
CBK Zuidoost, realisatie 2009

Betreft ontwerp, uitwerking en begeleiding bij uitvoering 
van de afbouw en het interieur van de kunstuitleen, 
expositieruimte en kantoren van het Centrum Beeldende 
Kunst in Amsterdam Zuidoost. Het project was een 
samenwerking tussen Ymere en het Stadsdeel Zuidoost. 
In een nieuw te bouwen zorgcentrum huurt het CBK 
600m2 op de begane grond. ROO heeft het ontwerp van 
de ruimte gemaakt voor de afbouw, inclusief installaties en 
afwerkingen in opdracht van Ymere. Tegelijk heeft ROO in 
opdracht van het Stadsdeel Zuidoost de verdere indeling en 
afwerking van de ruimtes bepaald, meubelen ontworpen, 
en de uitvoering begeleid. ROO heeft voor dit project sa-
mengewerkt met MVLevievandermeer, grafisch ontwerpers. 

Inhoud en vorm
Het CBK Zuidoost is een zelfstandig functionerende 
instantie binnen het Stadsdeel Zuidoost. De zes 
medewerkers organiseren kunstprojecten, zowel binnen 
het CBK als erbuiten. Ze beheren een grote kunstcollectie, 
welke uitgeleend wordt. Tevens organiseren ze lezingen, 
educatieve programma’s en jongerenprojecten. 
ROO heeft de nieuwe ruimte verdeeld in een kantoorge-
deelte, een expositiegedeelte en een uitleengedeelte. 
De ruimtes zijn licht en ruim gehouden met een deels 
flexibele verlichting. De opslag van kunstwerken is 
grotendeels in de open ruimte geplaatst zodat de collectie 
zeer toegankelijk is. De kasten, etalagemeubelen en balie 
zijn van een kwalitatief hoog niveau en voorzien van een 
fris kleurengamma. Voor de tijdelijke exposities heeft ROO 
een speciaal paneel ontwikkeld dat verrijdbaar is, 
op zichzelf kan staan maar ook gekoppeld kan worden tot 
langere wanden.  

Opdrachtgever afbouw, installaties

Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling

Jollemanhof 8

1019 GW Amsterdam

Contactpersoon: Pieter Jonkergouw

Opdrachtgever interieur en tentoonstelling

Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Anton de Komplein 150

1100 AL Amsterdam Zuidoost

Contactpersoon: Annet Zondervan

Datum opdracht

Januari 2008: start voorontwerp i.v.m. prijsopgave afbouwpakket 

door bouwkundig aannemer. Tegelijkertijd start ontwerp interieur en 

tentoonstelling. Totaal 18 maanden.

Uitvoeringsduur

Afbouwpakket en installaties: 6 maanden

Interieur, tentoonstelling, meubelen: 6 maanden

Realisatiebedrag

Totaal kosten afbouwpakket en installaties, excl. btw: €285.000

Totaal interieur, tentoonstelling, meubelen: €160.000

Exclusief honoraria en bouwkundig casco

Informatie: www.cbkkunst.nl

Situatie CBK Zuidoost

Schets balie en entree 

Impressie  kantoren, 
expositieruimte 
en uitleen
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Kantoren met lunch- en vergaderruimte

Uitleenruimte rondom depot, 
toiletten en garderobe

Expositiepaneel 
verrijdbaar en koppelbaar

Schets uitleenruimte

Hal en lunchruimte bij kantoren


