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AMA: prAchtige  
MAteriAlenbibliotheek voor  

Architecten 
In het bruisende Cruquiuskwartier vol bouwactiviteit, herontwik-

keld en nagelnieuw opgeleverd vastgoed, staat sinds kort de 
imposante showroom van Architectural Materials Amsterdam. 

Bij AMA worden exclusieve materialen getoond voor de toepas-
sing in exterieur en interieur design. Architecten en andere pro-
fessionals die bij de bouw betrokken zijn, kunnen hier unieke 

materialen ervaren. Tijd voor een nadere kennismaking.

Cruquius is het laatste onontgonnen schiereiland in het 
Oostelijk havengebied van Amsterdam. Bouwkranen 
zoeven over, bouwrijp terrein ligt ongeduldig braak, Bruut 
Brouwerij lonkt al naar de vrijdagmiddag en de uit wit 
geglazuurde stenen opgetrokken gevel van een Amvest-
project schittert tegen een blauwe hemel. We zijn op de 
Cruquiusweg 94 L. ‘Die zijn hier uitgezocht en door ons 
geleverd’. Strengpers gevelstenen van Hagemeister en St. 
Joris Keramische Industrie, verduidelijkt Denis de Haan 
bij de verwelkoming van het bezoek naar de overburen 
(zie ook: www.cruquius.nl, red.). 

AMA is een initiatief van specialist in bouwkeramiek 
De Nis en metalenhandelaar Roba Metals. Zelfs voor 
wie geen architect is, oogt de ruimte vol voorbeelden 
en materialen direct als een snoepwinkel. Verschillende 
staaltjes, talloze soorten baksteen, terrazzo en 
natuursteen worden afgewisseld met bijzondere 
voorbeelden gemaakt van koper, RVS en zink. Artistieke 
en gekende toepassingen leveren extra inspiratie. 
‘Snoepwinkel, showroom, inspiratieruimte. Ieder 
heeft zijn eigen associaties en dat is prima. Ook de 
term “materialenbibliotheek” vinden wij een treffende 
omschrijving van AMA’, zegt De Haan. Naast hem 
nemen Bun Wesselink en Kendrick de Zwart plaats, om 
als drietal te vertellen wat hier te vinden is en waarom 
dat voor architecten in Groot Amsterdam mogelijk 
interessant is.

hoe is het AssortiMent bij AMA precies opgebouwd? 
wAt zie ik hier?
KdZ: ‘We houden het bewust overzichtelijk. Je ziet het 

AMA
DenIs De HAAn, Managing director DeNis BV

Bun WesselInk, Sales manager, Roba Metals BV
 kenDrICk De ZWArT,  Sr. Accountmanager, Roba Metals BV

aanbod van zes merken. Van zes leveranciers. Drie keer 
steenachtige materialen en drie soorten metaal. Enkel 
topkwaliteit in heel veel varianten.’

BW: ‘Je treft hier de eerste keuze koper, messing en 
brons uit Finland; zink uit Italië en RVS uit Engeland. 
We verkopen veel niche-producten speciaal voor 
architecten. Door alle voorbeelden en documentatie met 
toepassingsmogelijkheden kun je je zo laagdrempelig en 
uitgebreid oriënteren. Zowel op metaal als steen. Dit 
vergt een speciaal expertise die wij via AMA aanbieden. 
Een goed bewaard geheim.’

DdH: ‘Dat klopt, wij zijn gespecialiseerd in kleine 
ambachtelijke toepassingen in metselwerk, koper, 
zink, RVS en natuursteen, als ook grote industriële 
toepassingen in diezelfde materialen. Iedereen binnen 
AMA heeft zo zijn eigen expertise. Altijd gaan wij op 
zoek naar de absolute meerwaarde voor het project. 
Value for money, niks meer, en niks minder. En daarbij 
staat elk project op zichzelf. Architecten kunnen hier vijf 
dagen in de week langsfietsen en zonder of met afspraak 
gewoon naar binnen wandelen en ons deelgenoot maken 
van hun zoektocht en dilemma’s. Esthetisch, technisch 
maar ook budgettair.’    

deze coMbinAtie vAn grote pArtijen uit de MetAAl- en 
stenenhAndel is wel bijzonder. wAt brAcht jullie 
sAMen in AMsterdAM?
KdZ: ‘De goede bereikbaarheid voor de gezamenlijke 
doelgroep was belangrijk voor de keuze voor 
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Amsterdam. Daar waren we het over eens. Je kan hier 
overigens ook gratis parkeren. Denis had met bijna 25 
jaar ervaring al een goed netwerk onder architecten, waar 
wij als Roba Metals graag aansluiting bij willen vinden 
met ons assortiment van metaal specials. Amsterdam is 
booming.’

