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OPGELEVERD  Flow Traders  Amsterdam

Acht jaar geleden vestigde Flow Traders zich aan de Jacob Bontiusplaats in 

Amsterdam. Het snelgroeiende bedrijf had al gauw extra ruimte nodig. Toen 

de verdieping boven zijn vestiging vrij kwam, werd die gehuurd en schreef 

men een pitch uit. 

Modulair interieur met 
een elegante flow
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Opdrachtgever Flow Traders, Amsterdam

Ontwerp Team V Architectuur, Amsterdam

Vast meubilair Smeulders Interieurgroep, Nuenen

Trading desks Smeulders Interieurgroep; bestaande zijn hergebruikt en 

gerepareerd 

Bureaus Drentea, Emmen

Bureaustoelen en barkrukken Interstuhl

Vergadertafel Ahrend

Lounge tafels Blå Station

Lounge stoelen HAY

Lounge lampen Tom Dixon

Gordijnen Silent Gliss, Amsterdam

Tapijt Leoxx, Houten

Geweven vinyl tapijt 2tec2, Moeskroen (B)

Gietvloeren Senso 

Systeemwanden Maars Living Walls, Harderwijk

Plafondelementen Barrisol/Stretch Design, Amsterdam

Klimaatplafonds Inteco, Boxtel

Sportvloer Pulastic / Sika Nederland, Deventer

Aannemer Van Reisen Bouwmanagement & Advies, Noordwijk

Totale oppervlakte 3.322 m2 bvo

TEKST Peter van Kester
FOTOGRAFIE Ewout Huibers

De pitch werd gewonnen door Team 
V Architectuur, toevallig gevestigd 
in hetzelfde gebouw. Inmiddels is de 
laatste fase van de verbouwing ingegaan. 
Projectarchitect Do Janne Vermeulen, 
Rob Ouwerkerk en Jan Koehoorn van 
Flow Traders lichten toe. Flow Traders, 
actief op de beurzen wereldwijd, 
ontvangt bezoekers in een uitnodigend 
open kantoorlandschap. De kleuren 
rood, zwart, grijs en wit domineren, 
evenals soepele, gestroomlijnde vormen 
die overal terugkomen: in de balies, 
de scheidingswanden, de tapijten, de 
meubelen en de rvs lichtsculpturen die 
als wolken hoog in de ruimte zweven. 
Nauwelijks merkbaar loodst dit interieur 
je van de ene naar de andere ruimte. De 
fraai gebogen, glazen scheidingswanden 
geven transparantie. Witte Corian-balies, 
wanden van witgespoten mdf en don-
kere houtfineren in de balies en pantry’s 
zorgen voor substantie. 

FOTO LINKS
De diverse kamers voor overleg en vergaderingen zijn 
afgescheiden, maar toch organisch in het interieur 
opgenomen.

FOTO BOVEN
De ontvangstbalie met het Flow Traders-logo, waarvan 
de kleur rood een van de uitgangspunten was voor het 
interieurontwerp.

FOTO ONDER 
De afgeronde vormen van zitjes, verlichting, wanden en 
vloerbedekking zijn subtiel op elkaar afgestemd.

Huisstijl als uitgangspunt
‘Flow Traders is bijzonder tevreden over 
hoe Team V Architectuur alle wensen in 
een samenhangend interieur integreerde. 
Vanaf de eerste ontmoeting was er een 
duidelijke klik. “Flow Traders had dui-
delijke uitgangspunten, maar stond open 
voor nieuwe suggesties”, vertelt project-
architect Do Janne Vermeulen. “Men 
wilde werken vanuit de bestaande huis-
stijl. De hierin prominente kleur rood 
namen we onder meer als uitgangspunt 
voor het interieur. Om te voorkomen 
dat het te aanwezig, te hard zou worden, 
hebben we het getemperd door grijs- en 
oranjetinten, houtfineren, Corian en rvs 
toe te passen.” De souplesse waarmee 
Flow Traders continu inspeelt op de 
nieuwste marktontwikkelingen, komt 
tot uiting in de gestroomlijnde vormen 
van vaste interieurelementen. Deze zijn 
modulair ontworpen zodat ze in een 
eventuele nieuwe huisvesting opnieuw 
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kunnen worden gebruikt. Ze refereren 
ook aan de minimalistische beeldtaal 
van IT-bedrijven als Apple, maar dat 
is toeval, niet bewust ontworpen. Een 
mooi voorbeeld van hoezeer Team 
V en Flow Traders op één lijn zaten, 
is de overal opduikende kantoorstoel 
van Interstuhl. Met zijn afgeronde 
vormen in rvs lijkt deze speciaal voor 
dit project te zijn gekozen, maar dat is 
niet waar: Flow Traders werkte voor de 
verbouwing al op deze stoelen.

Speciale technische eisen
Het project bevatte een aantal techni-
sche eisen die om toegesneden oplos-
singen vroegen. Flow Traders handelt 
in ETP’s (Exchange Traded Products) 
en ontwikkelt de software die daarvoor 
nodig is in eigen huis. Omdat de 
medewerkers in de tradingrooms en 
kantoren ieder zo’n zes beeldschermen 
bedienen, liggen er kilometers kabels 
door het hele pand en zijn zware 
koelvoorzieningen noodzakelijk. Er 
is een reusachtige, interne server die 
moest worden ingebouwd. Omdat 
deze voorzieningen van levensbelang 
zijn, hield de facilitaire dienst van Flow 

FOTO LINKSBOVEN
De kantoorstoel van Interstuhl die Flow 
Traders al jarenlang gebruikt, past naad-
loos in het nieuwe interieur van Team V.

