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Veel glas in

organische

De nieuwbouw van KPMG ligt langs de A9 bij Amstelveen. Foto: Architectenbureau Marcel van der Schalk

Iedereen die wel eens rond Amsterdam rijdt, heeft bij Amstelveen het KPMG hoofdkantoor

zien verrijzen. De ronde vormen van de kantoorvleugels en de raamverdeling met afwisse-

lend twee brede en twee minder brede ramen wijzen op ‘organische’ architectuur. Grote glas-

kappen brengen via twee atria veel daglicht binnen. In het bedrijfsrestaurant brengt cra-

quelé glas balans tussen transparantie en privacy. SGG IGS leverde geluidwerende binnen-

deuren met een speciaal ontworpen slanke slotkast. GSWB leverde de binnenbeglazing voor
De ovale trappenhuizen hebben een glaskap die

de chique Meijburgvleugel.

boven het gebouw uitsteekt. Foto: Rik Vollebregt
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architectuur
Hoe duurzaam is leegstand?

De architect, Marcel van der Schalk,
heeft een lange relatie met KPMG. Hij
werkte bij architectenbureau Alberts en
van Huut, toen die het ‘oude’ hoofdkantoor van KPMG ontwierpen. Met de

Van der Schalk vertelt over zijn inspiratiebronnen: ‘Ik ben opgegroeid op de
prachtige Balearen-eilanden en was liever buiten in de natuur dan binnen. In
de natuur is harmonie, dynamiek,
beweging en schoonheid. Er wachten
verrassingen. Dat probeer ik mee te
nemen in mijn ontwerpen, ik wil gebouwen creëren waarin deze aspecten
terugkomen. Dit inspireert mij om bijvoorbeeld te kiezen voor bewegelijke
vormen, weinig repetitie en veel natuurlijke materialen. Met dit gebouw voor
KPMG, dat een van de hoogtepunten

Dat het nieuwe hoofdkantoor van KPMG duurzaam is, wordt door
niemand bestreden. Maar wat wel wringt, is dat KPMG het oude
gebouw leeg achterliet en dat dat nog steeds leeg staat. De leegstand van Nederlandse kantoren is een toenemend probleem. De
waarnemend minister van VROM, Tineke Huizinga, ergerde zich
openlijk aan de ruimteverspilling die dat ons dichtbevolkte land
kost.

Leegstand is niet onvermijdelijk, want bestaande gebouwen kunnen tot nieuwbouwkwaliteit worden verbeterd en glas speelt
daarbij een belangrijke rol. Diverse voorbeelden daarvan kwamen
in afgelopen nummers van Glas in Beeld langs. KPMG argumenteert dat het eind jaren negentig snel groeide. Het oude hoofdkantoor kon die groei niet opvangen en voldeed niet aan de
eisen voor een moderne werkomgeving. Nieuwbouw bleek goedkoper dan een verbouwing. Wat dat betreft valt KPMG uiteraard
niets te verwijten. Toch blijft de vraag of KPMG als adviesbureau
met kennis van de bouw, duurzaamheid en van financiën geen
mogelijkheden ziet om de markt ten goede te hervormen zó dat
leegstand wordt voorkomen en duurzaamheid wordt bevorderd?
KPMG komt desgevraagd helaas niet met een duidelijk antwoord.
Woordvoerder Jan-Willem Wits benadrukt nogmaals dat KPMG
alleen huurder was van het pand en dat het vinden van een nieuwe huurder niet hun verantwoordelijkheid is. KPMG heeft terdege
gekeken of de wensen met betrekking tot capaciteit en duurzaamheid in het oude pand te realiseren waren, maar dat bleek

B e e l d

Verrassingen creëren

raamindeling in de gevel is Van der
Schalk aangesloten bij Alberts en van
Huut. Het patroon met twee grote en
twee kleine ramen is kenmerkend voor
hun ontwerpen. Het is ook terug te vinden in het oude hoofdkantoor van
KPMG, dat even verderop in Amstelveen
staat. Maar er zijn ook duidelijke verschillen: Van der Schalk werkt veel met
ronde en gebogen vormen, terwijl
Alberts en van Huut vooral bekend zijn
van de schuine bovendorpels.

