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PROJECT      

Meest duurzame renovatie
Goede Doelen Loteri jen, Amsterdam

In Amsterdam is eind vorig jaar het meest duurzaam gerenoveerde kantoorgebouw van 

Nederland officieel geopend: het nieuwe pand van de Goede Doelen Loterijen. Het meest 

opvallende aan het project dat het hoogst haalbare duurzaamheidslabel heeft gekregen – 

Breeam Outstanding – is het spectaculaire bladerdak in het atrium en boven het voorplein. De 

blik van natuursteenliefhebbers wordt echter direct naar de vloer getrokken, waar de Franse 

kalksteen Rocherons Doré is toegepast.

TEKST Wilbert Leistra
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Jarenlang stond een pand aan de Beethovenstraat in 
Amsterdam leeg. Nu is het het meest duurzaam 
gerenoveerde kantoorgebouw van Nederland, beloond met 
het hoogst haalbare duurzaamheidslabel Breeam 
Outstanding. Daar waar vroeger de parkeerplaats van het 
kantoorpand was, is nu een prachtig overkapt atrium 

verschenen. Dit atrium verbindt het oude pand met de 
ervoor geplaatste nieuwbouw. Het gebouw is de nieuwe 
thuisbasis van de Goede Doelen Loterijen, waar de 
non-profit-loterijen Nationale Postcode Loterij, 
VriendenLoterij en BankGiro Loterij zijn ondergebracht. 
Ook bevat het gebouw een tv-studio waar de programma’s 
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Koffietijd en 5 Uur Live live worden uitgezonden. Het 
gebouw is ontworpen door Benthem Crouwel Architects, 
interieurarchitecten D/DOCK en Loudon Living en 
uitgevoerd door J.P. van Eesteren.  

Groen
Het atrium van het gebouw van de Goede Doelen 
Loterijen oogt als plein in een parkomgeving. Er lijken 
bomen op het plein te staan, vol in blad. “Die suggestie 
wordt inderdaad gewekt”, vertelt Cees Zuidervaart, 
bouwkundig projectleider bij Benthem Crouwel Architects 
uit Amsterdam, verantwoordelijk voor het ontwerp van het 
nieuwe gebouw. Hij vervolgt: “Vanaf het begin van het 
proces zijn de medewerkers van de Goede Doelen Loterijen 
zeer nauw betrokken geweest bij het ontwerp en de 
inrichting van hun nieuwe werkomgeving. Ze wilden het 
groen en de rust van het park bij de vorige locaties graag 

meenemen naar de nieuwe huisvesting. Bij de ontwerpers is 
toen het idee ontstaan om het hele pand te overspannen 
met een abstract bladerdak dat gedragen wordt door slanke 
kolommen die eruit zien als boomstammen.”
De opdrachtgever wilde dat het atrium een ontmoetings-
plek werd, een plein waar iedereen samenkomt. Om de 
uitstraling van een plein te krijgen, nam het architectenbu-
reau ‘gevels’ op in het ontwerp. Zuidervaart legt uit: “Een 
plein wordt meestal omzoomd door huizen. Het idee was 
dat huizen, of liever gezegd gevels, ook in het atrium 
zouden passen en dienst konden doen als balustrade. De 
atriumwanden zijn in segmenten verdeeld, waarna in een 
workshop werknemers zelf ontwerpen hebben gemaakt 
voor de gevels. Deze ontwerpen zijn vervolgens abstracter 
gemaakt en daarna in staalplaten geperforeerd. Zo is de 
uitstraling van het atrium echt door de medewerkers zelf 
bepaald.”

Kalksteen
De natuurlijke, parkachtige uitstraling wordt ook mede 
bepaald door de vloer. De zandkleurige kalksteen is ook 
buiten het gebouw toegepast. “Samen met de opdrachtgever 
hebben we de uitstraling en de kleur van het materiaal 
bepaald. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een 
natuursteensoort die aan onze eisen en verwachtingen 
voldeed”, vertelt Zuidervaart. Die eisen werden medebe-
paald door het streven van de opdrachtgever om een zo 

1 De nieuwe thuisbasis van de Goede Doelen Loterijen is het 

meest duurzaam gerenoveerde kantoorgebouw in Neder-

land. (Foto: Verwol Complete Interieur Realisatie)

