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A10

Arena

G-star

Amstel

Ouder-Amstel

Ouderkerk aan
de Amstel

A2

Locatie in Ouder-Amstel

Amstel Design District

Voor u ligt het Stedenbouwkundig Plan en het 
Beeldkwaliteitsplan voor het Amstel Design District in 
Ouder-Amstel.

De bouwkavel ligt op het Amstel Business Park 
Zuid achter het bestaande Antonian-complex aan 
de Spaklerweg en maakt deel uit van Werkstad 
Overamstel.

De initiatiefnemer wil de kavel langs de A10 aan 
de Duivendrechtsevaart transformeren naar een 
uitnodigende en inspirerende omgeving met een 
aantrekkelijke openbare ruimte. Een gemengd gebied 
met werken en wonen, dat een ruige industriële sfeer 
uitademt, ruimte biedt voor divers gebruik, met een 
stedenbouwkundige compositie van gestapelde 
bouwvolumes met industriële dakvormen. Beleving, 
identiteit en imago bieden ruimte voor sharing, 
matching en learning. Moderne technologie en 
innovatie, alsmede flexibiliteit en transformeerbaarheid 
zijn uitgangspunt.

Het Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitsplan 
bieden vrijheid en ruimte voor een nieuwe stadswijk, 
verticaal georiënteerd, een living lab, met ruimte 
voor inventiviteit, flexibiliteit en zelfredzaamheid, en 
gecombineerd met solidariteit, saamhorigheid en 
cohesie. The place for sharing, matching & learning.

12 juni 2020

Connecting Concepts BV

1. InleidingN

Duivendrecht

De bouwkavel

Duivendrechtsevaart

Kade vaart Willem Fenengastraat

Spaklerweg

Metrohalte Overamstel
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Spaklerweg

Bouwkavel
Amstel Design District

The Antonian

De bouwkavel ligt op het Amstel Business Park 
Zuid achter het bestaande Antonian-complex aan 
de Spaklerweg en maakt deel uit van Werkstad 
Overamstel. Het kavel is onderdeel van een groep 
aaneengesloten kavels gelegen tussen de metrolijn 
en de A10, aan de Duivendrechtsevaart en aan 
de Spaklerweg. Dit grondgebied behorend bij de 
gemeente Ouder-Amstel ligt binnen de ring A10 aan 
de zijde van Amsterdam. 

Binnen Amsterdam en omliggende gemeenten 
is sprake van een actief proces van transformatie 
en verdichting, met name binnen en rond de Ring 
en de bestaande trein- en metro-infrastructuur. 
Uiteraard geldt dit voor de Zuidas, maar ook 
voor het gebied tussen de multi-modale 
knooppunten Amstelstation, Duivendrecht en 
Arena. Hier is het afgelopen decennium sprake 
van intensief transformatieproces. Inmiddels 
zijn de oude bedrijfsterreinen tussen Amstel en 
Weespertrekvaart veranderd in het Amstelkwartier 
met een hoofdaccent op wonen en staat dat ook te 
gebeuren rond de BijlmerBajes. 

Aansluitend zijn in de Gemeente Ouder-Amstel 
plannen in ontwikkeling voor De Nieuwe Kern, een 
omvorming van het Entrada kantorengebied tot 
stedelijk woongebied en verandert de omgeving van 
station Duivendrecht in de komende jaren tot een 
modern woon-werkgebied met hotels en leisure. 
In het Arenagebied en het bedrijfsterrein Amstel 
III tot aan het AMC gaat de komende decennia 
een ingrijpende transformatie plaatsvinden van 
een monofunctioneel kantorengebied naar een 
gemengd woon-werkgebied met tienduizenden 
woningen, direct ontsloten door de bestaande trein 
en metrolijn. 