FOTO LINKSONDER
De samenhangende vorm van alle 
onderdelen maakt dat de verschillende 
afdelingen van Flow Traders organisch in 
elkaar overlopen.

FOTO RECHTSBOVEN
De loungeruimte fungeert niet alleen als 
restaurant maar ook als ‘huiskamer’ waar 
de vele verschillende nationaliteiten die bij 
Flow Traders werken elkaar ontmoeten.

FOTO RECHTSONDER
De uitgiftebalies bij het restaurant.

Traders dit strak in eigen hand. Maar 
vanaf de zijlijn zat Team V Architectuur 
er bovenop, wat het eindresultaat alleen 
maar ten goede kwam. “Daarnaast 
waren we gebonden aan een stan-
daardkantoorgebouw met eigen 
verrassingen”, zegt Vermeulen. “Zo 
was de toegang tot de parkeergarage 
een complicatie, want die liep dwars 
door de verdieping van Flow Traders. 
Hoe moesten we die integreren in ons 
ontwerp?” Dit werd opgelost door de 
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vloeren resoluut open te zagen om er 
brede, ruime trappen aan te  leggen. 
Deze verbinden de verdiepingen nu 
soepel en logisch met elkaar.
Het interieur heeft een zwart, akoes-
tisch spuitplafond, waarop technische 
leidingen zichtbaar zijn aangebracht 
en soms worden geaccentueerd in fel 
rood. De tradingrooms vroegen om 
een ander type akoestiek: daar moest 
het geluid vérdragend zijn – omdat de 
handelaren bij kritische situaties elkaar 
dingen toeschreeuwen, soms over lange 
afstand. Ook rollen zij regelmatig in 
hun stoelen naar de beeldschermen van 
collega’s en dat stelde hoge eisen aan 
de vloerbedekking. De tradingrooms 
hebben verlaagde plafonds voor de 
koelinstallaties en verhoogde vloeren, 
waarin de enorme hoeveelheid beka-
beling is weggewerkt. Toch wordt het 
nergens benauwd. De desks zijn niet 
in ovalen opgesteld – zoals je vaak in 
beursgebouwen ziet – maar gewoon in 
rijen achter elkaar.
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beurzen wereldwijd zijn geopend. Er 
werken meer dan driehonderd mensen, 
van wie tweehonderd in Amsterdam. 
Er zijn zo’n veertig nationaliteiten, 
overwegend mannen en de gemiddelde 
leeftijd is 33 jaar. Dit zorgt voor een 
geheel eigen cultuur: internationaal, 
high-tech en familiaal. Jan Koehoorn: 

“We zijn veeleisend en vragen veel van 
onze medewerkers. Bovendien nemen zij 
regelmatig grote risico’s door de enorme 
bedragen die er omgaan. Daarom géven 
we ook veel. Je zou Flow Traders als een 
grote familie kunnen zien met een typisch 
eigen cultuur en identiteit.”
Dit wordt in het hele interieur weer-
spiegeld. “Behalve de sloten koffie die er 
dagelijks doorheen gaan, bieden we veel 
ontspanningsmogelijkheden. Zoals een 
huiselijke lounge waar de medewerkers 
elkaar informeel kunnen treffen.” Hier 
overheersen de kleuren rood, koper en 
zwart. De tafels zijn zo gekozen dat zij 
makkelijk kunnen worden ingeklapt 
tijdens bijvoorbeeld events die worden 
georganiseerd om jong, nieuw talent in 
huis te halen. Want het aantrekken en 
vasthouden van nieuw talent is essentieel 
voor het bedrijf. Maar Flow Traders heeft 
ook een eigen sportschool in huis, waar de 
medewerkers zich kunnen afreageren en 
ontspannen of trainen. Regelmatig orga-
niseren zij daar ‘clinics’ over gezondheid, 
sport en trainingen. Ook deze sportschool 
is ontworpen door Team V Architectuur 
in dezelfde kleuren, vormen en materialen 
als elders in het gebouw. Zo ademt het 
interieur tot in de kleinste details dezelfde 
identiteit, die fungeert als een verbindend 
leitmotiv.

teamv.nl

FOTO BOVEN
Ook in de afgeronde, 
glazen scheidings-
wanden is de 
stijl van het interieur 
doorgetrokken en 
 geaccentueerd.

FOTO ONDER
Flow Traders beheert 
een eigen sportschool, 
eveneens  vormgegeven 
door Team V.

Identiteit
Flow Traders is een jong en snelgroeiend 
bedrijf. “Onder de snelle jongens van de 
beursvloer behoren wij tot de ‘snelste 
jongens’”, grapt Rob Ouwerkerk. Het 
bedrijf heeft vestigingen in New York, 
Singapore en Roemenië, zodat het de 
complete tijdsspanne omvat waarin de 

PIP004_Flow Traders.indd   80 26-08-16   11:16


