
Schaal en intuïtie
HofmanDujardin werkt vanuit hun eigen ontwerpfi losofi e Shaping Intuition® aan steden, 
gebouwen en interieurs. In elk ontwerp en op alle schaalniveaus zoekt het bureau naar een 
balans tussen ruimtelijkheid, geborgenheid, verbinding en expressie. Het werken vanuit deze 
intuïtieve, natuurlijke waarden leidt tot ontwerpen waarin het welzijn van de mens centraal staat. 

Stad
Het historische centrum van Amsterdam 
biedt met haar smalle straten en heldere 
rooilijnen veel geborgenheid. Door de beperkte 
hoeveelheid grotere openbare ruimten slaat 
deze geborgenheid om in een gevoel van 
benauwdheid nu de druk op de stad toeneemt. 
HofmanDujardin stelt in de stedelijke strategie 
Oamsterdam voor om de halve ring die van 
de Marnixkade tot de Mauritskade rond het 
centrum loopt te spiegelen richting Amsterdam 
Noord. Twee nieuwe bruggen over het IJ 
verbinden beide zodat een aaneengesloten 
groene ring ontstaat die de stad als vanouds 

meer richt op het water. 
Door het straatprofi el aan te passen aan 
eigentijdse behoeften wordt niet alleen meer plek 
gemaakt voor fi etsers en voetgangers, maar 
tevens voor sport, groen en nieuwe openbare 
ruimten om te verblijven. Bestaande gebouwen 
krijgen nieuwe publieke functies met een 
sterke identiteit. Zo wordt een parkeergarage 
getransformeerd tot markt en een bankgebouw 
tot urban farm. Oamsterdam rijgt als een 
parelketting nieuwe en bestaande plekken 
aaneen en brengt door betere verbindingen en 
ruimtelijkheid meer lucht in de stad.
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Architectuur

Architectuur
In het ontwerp voor het nieuwe 
kantoor voor Procurious 
ontstaat een evenwicht tussen 
geborgenheid en ruimtelijkheid 
door een consequent gebruik 
van split-levels. De verspringende 
vloeren zorgen voor een heldere 
organisatie van verschillende 
plekken met een menselijke schaal, 
terwijl tegelijk open verbindingen 
tussen de verdiepingen ontstaan. 
Een doorgaande route rond de 
centrale kern stimuleert beweging 
en leidt tot meer ontmoetingen. 
Tegen de gesloten gevels staan 
expressieve, houten inbouwkasten 
die geborgenheid bieden in het 
interieur.
Het Procurious gebouw 
weerspiegelt de waarden uit de 
ontwerpcultuur die HofmanDujardin 
voor elk project opnieuw 
interpreteert: helderheid, kwaliteit, 
persoonlijkheid en inspiratie. Het 
bureau maakt zijn ontwerpen en de 
achterliggende ideeën inzichtelijk 
door deze te combineren met 
de intuïtieve natuurlijke waarden 
van de mens: ruimtelijkheid, 
geborgenheid, verbinding en 
expressie. Tegelijk vormen de 
begrippen een heldere taal om 
opdrachtgevers en gebruikers te 
overtuigen van de toegevoegde 
waarde van een goed ontwerp, 
van straten tot pleinen, van atriums 
tot schoolklassen en van balies tot 
werkplekken.
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HofmanDujardin

Interieur
Als opdrachtgever en architect van hun eigen 
kantoor, kon HofmanDujardin jarenlange ervaring 
met het ontwerpen van werkomgevingen 
combineren met experiment. Het bureau 
groeide uit zijn voegen en vond een bestaande 
aannemersloods in Diemen. De essentie van de 
transformatie tot kantoor ligt niet zozeer in het 
maken van werkplekken, maar in het creëren 
van ruimten waar het in de eerste plaats fi jn is 
om te zijn. Van de bestaande structuur zijn enkel 
de slanke, stalen kolommen en de expressieve, 
houten dakconstructie bewaard. Nieuwe gevels 
met grote schuifpuien verbinden het interieur 
met de tuin en het terras. In de vrije open ruimte 
defi niëren drie witte boxen verschillende zones 
binnen het kantoor. Zo ontstaat privacy terwijl de 

continue ruimtelijkheid bewaard blijft. 
Hoewel de middelen steeds anders zijn, 
wordt de ontwerpfi losofi e Shaping Intuition® 
op elk schaalniveau ingezet. Het denken 
vanuit de gebruiker als mens met natuurlijke 
lichamelijke en psychologische behoeften 
maakt architectuur tot een vak dat het materiële 
en functionele overstijgt. Niet de brug zelf 
telt, maar de verbindingen die deze mogelijk 
maakt. Niet de split-levels tellen, maar de 
relaties en ontmoetingen die deze opleveren. 
Niet de continue ruimte telt, maar de open en 
ontspannen werksfeer die hierbinnen ontstaat. 
Het gaat voor HofmanDujardin dus niet om de 
architectuur zelf, maar om de mogelijkheden die 
ze creëert en de gevoelens die ze oproept.
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