De bouwkavel ligt bij de metrohalte Overamstel, 
die de komende jaren ingrijpend wordt opgeknapt, 
en maakt onderdeel uit van een monofunctioneel 
bedrijvengebied (Overamstel en Amstel Business 
Park) dat in de toekomst ook zal transformeren naar 
een gemengd hoogwaardig woon-werkgebied. 

Juist door de optimale bereikbaarheid van dit 
gebied binnen de Ring, perfect ontsloten door 
trein, metro, A10, weginfrastructuur en op ruim 
een kwartier fietsen van Amsterdam, Ouder-
Amstel en de groene Amstelscheg, is dit gebied 
buitengewoon aantrekkelijk als vestigingsplaats 
voor zowel bedrijven als wonen. Dit wordt versterkt 
door de ligging aan de waterinfrastructuur: de 

Duivendrechtsevaart, die rechtstreeks is verbonden 
met de Amstel. Het water geeft het hele gebied een 
geweldige extra kwaliteit zodra de kades vrij zijn 
gemaakt van huidige bouwsels en tuinen en
hoogwaardig zijn ingericht.

Zowel in het Amsterdamse deel van het gebied (ten 
noorden van de metrolijn richting Zuidas) als in het 
deel op gebied van de gemeente Ouder-Amstel 
(ten zuiden van de metrolijn) wordt in de plannen, 
zoals de ruimtelijk economische visie Werkstad 
Overamstel en de Richtlijnen voor Ontwikkeling van 
de gemeente Ouder-Amstel, rekening gehouden 
met een gemengde ontwikkeling van werken en 
wonen met gedeeltelijk behoud van bestaande 
bebouwing en intensivering op vrijvallende 
plekken. Het wordt hier, zowel vanuit de betrokken 
gemeenten als vanuit eigenaren en ontwikkelaars in 
de gebieden, van belang geacht om een gemengd 
woon-werkgebied te creëren, zonder dat daarbij het 
karakter van de werkstad verloren gaat.

De transformatie van het openbaar gebied, met 
name de renovatie van het metrostation Overamstel 
en de aanleg van een aantrekkelijke wandel-
en fietsboulevard aan de Willem Fenengastraat 
met doorzicht naar het water, in combinatie met 
de ontwikkeling van Amstel Design District, is 
van bijzonder belang voor het aanhaken van het 
zuidelijke deel van het Amstel Business Park (Pieter 
Braaijweg en omgeving) op het stedelijke weefsel 
dat deze ontwikkeling te bieden heeft. Het maakt 
voorts de verbinding met de Van der Madeweg en 
het ontwikkelingsgebied ten zuiden daarvan (Makro 
en omgeving) aantrekkelijker voor voetgangers en 
fietsers.

2. Locatie
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De Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar Ouder-
Amstel onderdeel van is, maakt momenteel een 
opmerkelijke groeiperiode door. Eberhard van der 
Laan sprak al bij zijn aantreden als Burgemeester 
van Amsterdam in 2010 van een derde Gouden 
Eeuw voor de stad na de 17e eeuw en de sterke groei 
tijdens de industriële revolutie.

De Metropoolregio Amsterdam lijkt één van de 
grote winnaars van de globalisering. Niet omdat 
de regio zich kwantitatief kan meten met de mega-
metropolen in de wereld. Maar misschien juist 
omdat de relatief kleine regio een internationaal 
vestigingsklimaat combineert met een leefbare 
omgeving met een menselijke maat. Amsterdam 
is mondiaal gezien een kosmopolitisch dorp, 
maar wel nummer 5 op de schaal van meest 
competitieve steden in de wereld en wereldwijd op 
de derde plaats als het gaat om het aantrekken van 
buitenlandse investeringen. Daarnaast is de MRA 
een regio met 2,5 miljoen inwoners en 1,5 miljoen 
arbeidsplaatsen die in de top-3 van innovatieve 
regio’s in Europa staat. 

