Architect ANT-kantoor:
Jorg Arntz
Architectenbureau ARHK is specialist op het gebied van hoogwaardige tandheelkundige praktijkinrichting, woningen en kantoren. Voor de ANT was er dan ook
geen betere partij denkbaar voor de inrichting van het nieuwe hoofdkantoor in
Amsterdam-Zuidoost.

Jorg Arntz en Sebastian Hardeveld Kleuver
Na het afronden van hun studie, begonnen Jorg Arntz en
Sebastian Hardeveld Kleuver in 2005 direct voor zichzelf.
Sinds de oprichting van hun bureau ARHK hebben ze ruime
ervaring opgedaan in renovatie en herbestemming van allerlei soorten panden en zijn ze gespecialiseerd in de inrichting van tandheelkundige praktijken.‘Mijn oom is orthodontist en hij vroeg ons of we zijn praktijk wilden ontwerpen’,
vertelt Jorg Arntz. ‘We hebben daar toen hoge ogen mee
gescoord, er is veel over gepubliceerd. Zo is het balletje gaan
rollen; we kregen al snel verzoeken van andere orthodontisten, tandartsen en artsen. De meeste inrichtingen die we
doen, variëren tussen de tweehonderd en vierhonderd vierkante meter, dat zijn tussen de vijf en twaalf behandelstoelen.’
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ARHK richt casco panden in, maar verbouwt ook oude
panden. ‘Een oud pand moeten we eerst helemaal leegtrekken. Vaak zijn er constructieve doorbraken nodig om
ervoor te zorgen dat de indeling overeenkomt met het
programma van eisen. Bij monumentale panden wordt
het complex, omdat de monumentenstichting er bij komt
kijken. Ook zijn er vaak bouwtechnische obstakels en is
de isolatie slecht. Dat betekent dat we eerst veel tijd en
energie moeten steken in het bouwtechnisch goed maken
van het pand. Dat zijn hele uitdagende projecten. Als je
een zware behandelstoel op de eerste verdieping van een
monumentaal pand zet, trekt de vloer dat bijvoorbeeld
niet. Dus moet je eerst de constructie verstevigen.’

ANT-hoofdkantoor
Vaak mocht ARHK na de inrichting van de praktijk ook
de woning van de arts aanpakken. ‘Op die manier kwamen
we steeds meer in de woningsector terecht. De medische
sector, woningen en kantoren zijn nu de drie belangrijkste
pijlers van ons kantoor’, legt Arntz uit.
Voor de ANT had het bureau dan ook de beste papieren
voor de inrichting van het nieuwe kantoor in de Margriettoren. ‘ANT-directeur Peter Vlaandere gaf aan dat de ANT
meer leden wilde ontvangen in het nieuwe pand, bijvoorbeeld voor cursussen’, zegt Arntz. ‘De opdracht was om een
modern en tijdloos kantoor in te richten dat warmte uitstraalt. Het ontwerp mocht niet te duur zijn, niet over the

top. Daarom is er gekozen voor een warme eikenhouten
vloer en taupe tapijttegels. Er komt nog een vergaderbox
in het midden van de ruimte die wordt voorzien van de
ANT-kleuren. Hierdoor krijg je een combinatie van
warmte en moderne elementen in het interieur.’
Ook het buitenland heeft de architectonische hoogstandjes
van ARHK ontdekt: ‘We richten nu ook Belgische praktijken in en we hebben ontwerpen gemaakt voor een tandtechnisch laboratorium in Duitsland.’

Wilt u meer weten over ARHK? Kijk voor een overzicht
van projecten op www.arhk.nl.
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