
In november 2013 betrok AMP Logistics zijn nieuwe kan-

toorruimte in Houten, nog geen acht maanden nadat rené 

mensink en AMP Logistics de eerste gesprekken hadden over 

de inrichting van het toekomstige bedrijfspand. Heel bewust ko-

zen zij ervoor om niet alles uit het innovatieve conceptidee tot in 

LM�ÅVM[[M[�WX�LM�\MSMV\INMT�]Q\�\M�_MZSMV��¹<QRLMV[�LM�]Q\^WMZQVO�
van het werk wilden we ruimte hebben om eventuele nieuwe 

QLMMxV�VWO�\M�S]VVMV�\WMXI[[MVº��^MZ\MT\�ZMVu�UMV[QVS��¹,WWZ�
ruimte te creëren voor experimenten en creativiteit haal je meer 

]Q\�PM\�WV\_MZX��1V�LM�LMÅVQ\QM^M�WV\_MZXMV�TIO�PM\�OZWW\[\M�LMMT�
vast maar er was ruimte om bepaalde interieuraspecten later in 

te vullen.”

Eigentijdsheid, veiligheid en milieubewustzijn
Het kantoorpand van AMP Logistics is gevestigd op een nieuw 

bedrijventerrein in Houten waar ieder pand zijn eigen stijl en 

karakter heeft. Wens van de directie was dat het nieuwe kantoor-

XIVL�WWS�^IV�JQVVMV�WVLMZ[KPMQLMVL�bW]�bQRV��¹,I\�_Q[\MV�_M��
verder hadden we nog geen idee hoe het eruit zou gaan zien”, 

^MZ\MT\�XZWRMK\UIVIOMZ�)VLa�)TTMV�^IV�)58�4WOQ[\QK[��¹?M�
wilden geen standaard kantoorinterieur, maar een omgeving 

waar eigentijdsheid, veiligheid en milieubewustzijn de boventoon 
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Het bedrijf AMP Logistics uit Houten 
maakte een gedurfde keuze. Een casco 
opgeleverd nieuwbouwpand van 1400 
m2 liet deze bezorgdienst inrichten tot 
compleet duurzame werkomgeving, inclusief 
tweedehands meubel-items. De Utrechtse 
interieurarchitect rené mensink realiseerde 
in nauwe samenwerking met AMP deze 
innovatieve kantoorinrichting. “Al bij de 
start van het project wilden we met elkaar 
grensverleggend zijn in denken en doen, 
op zoek naar de ultieme samenwerking en 
duurzame oplossingen.”

“We wilden grensverleggend 
zijn in denken en doen”

Interieurarchitect René Mensink realiseerde duurzame, innovatieve kantoorinrichting

Tekst Esther van Hek | zinenzo, Fotografie Chris van Koeverden
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Interieurontwerp rené mensink interieurarchitect, Utrecht
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Meubilair satelliet (lunchruimte),
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Bruto vloeroppervlakte kantoor 1.300 m2 en het magazijn 1.200 m2 



voeren. Het was al snel duidelijk dat we hier profes-
sionele hulp voor nodig hadden.”
Het vinden van een interieurarchitect die AMP 
Logistics in deze situatie - waarbij nog heel veel 
open lag - verder kon helpen was ‘best lastig’, vol-
OMV[�)TTMV��,]]ZbIIUPMQL�MV�^MQTQOPMQL�bQRV�\PMUI¼[�
waar interieurarchitecten veelvuldig op inzetten, 
L][�_MTSM�IZKPQ\MK\�SQM[�RM'�¹*QR�ZMVu�UMV[QVS�_I[�
er het goede gevoel door het werk dat hij laat zien 
op zijn website”, volgens Allen. Ook rené mensink 
geeft aan na het eerste contact met AMP direct 
vertrouwen te hebben in het project en de opdracht-
OM^MZ��¹>WWZ�MMV�[]KKM[^WT�XZWRMK\�Q[�^MZ\ZW]_MV�QV�
MTSIIZ�MVWZU�JMTIVOZQRS��,I\�_I[�MZ�[VMT��M^MVIT[�
een duidelijke gezamelijke visie op het einddoel en 
de werkwijze.”