BW: ‘Onze merken hebben elk kwaliteiten te bieden 
die je niet overal vindt, zeker niet als combinatie. 
De samenwerking gaat heel prettig. Daarbij helpt de 
conjunctuur. Koper had bijvoorbeeld een duur imago, 
er waren problemen met koperdiefstal et cetera. Nu zie 
je dat de vraag uit de markt aantrekt en dat architecten 
meer behoefte hebben aan duurzame, rijkere materialen.’

DdH: ‘Toen ik twaalf jaar geleden voor mijzelf begon, 
werd ik tevens agent voor de Finse koperproducent 
Aurubis. Toen al een mooie aanvulling op mijn 
assortiment. Wat AMA uniek maakt, is de mix van 
materialen en producenten en daarnaast de open 
uitnodiging om met elk van deze producenten de 
dialoog aan te gaan. Over de mogelijkheden, de 
onmogelijkheden, maar vooral over de ongekende 
mogelijkheden. Bijna altijd komen wij op die manier 
tot een voor alle partijen passende oplossing. Iets heel 
moois en of bijzonders maken, dat doe je samen met 
gelijkgestemde mensen.’
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St. Joris Keramische 

Industrie
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Rimex Metals
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KendricK de Zwart
zAkelijk
Beste restaurant in de stad  

De utrechtsedwarstafel

de leKKerste Koffie  

espresso, met een (heel) klein 

beetje suiker 

favoriete puBlic space

Vondelpark

favoriete winKel 

lee store 

Mooiste geBouw  

rijksmuseum

nieuwe hotspot

Brouwcafé Bruut 

Mooiste straat 

egelantiersgracht

persoonlijKe city secret   

restaurant la Oliva  

peroonlijk 
eerste herinnering aan 

aMsterdaM

skaten in de oude halfpipe op 

het Museumplein 

passie voor

Golf 

Bijleren

Beter Frans spreken staat op 

mijn shortlist

dit raaKt Mij persoonlijK

Armoede en 

klimaatproblematiek

Mijn inspiratieBron

Dat kan echt van alles zijn! 

ultieMe ontspanning

Op zondagochtend wandelen 

met de hond

Beste sportprestatie

Winnen van een golftoernooi! 

Dit was helaas niet het klM 

Open ;) 

welKe Krant lees je

Het AD

guilty pleasure

Drop! 

Bun wesselinK
zAkelijk
Beste restaurant in de stad  

Bellavista alleen al om de 

bediening

de leKKerste Koffie                

AMA Amsterdam, kom proeven

favoriete puBlic space         

Museumkwartier met de 

zilveren kubus

favoriete winKel                   

reward in de Van 

swindenstraat voor de juiste 

jeans

Mooiste geBouw                   

De Westerkerk

nieuwe hotspot                     

Pont 13

Mooiste straat                       

Van eeghenstraat

persoonlijKe city secret         

Mijn gratis parkeerplek in het 

centrum

peroonlijk 
eerste herinnering aan 

aMsterdaM

Bij Opa en Oma in de Jan 

luykenstraat

passie voor

Metaal

Bijleren

Over moderne architectuur

dit raaKt Mij persoonlijK

Werk van Asger Jorn

Mijn inspiratieBron

De moestuin. Daar maak ik 

mijn hoofd leeg en ontstaat 

ruimte voor nieuwe ideeën

ultieMe ontspanning

Op het water

Beste sportprestatie

Alles van Ajax

welKe Krant lees je

Het Parool

guilty pleasure

De rijdende rechter  

vlnr:

KendricK de Zwart

kwam na zijn 

studie ook bij 

‘roba Metals’ 

terecht, startte in 

de hoofdvestiging 

te IJsselstein. nu 

doorgegroeid naar 

materiaaladvies 

vanuit Amsterdam. 

