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Recent is in Amsterdam bouwdeel G van de tijdelijke 
rechtbank opgeleverd en in gebruik genomen. De 
interim-nieuwbouw is gerealiseerd op het terrein van 
het Parnas-complex aan de Parnassusweg en vormt 
samen met de bestaande torens E en F de volledige 
tijdelijke rechtbank. De komende vijf jaar vindt in 
het pand een groot deel van de rechtspraak plaats. 
Ook fungeert het in die tijd als hoofdingang van het 
gerechtscomplex. De overige bestaande bouw wordt 
ondertussen vervangen door een nieuwe permanente 
huisvesting.  

Bouwdeel G is binnen een Design, Build, Maintain & 
Remove (DBMR)-opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVB) gerealiseerd door consortium DPCP, een combinatie 
van Du Prie bouw & ontwikkeling en ontwikkelaar 
cepezedprojects. cepezed en cepezedinterieur 
vervaardigden integraal het architectonisch en 
interieurontwerp. 
Het RVB heeft met de DBMR-opdracht hoog ingezet 
op het voorkomen van verspilling en het maximaliseren 
van de restwaarde van het gebouw na de initiële 
gebruiksperiode. Het gebouw is daarom goed aanpasbaar 
ontworpen en laat straks de mogelijkheid tot steeds 
ander gebruik door steeds andere bewoners op steeds 
andere locaties; de verwijdering en het hergebruik zijn 
binnen de opdracht contractueel vastgelegd. 
Om het bouwdeel zo aanpasbaar en circulair mogelijk 
te maken, is het ontworpen als kit of parts en even 
gemakkelijk te monteren als te demonteren en 
remonteren. Samen met ingenieursbureau IMd heeft 
cepezed bijvoorbeeld een speciaal bevestigingssysteem 
voor de kanaalplaatvloeren ontwikkeld, dat ontkoppeling 
en hergebruik van de vloerdelen optimaal faciliteert. Ook 
bij de knopen van de staalconstructie is extra rekening 
gehouden met de- en remontage.
Het interim-karakter van het gebouw doet echter 
geenszins afbreuk aan de kwaliteit, functionaliteit of 
representativiteit van het gebouw. Zaken als de outillage, 
de complexe logistiek, de akoestiek, het comfort, de 
veiligheid en de uitstraling hebben hetzelfde niveau als 
in een permanente voorziening.
Het tijdelijke gerechtsgebouw toont een strakke 
vormgeving met een terughoudende kleurstelling en 
verfijnde detaillering. De gevels hebben een strakke 
horizontale geleding van bandramen en donker getinte 
borstweringen met een buitenafwerking van gespannen 
kunststofdoek. Het pand heeft een open, verwelkomende 
maar ook gezaghebbende uitstraling en ligt met een 
groen ingericht voorplein iets terug van de openbare 
weg. Het heeft een logische en helder afleesbare opzet 
waarin de stromen voor publiek, het rechtbankpersoneel 
en de gehechten strikt van elkaar gescheiden zijn. 
Het entreeportaal geeft toegang tot de ontvangstruimte met 
de portiersbalie. Een royale trappartij met daarboven een 
lichtstraat leidt langs de oostgevel naar de wachtruimten 
met aangrenzende zittingzalen op de tweede en derde 
etage. De wachtruimten zijn helder en functioneel 
gezoneerd en hebben een open en lichte atmosfeer. De 
zittingzalen hebben allure zonder luxe te zijn en kennen 
een hoge mate van rust, helderheid en daglichtontvangst. 
De achterwanden zijn gedecoreerd met fotokunstwerken 
door Marjan Teeuwen, die hiervoor sloopmateriaal van 
afgebroken gebouwen in bijna abstracte composities 
verwerkte. De zalen op de derde etage zijn dubbelhoog 
en voorzien van een publieke tribune.
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plattegronden
1:500

