen staan. Er treedt verloedering op als het pand 
verpaupert door gebrek aan direct onderhoud en het voorzieningenniveau 
van de buurt daalt omdat er minder bewoners zijn. Tenslotte trekken 
overgebleven gebruikers op den duur ook weg.

Toch biedt het hergebruiken van deze leegstaande kantoorpanden ook 
mogelijkheden, bijvoorbeeld voor startende bedrijven die goedkope 
werkruimte zoeken of voor bedrijven die nieuwbouw vanwege de crisis 
nog even willen uitstellen. Ook uit oogpunt van duurzaamheid is het vaak 
een veel betere keuze dan nieuwbouw. Zeker als met minimale middelen 
een pand weer geschikt wordt gemaakt voor (tijdelijk) nieuw gebruik. Een 
voorwaarde voor succesvol hergebruik is echter dat de nieuwe inrichting 
flexibel is en het ontwerp en materiaalgebruik afgestemd op het tijdelijk 
karakter van veel van de gebruikers. 

Een project als Stadhuis Amsterdam laat zien dat een dergelijk project 
ruimte ook een impuls kan zijn voor het ontwerp. De architect, de 
opdrachtgever en de adviseur worden uitgedaagd om anders naar 
bestaande afwerkingen te kijken en binnen kleinere marges te zoeken 
naar datgene wat een nieuwe impuls kan geven aan de beleving. Alle 
oorspronkelijke, soms stoffig geworden, kwaliteiten kunnen in een nieuw 
ontwerp opnieuw benadrukt worden en eerder verborgen gebleven 
kwaliteiten die tot bloei komen. 

Daarnaast hebben wij als betrokken partijen door dit project zicht 
gekregen op een nieuwe soort opgave. Wij denken dat in deze economisch 

In samenwerking met Titia van den Berg (Identity Consult)

zware tijden steeds meer overheden en organisaties de combinatie van een 
explorerende omgeving voor een beperkt budget zullen omarmen. Wij hopen dat 
het project Stadhuis Amsterdam daarin een voorbeeld kan zijn want uiteindelijk 
geloven we dat ‘ti jdelijkheid’ de potentie heeft om ‘blijvend’ te zijn. 
 


