Studio Thonik
Multifunctioneel gebouw aan de
Wibautstraat, Amsterdam.

Start
In Amsterdam domineren grote
ontwikkelaars en beleggers de markt voor
zakelijk onroerend goed. Veel te weinig
wordt er ontwikkeld voor verkoop aan
eindgebruikers en door economische
motieven gedreven zijn deze projecten
vaak goedkoop uitgevoerd en komen ze
duur op de markt. Op een symposium
in 2008 in de Zwijger over Wibaut aan
de Amstel houdt Thonik een pleidooi
voor gronduitgifte aan eindgebruikers
in de creatieve sector. De stad wordt er
beter van als bedrijven uit deze sector
zelf hun werkplek ontwikkelen. Dit type
eindgebruikers wordt vaak gedreven

door passie in plaats van door economie,
wat leidt tot een hogere kwaliteit en
een kleinschalig pluriform gebruik van
de ruimte in de stad. Dit pleidooi vindt
gehoor bij de gemeente die één van de
laatste lege plekken in de Wibautstraat
aanbied op de hoek van de Grensstraat.
Een volume van 6,5 x 18 x 23 meter (b x
l x h) kan hier worden gebouwd. Bij het
doorrekenen blijkt dat de bruto/netto
verhouding van de plot erg ongunstig is.
De gemeente is daarom bereid de plot
te vergroten met 1,5 meter, waardoor
het uitsteekt ten opzichte van de naast
gelegen panden.

Context
De Wibautstraat was vroeger een
spoordijk. Daarom is de straat voor
Amsterdamse begrippen uitzonderlijk
breed. Ook sluiten de zijstraten aan
weerszijden van de straat niet op
elkaar aan. Een rooilijn is er niet echt,
de gebouwen staan niet op één lijn,
meerdere gebouwen staan zelfs niet
evenwijdig aan de straat. De straat
wordt door vele lelijk bevonden, met een

mengelmoes van 19de en 20ste eeuwse
woonblokken en middelgrote tot grote
kantoorgebouwen. Met de herinrichting
ontworpen door Landschapsburo Sant
en Co in nauwe samenwerking met Ton
Schaap van de gemeente Amsterdam is
de straat zienderogen opgeknapt. Een
brede middenberm brengt een duidelijke
lijn (en groen) in het allegaartje aan
volumes en posities van de gebouwen.

Duurzaamheid
Thonik wil, met het oog op een duurzaam
relevant gebouw een multifunctioneel
gebouw realiseren, waarin op elke
verdieping gewoond en/of gewerkt kan
worden en bovendien op de begane
grond en eerste verdieping horeca en/
of detailhandel kan komen. Bij het
ontwerpen is met al deze functies zo
veel mogelijk rekening gehouden en
daarmee is een gebouw gerealiseerd dat
zich kan aanpassen aan de behoefte van
de gebruikers en aan de tijd. De extra
investering in al deze mogelijkheden

is een investering in de duurzaamheid
van het gebouw. Met behulp van triple
glas met een zonwerende coating,
hoge isolatie, elektrische verwarming
en koeling via de vloer, ondersteund
door twee warmtepompen en een wtw
ventilatiesysteem is een energie-efficiënt
gebouw gerealiseerd. Van buiten wordt
100% wind en zonne-energie aangevoerd.
Om het binnenklimaat te ondersteunen en
om de akoestiek te bevorderen zijn voor
alle muren en ramen speciale akoestische
gordijnen van Vescom gehangen.