Is binnen AMA 

verantwoordelijk 

voor nordic Copper 

en Zintek. 

Bun wesselinK

Werkt al 40 jaar 

bij ‘roba Metals’, 

een familiebedrijf 

dat 80 jaar terug 

werd opgezet 

door oorlogs-

vluchtelingen en 

nu uitgegroeid 

is tot florerende 

onderneming met 

met meer dan 

600 medewerkers. 

roba belevert 

grootverbruikers 

en  doet naast 

rVs, koper en 

zink, ook staal, 

aluminium 

en verwerkt 

metaalafvallen. 

‘ aMa vorMt een goed bewAArd geheiM’ 

Wesselink is de 

rVs expert binnen 

AMA.

denis de haan 

Is al zijn hele 

werkzame leven 

verbonden 

aan de bouw, 

en het eerste 

aanspreekpunt 

voor o.a. baksteen, 

natuursteen, 

terrazzo en 

verglaasd 

bouwkeramiek. Hij 

vertegenwoordigt 

binnen AMA ‘De 

nis’.

Verder lezen 1. www.architectuur.nl/kennis/producten/

materialenbibliotheek-architectural-materials-amsterdam-geopend  

2. www.materialdistrict.com/brand/ama-architectural-materials-

amsterdam 

3.   www.amamsterdam.nl/
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KdZ: ‘Wij zijn gelijktijdig gestart als distribiteur van 
de Nordic Copper range van Aurubis en zo ontstond 
onze band met Denis. Onze samenwerking heeft 
uiteindelijk geleid tot de oprichting van de showroom 
Architectural Materials Amsterdam. Hier brengen we 
het beste van metaal en steen bij elkaar.’

is het zo dAt Architecten MeestAl een keuze MAken 
voor of steen of MetAAl? het een of het Ander?
KdZ: ‘Ja dat klopt, maar de gevel van een groot gebouw 
wordt ook geregeld gecombineerd toegepast.’

DdH: ‘Dat is echt heel verschillend, elk ontwerp 
en of context staat op zichzelf. Soms is het ontwerp de 
drager van een materiaal en soms draagt het materiaal 
het ontwerp. Baksteen en of natuursteen-metselwerk 
combineert bijvoorbeeld heel goed met koper en of zink. 
Het liefst raken wij, hoe eerder hoe beter, in een vroeg 
stadium betrokken. In de afgelopen jaren ontstond ook 
steeds vaker de vraag of wij mee wilden denken over de 
binnenkant van gebouwen.’

BW: ’In plaats van de architect te beperken, merk je 
hier juist dat we de mogelijkheden verruimen.’

zie je dit terug in lopende projecten?
DdH: ‘Ja, dat lukt uitstekend. We zijn betrokken bij 
tal van nieuwbouwprojecten, ook hier op Cruquius in 
opdracht van Amvest. Daar zijn wij heel blij mee. Naast 
de eerder genoemde materialen vertegenwoordigt 
AMA, via leverancier Stone, ook drie exclusieve 
Italiaanse Terrazzo producenten. Met hen hebben we 
het afgelopen jaar al diverse vloeren mogen leveren, 
en unieke maatwerk tafelbladen. Maar ook buiten 
de stadsgrenzen hoor, zojuist heeft de NS een grote 
vloer voor het nieuwe station Den Haag Hollands 
Spoor besteld. Deze vloer is in samenwerking met NL 
Architecten en Dekker Krabbedam Bouw & Infra tot 
stand gekomen.  Hier hebben we de prijs, gebruiks- en 

onderhoudeisen, verwerkbaarheid, logistiek en esthetiek 
bij elkaar gebracht.’