De regio is een mondiaal internetknooppunt, 
een concentratieplek voor de vestiging van 
internationale bedrijven, een vooraanstaand 
centrum van start-ups en scale-ups en een centrum 
van kennis en cultuur. Met de luchthaven Schiphol 
als een van de grootste en snelst groeiende 
luchthavens met een internationaal wijdverbreid 
mondiaal netwerk. werkgelegenheid groeit vooral 
door de opkomst en groei van de kenniseconomie. 
De kennisintensieve regio met z’n vele opleidings- 
en onderzoeksinstituten heeft zich ontwikkeld tot 
economische groeimotor. En als vestigingsplaats 
van kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid 
die op zoek is naar gespecialiseerd talent. 

In het gebied rond de metrohalte Overamstel, die 
de komende jaren ingrijpend wordt opgeknapt, 
vindt zowel op het grondgebied van de Gemeente 
Amsterdam als op dat van Ouder-Amstel een 
ontwikkeling plaats van een monofunctioneel 
bedrijvengebied (Overamstel en Amstel Business 
Park) naar een gemengd hoogwaardig woon-
werkgebied. Deze ontwikkeling maakt een 
mooie verbinding met de huidige woonkernen 
Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel, en niet in 
de laatste plaats met De Nieuwe Kern. 

De ontwikkeling zal tevens een vliegwiel functie  
hebben naar ontwikkelingen van de aansluitende 

kavels, en daarmee naar de rest van het Amstel 
Business Park Zuid.

Nu al zijn er in de Kauwgomballenfabriek en op 
het bestaande Antonian brandpunten van nieuwe 
werkgelegenheid in getransformeerde oude 
bedrijfs-en kantoorgebouwen. Waar gevestigde  
namen als Q-Music, Emesa en Hello Fresh worden 
gecombineerd met jonge nieuwe start-ups. Waar 
een urban farming dak en Travel Electric aanwezig 
zijn. Alleen al in de Kauwgomballenfabriek zijn zo’n 
80 creatieve bedrijven gehuisvest. In de directe 
omgeving zijn diverse hotelontwikkelingen volop in 
realisatie, het Waternetkavel kan worden ontwikkeld 
en een paar jaar geleden is de spectaculaire 
nieuwbouw gerealiseerd voor G-StarRaw. 

3. Context
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Het gebied leent zich bij uitstek voor creatieve 
bedrijvigheid en techbedrijven, zowel voor startups 
in broedplaatsen, vrijplaatsen en atelierplaatsen als 
voor kleine en grotere scale-ups. Maar ook voor de 
moderne maakindustrie met stoffelijke productie, 
die geen overlast geeft aan de omgeving. Hiervoor 
liggen er nieuwe kansen voor het verstedelijkt 
gebied. Zowel creatieve bedrijven en de IT-sector 
als kleinschalige maakindustrie hebben behoefte 
aan, naast grote, ook kleine en later middelgrote 
zelfstandige werk- en bedrijfsruimten die flexibel 
indeelbaar zijn en veranderbaar in de onzekere 
toekomst. Waar je kunt starten in broedplaatsen met 
een lage huur en kunt doorgroeien als je succesvol 
bent en je een grotere en duurdere plek kunt 
veroorloven. 

Ook wonen zal onderdeel worden van dit nieuwe 
district. Hierbij wordt gedacht aan onder andere 
starterswoningen voor bewoners met een 
pioniersgeest, ongebonden, zin in avontuur. Ook hier 
zijn vrijheid en flexibiliteit belangrijke kwaliteiten. 

