
WELKOM IN LOUNGE 2
Direct bij binnenkomst van Lounge 2 
hebben reizigers door de nieuwe entree 
op de tweede verdieping een fenomenaal 
uitzicht op het platform met taxiënde, 
stijgende en dalende vliegtuigen. 

Lounge 2
Amsterdam Airport Schiphol
Inzending ARC16 Interieur Award
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ZICHTLIJNEN
De vloer van grote betontegels en 

het plafond van zwarte lamellen 
en duurzame led-lichtlijnen 

vormen het ‘cement’, dat alle 
verschillende onderdelen van de 

lounge bij elkaar houdt.
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Kossmann.dejong  is opgericht 
in 1998 door Herman Kossmann 
en Mark de Jong, beide opgeleid 
als architect op de TU Delft. Het 
bureau heeft zich ontwikkeld tot 
een internationaal prijswinnende 
studio gevestigd in Amsterdam met 
circa 25 medewerkers.  Het bureau 
realiseert tijdelijke en permanente 
tentoonstellingen voor musea, 
bezoekerscentra, historische 
lokaties maar ook interieurs voor 
clubs, hotels, vliegvelden en andere 
publieke ruimtes. 

De ontwerpen van Kossmann.
dejong kenmerken zich,door 
een sterke relatie tussen de 
inhoud en de verbeelding. 
Dit wordt gerealiseerd door 
hun team van ontwerpers dat 
bestaat uit een deels wisselende 
samenstelling van architecten, 
interieurontwerpers, product 
ontwerpers, lichtontwerpers, AV 
ontwerpers, filmmakers en content 
experts.

“Wij zoeken naar wegen om de 
grenzen van ons werk te verleggen 
door de verhalen te vertellen 
op nieuwe, betere en meer 
interdischiplinaire manieren”’ 
   Herman Kossmann, 
 creatief directeur Kossmann.dejong 
                                     



PLATTEGROND

Rondom een centraal plein zijn zeven 
verschillende belevingswerelden 
gecreëerd, te weten Luxury, Family, 
Travel & Culture, Modern Dutch, See 
Buy Fly, Fashion & Lifestyle en Care & 
Wellness. Elke belevingswereld wordt 
gevormd door een eigen geïntegreerd 
concept voor retail, horeca, services en 
zitgebieden. Kenmerkende materialen 
en details geven iedere wereld een 
aparte uitstraling en eigen identiteit. 
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“Storytelling elementen maken 
Lounge 2 onderdeel van het 
reisavontuur en leiden tot een 
blijvende herinnering bij reizigers.” 
   Herman Kossmann, 
 creatief directeur Kossmann.dejong 
                                     

Lounge 2 Schiphol - Kossmann.dejong



P
ho

to
 ©

 T
hi

js
 W

ol
za

k

DE TIJD WEG
Op een luchthaven staat alles in het teken van tijd. Het 
controleren van de tijd in Lounge 2 is nu meer dan functioneel 
worden, je kunt er uren naar kijken. De ‘Schiphol Klok’ van 
Maarten Baas, een variant op zijn ‘Real Time’ video klok, neemt 
een centrale plaats in. De levensgrote arbeider schildert en 
poetst de wijzers van de klok 24 uur per dag.
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IETS  VOOR   IEDEREEN
In de ‘Family World’ vind je onder meer een speelobject 

opgebouwd uit de neuskegel van een echt vliegtuig - met 
een cockpit waarin je kunt sturen, echte stoelen en in het 

ruim een spannende speelruimte. 
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LUXURY WORLD
Exclusieve merk winkels in de Luxury World bevinden zich in een 
passende omgeving met een speciaal ontworpen plafond, een 
marmer-achtige vloer en luxe fauteuils. De zittingen zijn zodanig 
ontworpen dat reizigers worden uitgenodigd om met elkaar te 
interacteren.



P
ho

to
 ©

 T
hi

js
 W

ol
za

k

OP MAAT GEMAAKT ONTWERP  
Lounge 2 is niet ‘zomaar een airport lounge’. Kossmann.

dejong ontwierp een opvallende lounge met zoveel mogelijk 
site-specifieke elementen. De bamboebanken in het ‘Travel 

& Culture World’ lijken uit de grond te groeien en vormen een 
samenhangend, vanzelfsprekend landschap.
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CARE & WELLNESS
Kenmerkende materialen en details geven iedere wereld een aparte 
uitstraling en eigen identiteit. Bijvoorbeeld in de glazen wanden 
in de ‘Care & Wellness World’ zijn echte geneeskrachtige kruiden 
verwerkt wat de ruimte op een inhoudelijke manier verbindt.
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PROJECTGEGEVENS 

Data
Opdrachtgever: Schiphol Group, afd. Consumer 
Products & Services
Locatie: Amsterdam Schiphol Airport
Oppervlak: 16.000 m2
Status: permanent 

Credits
Ontwerp interieur: Kossmann.dejong
Architect masterplan & bouwkundig:
Benthem Crouwel NACO
Lichtontwerp: Rogier van der Heiden i.s.m. 
Kossmann.dejong en Philips
Animatie: Douwe Dijkstra
Klok: Maarten Baas
Interieurbouw: Kloosterboer Decor, Gielissen,
Roels Spaces, Gispen, ISSOS, Hekker Interieurbouw
Wayfinding: Mijksenaar
Hoofdaannemer bouwkundig: Heijmans Overige
Adviseur constructie: Royal Haskoning DHV
Adviseur installaties: Deerns
Adviseur akoestiek: Deerns
Datum voorlopig ontwerp: november-2012
Datum definitief ontwerp: januari/april-2013
Aanvang bouw: januari-2015
Oplevering en opening: 1 juli 2016