i n

it voorjaar nam accountants- en
adviesbureau KPMG haar nieuwe
hoofdkantoor langs de A9 bij Amstelveen in gebruik. Op 62.500 vierkante
meter hebben 2.500 medewerkers een
werkplek. Het gebouw van 283 meter
lang en 53 meter hoog wordt ook
gebruikt door de belastingadviseurs van
zusterbedrijf Meijburg & Co. De plattegrond kenmerkt zich door gebogen lijnen en vormen. Centraal liggen twee
enorme vides waarvandaan gekromde
kantoorvleugels uitwaaieren. De atria
worden omringd door drie ovalen kernen met trappenhuizen en liften. Het
uitkragende vergadercentrum met een
volglazen gesegmenteerde buitenpui is
een blikvanger, net als de boven het
gebouw uitrijzende glaskappen van de
ovale verkeersruimte.

gewoonweg niet haalbaar.
G l a s
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Gevelbeglazing: SGG isolerende (ZHR++) en geluidwerende
beglazing Brandwerende beglazing: Contraflam Lite EW30 en
EW60 en SGG Systems Structure 30
Geluidwerende beglazing: SGG Stadip Silence 88.2Si
Geluidwerende glazen deuren fase 1 (KPMG): SGG Systems Silence Door MVS 1739
Binnenbeglazing, glasdeuren en panelen fase 2 (Meijburg): GSWB
gehard en gescreend 10 mm
Balustrades fase 2 (Meijburg): 8.8.4 gehard

Centraal atrium van KPMG. Foto: Architectenbureau Marcel van der Schalk
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> Veel glas in organische architectuur

van mijn carrière is, heb ik samen met
mijn team een omgeving proberen te
realiseren waarin de gebruikers creatief
en geïnspireerd zullen blijven.’
Openheid en privacy

Glasbalustrades in een trappenhuis van Meijburg.
Foto: Rik Vollebregt

In de afscheidingswanden is craquelé glas verwerkt. Foto: Rik Vollebregt

De bar van het grand café is gedecoreerd met glazen tegels voorzien van een gekleurde folie. Foto:
Rik Vollebregt

Atrium met spreekkamers en kantoren.
Foto: Architectenbureau Marcel van der Schalk

KPMG maakt op haar website duidelijk
dat zij het hoofdkantoor ziet als
modern gebouw dat persoonlijke ruimte en alle ingrediënten voor een optimale werkplek biedt. Transparantie, openheid en kennis delen met elkaar zijn
voor KPMG belangrijk. De medewerkers
zullen veel meer 'naast' elkaar gaan werken in multidisciplinaire teams.
Architect Van der Schalk zegt over de
doelstellingen voor het ontwerp: ‘Het
nieuwe hoofdkantoor moet de communicatie tussen haar gebruikers stimuleren. De in een gebouw gebruikte materialen en de fysieke structuur spelen
daarbij een zeer belangrijke rol. Communicatie stimuleren kan door elkaar
tegen te laten komen, veel visueel contact tussen verschillende afdelingen en
prettige gezamenlijke ruimtes. Dat hebben we ter harte genomen. De gezamenlijke ruimtes, zoals de pantry’s en informele zitjes zijn zo geplaatst dat men
elkaar daar ontmoet. De openheid van
de atria en het gebruik van glas draagt
bij aan visueel contact tussen de gebruikers én laat daarnaast daglicht toe in
het gebouw; waardoor de gangen en
trappen uitnodigende ruimtes zijn.’
Natuurlijke materialen
In de buitengevel komen wat minder
grote glaspartijen voor dan we van