1 hoofdentree
2 ontvangstruimte
3 receptiebalie
4 wachtruimte
5 loopbrug naar bestaande 
rechtbank
6 zittingszaal

noot:
plattegronden tonen alleen de
publiekstoegankelijke delen
van het gebouw
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doorsneden
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1 ontvangstruimte
2 wachtruimte
3 zittingszaal

noot:
doorsneden tonen alleen de
publiekstoegankelijke delen
van het gebouw

langsdoorsnede over wachtgebied

dwarsdoorsnede over zittingszaal
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1 enkele wachtbank
2 lage dubbele wachtbank
3 hoge dubbele wachtbank
4 brandvertragend MDF beplakt
met blank afgelakt bamboe
sperfineer, alle hoeken in verstek
5 uitneembare koudschuim
kussens met brandvertragende
stoffering
6 houten schetsplaat
7 stalen constructiekoker
8 RVS slede, richtingloos
geborsteld
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interieurdetail hoge dubbele wachtbank
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fragment
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1 loopbrug
2 centrale bodebalie
3 wachtruimte
4 zittingszaal
5 tribune

noot:
fragment toont alleen de
publiekstoegankelijke delen
van het gebouw

3

3

4

4

1

5

2

fragment
1:100

cepezed



cepezed



0m 0.5m

verticaal geveldetail
1:10

1 aluminium vliesgevel van
isolatieglas
2 prefab HSB gevelpaneel
3 gespannen geveldoek zonder
deelnaden
4 RVS veren voor spannen
geveldoek
5 geperforeerd metalen
plafondelement
6 kanaalplaatvloer demontabel
bevestigd met DEMU ankers
7 computervloer van calciumsulfaat
panelen, afgewerkt met bamboe
8 verticale bevestiging van
kanaalplaat aan ligger door middel
van DEMU anker en bout
9 horizontale inklemming van
kanaalplaat tussen liggers door
middel van verstelbare bout
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horizontaal geveldetail
1:5

1 gespannen geveldoek zonder
deelnaden
2 prefab HSB gevelpaneel
3 brandwerend in kleur gecoate
stalen kolom
4 brandwerende beplating
5 RVS veren voor spannen
geveldoek
6 in kleur gecoat zetwerk
7 aluminium vliesgevel van
isolatieglas
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demontabel vloersysteem

1 sleuven maken in twee kanalen
van de kanaalplaat
2 DEMU ankers aanbrengen
3 sleuven dichtstorten en
kanaalplaat vastbouten aan van
verstelbare drukpunten voorziene
SFB ligger

detail aansluiting kanaalplaat-ligger
1:10
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1 verstelbare bout ter inklemming
kanaalplaat
2 aan monteerplaatje gelaste moer
3 DEMU hulsanker
4 bout ter bevestiging kanaalplaat
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co n s t r u ct i e

De opbouw bestaat uit een 
aanpasbare, generieke 
constructie en schil van 
geprefabriceerde, de- en 
remontabele elementen en een 
afbouw die projectspecifiek en 
vervangbaar is.
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project
Tijdelijke Rechtbank Amsterdam

adres project
Parnassusweg 220, gebouw G
1076 AV Amsterdam

opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag

gebruiker
Rechtbank Amsterdam

consortium voor de ontwikkeling
dpcp  (Du Prie bouw & ontwikkeling + cepezed projects)

architectonisch ontwerp en interieurontwerp
architectenbureau cepezed, Delft

advies constructies
IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam

advies installaties e&w
Ingenieursbureau Linssen, Amsterdam

advies bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid 
LBP|SIGIHT, Nieuwegein

hoofdaannemer
Du Prie bouw & ontwikkeling, Leiden

aannemer w-installaties
Putman Installaties, Noordwijk

aannemer e-installaties
Schoonderbeek installatietechniek, Hillegom

uitvoering staalconstructie
Dijkstaal, Maassluis

gevelbekleding
Buitink Technology, Duiven

ingebruikname / officiële opening
Oktober 2016 / November 2016

bvo
5.400m²

fotografie
Jannes Linders
cepezed | Léon van Woerkom

www.cepezed.nl

Noot voor de redactie:
Voor beelden in hoge resolutie en/of meer informatie over 
het project kunt u contact opnemen met Jim Navarro van 
cepezed via telefoon 015 2150000 of jim.navarro@cepezed.nl
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