
Vanaf midden augustus 2014 is De Enk gestart 

met de terreininrichting bij het Atrium, één van de 

meest bekende kantoorgebouwen van Amsterdam. 

Het gebouw ligt naast het WTC aan de Zuidas. 

Het Atrium is meer dan alleen een icoon op een 

prachtige locatie aan de Zuidas in Amsterdam. 

De sfeer en de gastvrijheid die het gebouw uit-

straalt, geeft mensen het gevoel van thuiskomen  

en gastvrij te worden ontvangen.  De Enk Groen &  

Golf heeft hierbij een rol mogen spelen bij de  

inrichting van de buitenruimte.  Dit project is 

ontworpen door MVSA Architects en uitgewerkt 

door Rod’Or advies waarbij De Enk Groen & Golf 

als partner het ontwerp heeft gerealiseerd en de 

knelpunten in de uitvoering heeft opgelost. 

Continu bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden is het Atrium gebouw 

continu bereikbaar gebleven. Dit bleek een mooie 

uitdaging in de drukke stedelijke omgeving waar 

het werk zich afspeelde. Met creatieve werktijden, 

‘just in time’ levering van de benodigde materialen 

en een strakke logistieke afstemming  tussen de 

gebouw beheerder, hoofdaannemer (Vink) en  

De Enk kunnen wij terugkijken op een prachtig 

werk met diverse speciale toepassingen.  

‘Creatieve werktijden én strakke logistiek’

Gastvrije tereininrichting  van het Atrium in Amsterdam

De volgende werkzaamheden hebben plaatsgevonden:

•    Slopen gehele tuin

•    Rooien van 5 grote bomen

•    Aanpassen van het volledige K&L stelsel.  

Te denken aan het aanbrengen van nieuwe 

verlichting, nieuwe afwateringspunten  

(incl. bijbehorende leidingen)

•    Plaatsen van ruim 300 meter project specifieke 

gemaakte  betonelementen van 60 cm hoog en 

165 meter van 100 cm hoog. Allen voorzien van 

een profiel (conform ontwerp architect)

•    Aanvullen van de plantenbakken met 600 m3  

teelaarde.

•    Aanbrengen van Bamboo vlonders 

•    Aanbrengen van ca. 400 m2 Natuursteen  

kasseien (Turks basalt 8*11)

•    Ontwerp beplantingsplan en aanplanten van 

de tuin conform door architect aangegeven  

kader beplantingsplan. Waaronder diverse 

solitaire heesters, meerstammige bomen en 

Hoogstam bomen

•    Begeleiden van de uitvoering van het aanbrengen  

van natuursteenverharding aangebracht op een 

betonfundering

•    120 meter RVS sleuf-lijngoten (DDC)

•    Leveren en aanbrengen van RVS inrichtings-

materialen (Pijnenburg import)

•    Logistieke afstemming op een krappe  

bouwplaats zonder opslagruimte.

•    2 jaar onderhoud (nazorg)
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