andere gebouwen in dit blad gewend
zijn. Is de architect misschien terughoudend met het gebruiken van glas? Dat
blijkt niet zo te zijn. Wie beter kijkt, ziet
de grote glaskappen op de atria en ook
de uitkragende volglazen vergaderruimtes. De architect blijkt een voorliefde te
hebben voor materialen die natuurlijk
én transparant zijn. Op een monstertafel liggen naast glasmonsters ook acrylaat- en zelfs transparante steenmonsters. En die laatste zijn ook toegepast:
in de trappenhuizen hangen lampen
met een kap van transparant natuursteen. Verder werd in het gebouw vooral
veel hout en bamboe toegepast. Van der
Schalk: ‘Er zijn tal van milieuvriendelijke materialen toegepast. De deurkozijnen van bamboe zijn zeer vooruitstrevend. Ook zijn veel plafonds, vloeren en
deuren van bamboe. Deze grassoort is
milieuvriendelijk omdat het die zeer
snel groeit en makkelijk aan te planten
is.’
Om op het glas terug te komen: dat
wordt op vele plekken en vele manieren
toegepast. Om daglicht in het gebouw te
verspreiden, maar ook om meubels te
verfraaien. En ook heel mooi en functioneel, zoals met craquelé glas om de juiste balans tussen transparantie en privacy te krijgen.
Binnenbeglazing
Tussen de gebouwdelen van KPMG en
dat van de belastingadviseurs van KPMG
Meijburg & Co bestaan verschillen, legt
assistent architect Take Wiegersma uit:
‘Voor KPMG zijn communicatie en

06-10_KPMG:06-07-08-09-10 06-09-10 10:01 Pagina 9

Daarna lopen we door een van de gangen. Vanwege de gebogen vormen in de
kantoorvleugels, verspringt de binnenwand naar de gang enkele malen. Daarvan is slim gebruik gemaakt door een
glasstrook in de verspringende wand op
te nemen. Dat geeft een dynamische
indruk, meer licht en doorzicht. In het

De nieuwbouw van KPMG ligt langs de A9 bij
Amstelveen. Foto: Architectenbureau Marcel van

Eigen ontwerp

der Schalk

G l a s

i n

B e e l d

De gebouwdelen voor KPMG enerzijds
en Meijburg & Co anderzijds hebben
een eigen afwerking gekregen die ook
door verschillende partijen is uitgevoerd. SGG Interior Glass Solutions uit
Amersfoort leverde alle binnenbeglazing voor de KPMG-vleugels. Naast
brandwerende en geluidwerende beglazing waren daaronder ook de geluidwerende glasdeuren volgens een eigen ontwerp.
In de glazen legplank zijn glasvezels verwerkt.

Geurt Roelofsen van SGG IGS legt uit:
‘Marcel van der Schalk wilde een zo
slank mogelijke slotkast hebben, met
een bepaalde hoogte in RVS. Hiervoor
hebben we erg goed samengewerkt met
Market. Normaal gesproken draait onze
geluidwerende deur, de SGG System
Silence door 1739, op een vloerveer.
Maar dat was hier niet wenselijk in verband met vloerverwarming. Deze deur
pendelt op scharnieren en er zijn er
ongeveer vijfhonderd geleverd en
gemonteerd. De glasdeur is 17 millimeter dik en heeft een geluidwering van
39 decibel.’ En ook Roelofsen wijst op

Foto: Rik Vollebregt
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Om die verschillen te laten zien, neemt
Wiegersma de tijd voor een rondleiding
die hij in een van de twee atria begint.
Op de begane grond is een grand café
met een glazen luifel boven de bar. De
bar zelf is bekleed met glazen tegels, die
met een folie zijn gekleurd. De tegels
kunnen van achteren met leds aangelicht worden. Aan het atrium grenzen
vooral de secretariaatskantoren met
geheel glazen binnenwanden. Dan
lopen we naar achteren waar een grote
PR-zaal ligt. De binnendeuren van massief hout hebben lichtstroken van acrylaat. Wiegersma vertelt daarover: ‘Het
acrylaat sluit vlak aan op het hout. Met
glas zou dit niet zo gemaakt kunnen
worden. Een nadeel is alleen dat deze
deuren niet brandwerend getest zijn.’
Het vergadercentrum bestaat uit vier
lagen die heel opvallend uitkragen. Op
elke verdieping liggen twee vergaderkamers. De gevel met gesegmenteerd glas
biedt een dynamisch uitzicht op de
snelweg en de skyline van de Amsterdamse Zuidas.