Deze functies hebben behoefte aan interactie 
en nabijheid, aan drukte en ontmoeting, aan 
een multi-modale bereikbaarheid en aan grote 
functiemenging. Kortom: aan een stedelijke setting. 
Aan een hoge plint met ruimten, waar je kunt eten en 
drinken, je inkopen kunt doen, even kunt bijkomen, 
kunt sporten en tot rust kunt komen (mindfulness). 
En waar voorzieningen zijn en faciliteiten worden 
geleverd die zowel wonen als werken ondersteunen. 
Waar je kunt wonen, werken, verblijven en 
recreëren. En waarbij de flexibiliteit aanwezig is 
voor verandering en innovatie. Dat betekent dat je 
een robuust, soms nog ruw en tegendraads gebied 
nodig hebt, dat uitnodigend is, waarin juist de 
transformeerbaarheid bijdraagt aan het duurzame 
karakter en waar energieneutraliteit de ambitie zal 
worden van de transformatie. 

Een modern district met een opvallende 
architectuur, met een hoge intensiteit en floor 
space index, afgewisseld met straten en pleinen. 
Een gebied met afwisselend hoogbouw tot zo’n 
70  meter en middelhoogbouw of zelfs laagbouw. 
Waar m3 belangrijker zijn dan m2 en een hoge 
verdiepingshoogte van minimaal 3,5 m uitnodigt om 
de eigen ruimte zelf vorm te geven of aan te passen 
aan veranderende omstandigheden. 

Een gebied waarin maken en tentoonstellen, 
media en communicatie, uitvinden en innoveren, 

4. Amstel Design 
District

technologie en ontwerp in het DNA zit. Een woon- en 
verblijfplek voor zowel jongeren als ervaren urbane 
werkers, voor zowel huurcontracten van een half jaar 
tot twee jaar als voor reguliere huurcontracten. Waar 
werkers of kunstenaars in hun ateliers een 'snorebox' 
kunnen hebben om desgewenst te kunnen blijven 
slapen. Een dynamisch gebied waar voortdurend 
verandering plaatsvindt en flexibiliteit en originaliteit 
randvoorwaarden zijn. 

Een gebied met een goede openbare ruimte, 
met openbaar toegankelijke kades met een 
directe verbinding aan het water, waar je via 
de Duivendrechtsevaart naar de Amstel vaart. 
Een gebied dat 24-7 leeft en in beweging is en 
tegelijk rust biedt en ruimte voor bezinning. Waar 
goedkopere broedplaatsen gecombineerd worden 
met dure appartementen, waar plek is voor inwoners 
uit Ouder-Amstel, Amsterdam en de rest van 
Nederland, maar ook voor internationale vestigers 
die tijdelijk of langer hier komen wonen. 

Waar plek is voor een nieuw designmuseum/expo 
en andere tentoonstellingsruimten en zelfs plek is 
voor een seculiere Meditation Hall. Een gebied met 
verbindende waarden als creativity, authenticity, 
sociality en hospitability (CASH), die naadloos bij 
de stad passen. Een leeftijdsloos en grenzeloos 
gebied. Een gebied dat insluit in plaats van uitsluit, 
dat ondernemend en sociaal is, tolerant en flexibel. 
Waar kosmopolitisme en local to local met elkaar 
worden verbonden en kansen worden geboden 
voor nieuw en divers ondernemerschap waardoor 
iedereen kan profiteren van economische groei in 
de stad. Met ruimte voor de economie en het wonen 
van morgen. Voor de stad van morgen.

Dit voormalig bedrijfsterrein zal transformeren naar 
een gemengde stadswijk en verbonden worden met 
het begrip "design" in de meest brede betekenis van 
het woord. Dat is het DNA van de nieuwe stadswijk 
en het verdient daarmee een nieuwe naam: Amstel 
Design District.

REF | Amstel Design District

Creatieve bedrijvigheid Expositieruimte Broedplaats

Welzijn

Coworking + coffee

Ateliers

Fitness + wellness
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Reeks van beeldbepalende gebouwen langs de A10

G-star

Zuidas‘de Schoen’

WTC

WFC
Westcord

woontorens
Rembrandtpark

atelierwoningen

afvalcentrale

A10

Amstel Design District

In dit document zijn visualisaties, schematische 
plattegronden en doorsnedes opgenomen, 
verspreid door het boek en als bijlage. Dit zijn 
voorbeelduitwerkingen van een aantal mogelijke 
modellen, die gerealiseerd kunnen worden binnen het 
stedenbouwkundig plan en het Beeldkwalteitsplan. 
NIET één van deze massastudies is definitief, ze 
zijn slechts indicatief en geven een sfeer van de 
toekomstige ontwikkeling. 

