MURAAL

GEVONDEN: DE ‘ANDERE’ LOCATIE
Toen Lauxtermann Advocaten uit zijn jasje was gegroeid, gingen de kantoorgenoten op zoek naar een bijzondere
locatie: ze wilden wat anders dan anders. Na een flinke zoektocht kwamen ze uit op een bedrijventerrein in het zuidwesten van Amsterdam. Het was even wennen, maar inmiddels voelen ze zich er thuis.
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KANTOOR MET EEN HART
FOTO’S & TEKST CHRIS VAN HOUTS

e hebben heel Oud-Zuid gezien, Noord (maar dat vonden

Toen het pand gevonden was, ging het snel: in februari 2015

we toch lastig vanwege het pontje) en ook nog mooie ge-

werden de bouwplannen bepaald, eind mei moest het klaar zijn.

bouwen aan het IJ. We waren op zoek naar een markant

Volker: “Ja, in sneltreinvaart. Maar dat past bij ons: hebben we

pand, een bijzonder gebouw, naar de Andere Locatie. Een andere

een beslissing genomen, dan gaan we er ook voor.” Lauxtermann

omgeving dan waar advocatenkantoren over het algemeen zit-

had carte blanche wat betreft de indeling. Alles moest op één

ten.” Advocaat/partner Kitty Volker legt uit waarom Lauxtermann

verdieping: dat bevordert de interactie. Volker: “We hadden

Advocaten voor deze omgeving, bedrijventerrein de Schinkel in

geen duidelijke sfeerwensen; als het maar niet oubollig werd.

Zuidwest-Amsterdam (nabij de ringweg), koos. “We wilden gro-

En wel graag veel opbergruimte! De ontwerper heeft goed ge-

ter, en dat kon niet op de Koningslaan. Toen we begin 2015 in deze

luisterd en een heel mooi ontwerp gemaakt.”

buurt kwamen kijken, zag het er niet direct aantrekkelijk uit. We

Iedereen kreeg een eigen kamer, wel met glazen wanden. “Als

moesten er doorheen kijken en vielen toen voor de creatieve en

je in stilte wilt werken, kun je je toch even afsluiten. Verder is

daardoor uitdagende omgeving. Er zitten hier bijvoorbeeld veel

alles zo open mogelijk gehouden, ook omdat we veel samenwer-

reclamebureaus. Het enthousiasme van onze medewerkers moest

ken. Jonker vindt het wel iets ‘New Yorks’ hebben: “De grote ta-

in het begin wel wat groeien.” Advocaat Nils Jonker vult aan: “Het

fel op het verhoginkje, de bibliotheek met de banken en het kof-

wás een grote overgang, we hebben even moeten wennen. Maar

fiezetapparaat, het uitzicht naar bijna alle kanten: het is hier

dat hier hard geüpgraded wordt is duidelijk: zo zijn er, sinds we

absoluut niet klinisch. Het geeft een beetje een huiskamerge-

hier zitten, al drie leuke en goede eettentjes bijgekomen.”

voel: het heeft echt een hart.”

“W

Kantoor Lauxtermann Advocaten Locatie Pilotenstraat 45 in Amsterdam Sinds juni 2015 Personeel 8 advocaten, 2 secretariële medewerkers, 1 boekhoudkundig medewerker Binnenontwerp Matthijs Tukker Bouw Schouten & Muis (betimmering), Project Groep Nederland (onder meer glazen wanden) Kunst Petrie Klinckhamers (schilderij) en Joris Verdonkschot
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“WE HADDEN GEEN
DUIDELIJKE
SFEERWENSEN;
ALS HET MAAR
NIET OUBOLLIG
WERD”

Kitty Volker

Nils Jonker
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