restaurant is met lage scheidingswanden een intieme sfeer gecreëerd, terwijl
iedereen het overzicht over het geheel
kan behouden. Bovenin de scheidingswanden zijn stroken craquelé glas opgenomen. Wiegersma wijst een glasstrook
aan waar hij niet helemaal tevreden
over is: ‘Deze had beter gekund, want
als je héél goed kijkt kun je aan de
scherven zien waar het glas kapotgeslagen is.’

s e p t e m b e r

transparantie heel belangrijk. Maar bij
Meijburg ligt de nadruk relatief meer
op privacy. Daarom is daar bijvoorbeeld
minder doorzichtglas te zien.’

De balustrades in het atrium van Meijburg bestaan
uit gebogen gelaagd en gehard glas.
Foto: Rik Vollebregt
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> Veel glas in organische architectuur

Geluidwerende binnendeuren naar eigen ontwerp.

De binnendeuren van Meijburg hebben een zeef-

Foto: SGG Interior Glass Solutions

druk voor meer privacy. Foto: GSWB

het bamboe: ‘Interessant detail is dat de
kozijnen van massief bamboe zijn.’

limeter gehard glas met een zeefdruk
voor de privacy. We zijn bekend met hun
hoge verwachtingspatroon. Daarom hebben we eerst een mock-up gemaakt van
een compleet kantoor. Zo konden zij de
lichtval en afwerking van de glasdeur
met het beslag beoordelen. En die werd
zo goedgekeurd.’

Grand café met gekleurde glastegels in de

Chique afwerking
In de kantoorvleugels voor belastingadviseur Meijburg & Co is privacy belangrijk. Wiegersma vertelt: ‘Hier heerst een
andere sfeer. De inrichting en afwerking
mogen chiquer ogen. Vanwege privacy
zijn minder doorzichtglaswanden en deuren te vinden. Wel hebben we, vlak
onder het plafond, lichtstroken in de
binnenwanden opgenomen.’
Een van de toeleveranciers voor Meijburg
was Glasgroep Spliet & De Waal Buchsbaum (GSWB). Zij hebben vaker geleverd
aan vestigingen van Meijburg en kennen
de verwachte kwaliteit van dit bureau.
Directeur Matthieu van den Ingh vertelt:
‘Alle binnenbeglazing, glasdeuren en zijpanelen van de kantoren zijn door ons
geleverd. Dat zijn 420 deuren van 10 mil-

In de kantoren staan glazen tekenborden (whiteboards), die door GSWB geleverd werden, net als een spiegelwand in
de fitnesszaal die kennelijk goed bevalt.
Van den Ingh: ‘Inmiddels heeft KPMG
nog zo’n wand erbij besteld.’ De glasbalustrades om het atrium bestaan uit
gebogen (gelaagd gehard) glas, dat door
Sterkos uit Leeuwarden werd geleverd
en gemonteerd. De glasplaten zijn tot 2
meter lang en hebben verschillende
<
buigstralen.
Ir. Rik Vollebregt

bar. Foto: Architectenbureau Marcel van der
Schalk

Bouwpartijen
Architect: Architectenbureau Marcel
van der Schalk, Amstelveen
Aannemer: Volker Wessels, Zeist
Binnenbeglazing fase 1 (KPMG): SGG
Interior Glass Solutions, Amersfoort
Binnenbeglazing fase 2 (Meijburg):
GSWB, Lopik
Glasbalustrades fase 2 (Meijburg):
Sterkos, Leeuwarden