Bij de aanvragen ten behoeve van de 
omgevingsvergunning bouw wordt duidelijk wat de 
daadwerkelijke verschijningsvorm van de gebouwen 
gaat zijn en hoe de diverse programma-onderdelen 
ingepast worden in het totale complex.

Een industriële sculptuur

Amstel Design District wordt onderdeel van een reeks 
van beeldbepalende gebouwen die aan de dynamische 
kant van de A10 de stadsregio profileren; Hotel NHnow, 
de Schaats, de gebouwen van de Zuidas, WFC en de 
nieuwe woongebouwen aan de westkant van de stad. 
Amstel Design District zal daarin een geheel eigen 
identiteit krijgen en geeft daarmee het Amstel Business 
Park een gezicht aan de A10 en aan de Vaart.

Creatieve bedrijven worden vaak aangetrokken door 
grote robuuste gebouwen met veel vrijheid met 
een stoere uitstraling. Zij zijn niet op zoek naar een 
corporate maatpak, maar naar ruige, rauwe industriële 
gebouwen die beter aansluiten bij hun imago en 
identiteit. Ze zijn op zoek naar een progressieve sfeer 
die hun innovatieve werk ondersteunt.

Maar dat hebben wij niet. We hebben geen industrieel 
erfgoed op de kavel staan. Maar we kunnen wel de 
aansprekende sculpturale kwaliteit en de bijbehorende 
architectuur van het industriële erfgoed inzetten bij de 
vormgeving van Amstel Design District.

Bernd & Hilla Becher hebben ze gefotografeerd, 
de 'Anonieme Sculpturen’ zoals zij ze noemen. 
Fabriekshallen, watertorens, koeltorens, gastanks, 
silo’s en hoogovens, gecategoriseerd naar typologie, 
functie en bouwwijze. De vorm van gebouwen, die in 

5. Stedenbouwkundig  
plan

REF| Stapeling bouwvolumes met industriële dakvormen

REF | Industriële sculpturaliteit

REF | Sculptuur

REF | Hedendaagse 'industriële' architectuur

REF | Hedendaagse 'industriële' architectuurStapeling met industriële stoere gebouwen

>

RAI Hotel

Ouder-Amstel

Amstelpark

Zicht op geluidschermen, 
groene taluds en waterland

bebouwing 
Kolenkitbuurt
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VOORBEELDUITWERKING | Zicht vanaf de vaart
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meer openbare ruimte

straat langs de A10

Van doodlopende straat naar stedelijk netwerk

Van kade naar stedelijke boulevard

werkelijkheid door het gebruik werd gedicteerd, wordt 
zo een stijl. De gebouwen worden beelden, sculpturen, 
die voor ons allen heel herkenbaar zijn als industriële 
stoere gebouwen. 

Deze sculpturale kwaliteit van het internationale 
industriële erfgoed gaan we inzetten bij de vormgeving 
van Amstel Design District, met functionele industriële 
architectuur. Door deze herkenbare industriële vormen 
te stapelen en samen te voegen ontstaat een collage 
van afzonderlijke gebouwen die samen verworden tot 
een sculptuur met een eigen karakter. Een vormentaal 
die het district uitgesproken anders maakt dan de 
andere gebouwen langs de A10 en de Spaklerweg. 