KdZ: ‘Voor de start hebben we al wat bijzondere 
projecten gerealiseerd in Amsterdam met RVS, zoals 
de spiegelende kubus op het Museumplein. Sinds de 
opening van AMA neemt het aantal projectaanvragen 
sterk toe, zo ook voor koper en zink. We hebben 
recentelijk een groot zinkproject opgeleverd voor het 
vakantiepark Oesterdam. Alle daken van de woningen 
en het centrumplan zijn er voorzien van naturel en 
gekleurd zink. Verder komen er nog een aantal grote 
koperprojecten aan in Amsterdam, dus blijf ons vooral 
volgen.’   

ok, een Mooie propositie. en dAn, je bent Met of 
zonder AfsprAAk ontvAngen bij AMA. hebt een goed 
gesprek gehAd, Misschien een vervolgAfsprAAk en 
een Advies op zAk. wAt is dAn de volgende stAp? 
KdZ: ‘Er is geen vaste route, sommige architecten 

denis de haan
zAkelijk 
Beste restaurant in de stad  

Voor onze buitenlandse gasten: d’Vijff 

Vlieghen

de leKKerste Koffie  

Markus Goudmerk filterkoffie van de Aldi

favoriete puBlic space

De Hallen 

favoriete winKel

Architectura & natura op de leliegracht

Mooiste geBouw

Cruquius 1.1 hier tegenover ons, van Van 

Geurst & schulze voor Amvest

nieuwe hotspot 

Brouwerij Bruut op vrijdagmiddag, met bier 

en bitterballen

Mooiste straat

De utrechtsestraat

persoonlijKe city secret

Bar restaurant Pompstation 

peroonlijk 
eerste herinnering aan aMsterdaM

Bezoek aan Artis middels een 

rondvaartboot met mijn ouders

passie 

Voor fotografie

Bijleren 

nog elke dag, maar meer onbewust dan 

bewust!  

dit raaKt Mij persoonlijK 

Onrecht, discriminatie en armoede

Mijn inspiratieBron 

Al mijn zintuigen

ultieMe ontspanning

In goed gezelschap goed eten en goed 

drinken

Beste sportprestatie

een dag na de laatste elfstedentocht, het 

uitschaatsen van de noord-Hollandtocht. 

en die is langer dan de elfstedentocht

welKe Krant lees je

De nrC Zaterdag editie

guilty pleasure

luisteren naar een opname van mijn 

dochter waar zij imagine van John lennon 

zingt. natte ogen, elke keer weer

komen wel vier keer terug. Of ze presenteren het advies 
door en passen indien nodig met ons hun plannen aan. 
Anderen houden het bij een oriëntatie. Of willen hier 
met collega’s afspreken of opdrachtgevers. Dat kan 
allemaal, je mag hier ook eerst een dag komen werken, 
dan verzorgen wij de koffie en zijn beschikbaar voor je 
vragen.’

BW: ‘Wanneer het leidt tot een opdracht dan 
begeleiden wij het proces totdat alles naar wens bij de 
klant is afgeleverd. Hier is dus geen magazijn noch 
worden hier platen gewalst of terrazzo gegoten. Het is 
wel aan ons, AMA, om dat hele proces in juiste banen te 
leiden.’

AMA is nu ruiM een jAAr open. wAt zijn jullie 
toekoMstplAnnen?
KdZ: ‘Kort geleden hebben we de materialenbibliotheek 
opnieuw ingericht. Je blijft je aanpassen, zodat er hier 
altijd iets nieuws te ervaren is. Nu staan er kunstobjecten 
opgesteld tussen de modellen en staaltjes.’  

BW: ‘Een bezoeker zag een blok samengeperst 
koperafval aan voor een kunstwerk en deed een bod. In 
eerste instantie stond dit object in onze presentatie ter 
ondersteuning van het verhaal omtrent recycling van 
koper en het cradle to cradle principe.’

DdH: ‘We denken er ook aan om bij gelegenheid 
lezingen en workshops voor architecten te organiseren. 
Het is ook mogelijk hier te vergaderen en flexwerken. 
AMA zal een dynamische inspiratiebron blijven, een 
soort van ideeënfabriek. Een plek voor zoektochten naar 
bijzondere materialen en of andersoortige toepassingen. 
Kortom: van ambitieus papier, naar onderscheidende 
architectuur.’  ■

‘  je Kan  
hier goed 
zien en  
voelen  
waar je  
over praat’  
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3_Mahler Toren, 

Hagemeister

4_Leegkerk, Nordic 

Copper

5_Oesterdam, Zintek

6_Stadsvilla,

 Stone
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