In zeven maanden tijd creëerden architect, 
opdrachtgever AMP en diverse bouwpartners een 
kantooromgeving die tijdens de openingsdag door 
MMV�STMQV�UMQ[RM�\ZMٺMVL�MMV�»\P]Q[SIV\WWZ¼�_MZL�
genoemd.

Palletkisten en schoolstoelen
rené mensink vindt die typering een groot compli-
UMV\��^MZ\MT\�PQR��¹5MLM_MZSMZ[�UWM\MV�bQKP�\P]Q[�
^WMTMV�WX�MMV�SIV\WWZ��,I\�[\QU]TMMZ�RM�LWWZ�PMV�\M�
betrekken bij de inrichting van de ruimtes, waar ze 
QUUMZ[�^MTM�]ZMV�XMZ�_MMS�LWWZJZMVOMV��>WMT\�PM\�
goed, vinden medewerkers het mooi, voelen ze zich 
veilig en op hun gemak in hun werkomgeving?” 
Warmte, authenticiteit, eenvoud en duurzaamheid 
zijn stuk voor stuk rake typeringen voor het interi-
eur van de kantoorruimtes van AMP Logistics. 
Huiselijke tapijten op de grond, ruwhouten afschei-
dingen, palletkisten om even op te zitten en retro 
[KPWWT[\WMTMV�IIV�LM�T]VKP\INMT[��,MTMV�^IV�LM�
plafonds zijn open gelaten en geven een inkijkje in 

LM�[\IITKWV[\Z]K\QM�MZJW^MV��¹-MV�JQRbWVLMZ��WVLMZ-
scheidend interieur ontstaat als je durft”, volgens 
ZMVu�UMV[QVS��¹,QM�L]ZN�UWM\�LM�WXLZIKP\OM^MZ�WWS�
hebben en dat heeft AMP. Al bij de start van het 
project wilden we met elkaar grensverleggend zijn in 
denken en doen, op zoek naar de ultieme samenwer-
king en duurzame oplossingen.”

Trots
Inmiddels huist AMP Logistic enkele maanden in 
PM\�VQM]_M�JMLZQRN[XIVL�QV�0W]\MV��¹*QRbWVLMZ�Q[�
dat we werken in een interieur waar wij ook zelf tot 
in detail over hebben nagedacht”, zegt Andy Allen. 
¹0M\�_I[�MMV�QV\MV[QMN�\ZIRMK\��RM�UIIS\�PM\�RMbMTN�
makkelijker door het helemaal uit handen te geven, 
denk ik. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat: 
de omgeving van waaruit we met elkaar werken aan 
een groeiend logistiek bedrijf. We zijn er trots op dat 
we in zo’n mooie omgeving kunnen en mogen wer-
ken. Het is voor ons echt het ‘thuiskantoor’.” 

Zie ook www.renemensink.nl - rené mensink interieurarchitect - 

www.renemensink.nl 
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Kenmerkend voor interieur 
van kantoor AMP Logistics:
•  Eenvoudige, duurzame en stoere  

materialen.

•  Grote vergaderruimte achter strakke, 

glazen wand in opvallend houten kozijn.

•  Akoestiek uitdagend aspect in de vorm-

geving: hoe dit door gebruik van pas-

sende materialen te beperken

•  Meubelitems (leren fauteuils, kleden, 

kar, kapstok) in nauwe samenwerking 

met personeel AMP uitgezocht, deels 

via Marktplaats.

•  Ruimte voor groei, bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om op de betonnen vloer 

extra tapijttegels te leggen als er meer 

medewerkers komen.

•  Keuken en ruime eettafel hebben cen-

trale plek op kantoor. Iedere middag 

wordt hier gezamenlijk geluncht.

•  Open ruimte, met een groot kleed op de 

vloer.