Ontwerp
Het gebouw is ontworpen door Thomas
Widdershoven (thonik) in samenwerking
met Arjan van Ruyven (MMX architecten).
Uitgangspunt is de interactie met de
omgeving. Er zijn grote ramen, van vloer
tot plafond; de vloer loopt tot aan het
glas, om binnen en buiten met elkaar te
verbinden.
Het is een constructie zonder kolommen
door een afwisseling van een open
en dichte gevel wat ook een goede
constructief en bouwfysisch systeem
is. Om uitdrukking te geven aan het
multifunctionele open programma is er
een ‘democratische’ opzet van herhalende
gevelindelingen per verdieping. Daarbij
is er gekozen voor open hoeken van
glas, zodat, door het uitsteken van het
gebouw in de Wibautstraat, een prachtig
vergezicht ontstaat. En de binnenwereld
langs de hele Wibautstraat zichtbaar is.
Deze uitgangspunten leiden tot een
grid van ramen en geveldelen: de basis
van het ontwerp. De verticale verdeling
van de gevel krijgt een diagonale
onderbreking door de buitentrap. De
trap loopt boven om het gebouw heen
om op de bovenste verdieping zowel
vluchtweg als balkon te zijn. Dit geeft het
gebouw een sculpturale dimensie. Zowel
de begane grond als de 5de verdieping
hebben meer hoogte, op de begane
grond is er een plint en op de vijfde
verdieping is er een daklijst: een begin en
einde van het grid. Het ontwerp is in de
basis radicaal simpel: één formaat raam
en één formaat geveldeel dat zich zowel
horizontaal als verticaal herhaalt in het
grid. Dit principe is doorgezet door met
één materiaal gevel, balkon én buitentrap
te bekleden. De maatvoering van deze
gevelonderdelen is zéér verschillend:

verticale hoge stroken van 2300 cm x
200 cm; per verdieping onder de ramen
steeds een smalle horizontale strook van
40 x 250 cm; de balkons en de trap 150
cm hoog. Al deze vlakken zijn met stroken
in twee kleuren in steeds dezelfde maat
bekleed. Trespa Meteon Lumen Athens
white (18,5 cm breed) New York grey (15
cm breed) en daartussen een naad van
1,5 cm. Het donkere grijs is smaller omdat
de donkere naad optisch bij het grijs
optelt. De trap en de balkons beginnen
en eindigen met een witte lat, wat het
gebouw doet oplichten. De horizontale
ruimte tussen de ramen bestaat uit drie
strepen waarvan de middelste wit is. Dit
maakt de toch al smalle ruimte tussen
de ramen optisch nog smaller waardoor
het ritme van open en dicht verder wordt
geaccentueerd.

Interieur
Constructief worden de vloeren gedragen
door een betonnen randbalk , dat naast
een stoere plafondlijst de stabiliteit voor
de kern verzorgd. De plattegronden zijn
eenvoudig en herhalend: zoveel mogelijk
een open ruimte die vrij in te delen is.
Binnen is de afwerking verder elementair:
ruw betonnen plafonds, gevlinderde
betonnen vloeren en wit gesausde
muren. De inrichting staat in het teken
van samenwerking en hergebruik. Het
trappenhuis en een akoestische wand
op de 5de zijn blikvangers, zoals de
gevel dat is. Deze akoestische wand
is ontworpen door Simone Post, een
jonge ontwerper, alumna van de Design
Academy Eindhoven. Op de wand zijn
stoffen gebruikt die zij eerder voor
Vlisco ontwierp, in 2018. De wand
bestaat uit overgebleven reststukken.
Ontwerpers collectief Envisions, Simone
Post en Sanne Schuurman, ontwierp het
trappenhuis. Een goedkoop materiaal,

wit betonplex, is hier door het infreezen
van een patroon opgewaardeerd. Dit
ontwerp is een voortzetting van research
die Envisions heeft gedaan met Finza, een
grote plaatmaterialen fabrikant uit Spanje.
De ruimtes zijn ingedeeld met behulp
van kastwanden, ontworpen door Bart
Guldemond. Hij maakte deze kasten
voor de vorige studio van Thonik, aan
de Stadhouderskade. Dat ontwerp was
al gemaakt met het oog op hergebruik
in de nieuwe studio. Ook de keuken, een
modulaire M-system keuken, heeft thonik
als in 2010 gekocht met oog op hergebruik.
De keuken heeft inmiddels in 3 eerdere
thonik studio’s gefunctioneerd. Nog meer
hergebruik: de tafels van Richard Hutten
gebruikt thonik als sinds 2000.
Verder samenwerking met ontwerper
Bas van Tol voor de gordijnen van Vescom
en met Hans Lensvelt voor de meubels
van Hay.

Interactie
Door de grote ramen en de opvallende
gevel is er veel interactie met de omgeving.
Maar ook het programma is gericht op
deze interactie. Op de begane grond
en 1ste verdieping is er horeca (bgg een
sake en thee bar, op de 1ste een omakase
restaurant). Op de 5de verdieping met het
dakterras een event space.
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