
DUURZAAMHEID:  
DAKPARK 
B.AMSTERDAM
PROGRAMMA → 
Transformatie, kantoren, 
horeca, publieke ruimte

LOCATIE → 
Amsterdam / NL

OPDRACHTGEVER → 
Timeless Investments

OPPERVLAKTE → 
18.000 m2

GEREALISEERD → 
2016

ONTWERP → 
NEXT architects

IN SAMENWERKING MET → 
Studio Fabrick, SKEPP en 
Collaboration-O

FOTOGRAFIE → 
Francisco Nogueira

Wat te doen met een leegstaand pand 
van 18.000 m2 aan de rand van de stad 
dat al 11 jaar ongeschikt lijkt voor  
herbestemming? Dit was de uitdaging 
van B.Amsterdam aan de Johan 
Huizingalaan in Amsterdam. NEXT 
architects was vanaf het begin nauw 
betrokken bij de transformatie van dit 
statische zwarte kubus-gebouw in een 
levendige hotspot voor startups, ZZP- 
ers en ondernemingen uit de creatieve 
sector. Met een aantal strategische 
ingrepen is de gebruikswaarde, beleving 
en identiteit van het gebouw versterkt. 
 
B.Amsterdam is een nieuw concept- 
kantoorpand gevestigd in het voor-
malige IBM machinbepark in het Rieker 
Business Park in het Amsterdamse 
stadsdeel Nieuw-West. Bij de 
transformatie is het gebouw bedacht 
als een levendige en dynamische stad. 

De kroon op het gebouw is zondermeer 
het restaurant Bureau in de voormalige 
installatieruimte van IBM op het dak. De 
horeca gelegenheid is omringt door een 
groen dakpark en een rijke moestuin, die 
het restaurant dagelijks van seizoens -
groenten en verse kruiden voorziet. 

Voor de transformatie van het dak maakte 
NEXT gebruik van bestaande elementen 
om het rauwe en dynamische karakter 
van de setting te behouden. Opvallend 
zijn de grote industriële schuifdeuren 
die continuïteit creëren tussen de 
binnen- en buitenruimtes, het gebruik 
van scheepscontainers en de 
opvallende badkuipen als gigantische 
bloempotten. Het resultaat is een 
succesvol transformatieproject waar 
innovatie en duurzaamheid centraal 
staan.
 
 
GENOMINEERD VOOR DE GEURT BRINKGREVE 
BOKAAL 2016

↑ B.AMSTERDAM IS EEN CREATIEVE HOTSPOT WAAR GEBRUIKERS 24/7 TERECHT KUNNEN



↑ RESTAURANT BUREAU OP HET DAKTERRAS VAN B.AMSTERDAM



PROJECT → DUURZAAMHEID: DAKPARK B.AMSTERDAM 

↑ HERGEBRUIK VAN MATERIALEN: OP HET DAK ZIJN GROTE INDUSTRIËLE DEUREN, BADKUIPEN EN SCHEEPSCONTAINERS GEBRUIKT



↑ DE KROON OP HET GEBOUW IS RESTAURANT BUREAU OP HET DAKPARK VAN B.AMSTERDAM



PROJECT → DUURZAAMHEID: DAKPARK B.AMSTERDAM 

↑ HET DAKPARK EN RESTAURANT BUREAU  OP HET DAK VAN VAN B.AMSTERDAM 



↑ HERGEBRUIK VAN MATERIAEN: OP HET DAK ZIJN GROTE INDUSTRIELE DEUREN, BADKUIPEN EN SCHEEPSCONTAINERS GEBRUIKT