2 Niet alleen het spectaculaire bladerdak loopt door naar 

buiten, ook de kalkstenen vloer. (Foto: Wilbert Leistra)

3 Het ‘plein’ in het atrium is bekleed met de Franse kalksteen 

Rocherons Doré. (Foto: Wilbert Leistra)

4 Carrière de Rocherons in Villers-la-Faye. (Foto: Rocamat)
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duurzaam mogelijk duurzaamheidslabel voor zijn gebouw te 
behalen, Breeam Outstanding. Het gebouw moet volgens 
hem namelijk de sociale ambities en het idealisme van de 
loterijen uitstralen die fondsen werven voor goede doelen 
die zich onder andere inzetten voor een rechtvaardige en 
groene wereld. Natuursteen als materiaal lijkt geen logische 
leuze binnen dit streven. De bouwkundig projectleider bij 
Benthem Crouwel Architects spreekt dit tegen. “Als je 
binnen de eisen van Breeam wil blijven, moet je je qua 
afstand tussen de groeve en de plek waar je het gaat 
verwerken, aan een bepaalde limiet houden. Vandaar dat wij 
terecht zijn gekomen in Frankrijk, in de Côte-d’Or. De in 
de groeve Carrière de Rocherons in Villers-la-Faye 
ontgonnen Rocherons Doré voldeed helemaal aan de eisen. 
We hebben samen met de opdrachtgever de groeve bezocht 
en de partij natuursteen vastgelegd. De steen is ontgonnen 
en verzaagd door Rocomat. De groeve en de zagerij hebben 
de steen zorgvuldig gekeurd. Hierbij hebben ze het project 
‘La Fondation Louis Vuitton’ in Parijs als referentie gebruikt. 
De tegels zijn als afwerking gebrand en hebben verschil-
lende afmetingen; binnen zijn de afmetingen 64,7 x 64,7 
x 2 cm en 32,2 x 32,2 x 2 cm toegepast, voor het buitenter-
rein is maatwerk in 4 cm dik toegepast. De natuursteen is 
gelegd door Bakker Natuursteen uit Assen.”

Voorlichten
Benthem Crouwel Architects past vaker natuursteen toe in 
haar ontwerpen, aldus Zuidervaart. “De keuze voor 
natuursteen kan verschillende redenen hebben. Bij het ene 

project kiezen we het materiaal vanwege de slijtvastheid en 
bij een ander willen we een specifieke uitstraling bereiken 
met de materiaalkeuze.” Voordat de definitieve keuze wordt 
gemaakt, laten de ontwerpers van het Amsterdamse 
architectenbureau zich goed voorlichten over de eigen-
schappen van de natuursteen. “Wij gaan altijd in overleg 
met leveranciers om te bepalen of het gekozen materiaal 
voldoet aan de gestelde eisen en uitgangspunten.”
Zuidervaart is erg tevreden met het eindresultaat. “Het is 
een spectaculair ogend gebouw geworden dat – onder 
andere doordat het energieleverend is – voldoet aan de 
hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid. Niet in het 
minste ook door het materiaalgebruik.”

5 Het ontwerp van het gebouw is spectaculair. (Foto: Hunter 

Douglas)

6 Benthem Crouwel Architects past vaker natuursteen 

toe in haar ontwerpen. (Foto: Verwol Complete Interieur 

Realisatie)
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Rocherons Doré

Lichtbruine steen waarvan de samenstellende partikels 

duidelijk zichtbaar zijn. Tussen deze partikels is sparietce-

ment waar te nemen.

PTV 844-classificatie: carbonaatrijk sedimentair gesteente 

– oölithische kalksteen (2.2.1.3).

De steen bestaat vooral uit intraclasten, die zowel calcis-

feren, pellets, koralen als foraminiferen kunnen bevatten. 

Verder kunnen er nog peloïden en accessorisch biseriële 

foraminiferen waargenomen worden. Deze allochems 

worden samengehouden door spariet. Door de steen heen 

komen ijzeroxidenpartikels voor. De steen heeft een zwakke 

intragranulaire porositeit (bij fluorescerend licht) en geen 

intergranulaire porositeit.

De natuursteen kan geologisch geclassificeerd worden als 

een intraclastische ‘grainstone’ (volgens Dunham) of als 

een intraspariet (volgens Folk en NBN EN 12670). 

(Bron: Technische fiche 5.3 WTCB)