Een stedelijke setting

Om een stuk stad te worden is het belangrijk openbare 
ruimte toe te voegen aan het gebied. Het gebied 
kenmerkt zich nu door aaneengesloten kavels 
met hekwerken en parkeerterreinen. Bijna alles is 
privé terrein. Er zijn maar twee straten, die ook nog 
doodlopen. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit 
bedrijfsgebouwen en loodsen. 

Één van de uitgangspunten van de ontwikkeling is 
daarom het toevoegen van een goede openbare 
ruimte die dit bouwkavel maakt tot een nieuw stuk 
stad met prettige groene verblijfsplekken die tevens 
de  bouwkavel goed ontsluiten en verbinden met de 
omgeving. 

- Van doodlopende straat naar stedelijk netwerk
Om het gebied te verbinden met de omliggende 
omgeving zijn minimaal twee ingrepen nodig: een 
doorgang onder de A10 langs het water voor langzaam 
verkeer en een straat langs de A10 zodat de ontsluiting 
van de kavel voor auto's niet meer alleen via de kade 
hoeft plaats te vinden. 

- Van kade naar stedelijke boulevard
Ook het verwijderen van de kadebebouwing en tuintjes 
van de woonbootbewoners en het openbaar en 
aantrekkelijk inrichten van de kade is van groot belang. 
Dit verbetert de toegankelijkheid van de metrohalte 
Overamstel, vergroot de kwaliteit van de openbare kade 
en versterkt de beleving van het water. 

Met de herinrichting van de kade kan de fietsroute 
vanuit de binnenstad van Amsterdam over de nieuwe 
bruggen in het Amstelkwartier worden doorgetrokken 
langs de Duivendrechtsevaart, onder het viaduct van de 

REF | Plein

REF | Kade

REF | Straatje

REF | Binnenplaats

REF | Binnentuin

N

onderdoorgang onder A10 voor fiets en voetganger

kade

kavelgrens

metrohalte
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metrolijn en de A10 door richting Ouder-Amstel.

Hierdoor wordt fietsen en lopen langs de gehele 
Duivendrechtsevaart mogelijk. Dit levert niet 
alleen een aantrekkelijkere oever op, maar ook 
een betere verbinding van de Pieter Braaijweg met 
het metrostation Overamstel en de metrolijnen 
naar Amsterdam Centrum, Amsterdam West, 
Amsterdam Zuid en Amstelveen. De heringerichte 
oever met bomen voegt een verblijfsplek toe aan de 
Duivendrechtsevaart en een aantrekkelijke autoluwe 
route naar het metrostation Overamstel en verder de 
stad in. De kade wordt een boulevard, een rode loper 
voor Amstel Design District en de aansluiting met het 
gebied ten zuiden van de A10.

- Tussen Amstel Design District en The Antonian
De huidige parkeerplaats op de kavel van het 
bestaande Antonian-complex aan de zijde van de 
kavel van het nieuwe Amstel Design District is thans 
vastgelegd als Niet-te-bebouwen-zone met een 
breedte van 20 meter. 

Het gebied tussen de bebouwing krijgt een groene 
inrichting. Een straat omsluit de gebouwen en is 
toegankelijk voor auto’s die aan het einde kunnen keren 
om terug te rijden naar de straat langs de A10. In het 
profiel is ruimte voor tenminste één rij orde 1 bomen die 
aangeplant worden in volle grond op de kavel van het 
Amstel Design District. 

- Route middendoor: de Middenstraat
Aan de noordzijde van de kavel komt een zone die 
onderdeel wordt van de toekomstige Middenstraat. 
Het is geen formele straat, maar een gebied voor 
voetgangers en fietsers dat de Spaklerweg zal gaan 
verbinden met de vaart. De maat van de Middenstraat 
is minimaal 12 meter en varieert in breedte, nu in 
de tijdelijke situatie (als de rest van het gebied nog 
niet herontwikkeld is) als ook in de eindsituatie. Het 
gebied bestaat uit een reeks van pleinen afgewisseld 
met smallere ruimtes die samen een stedelijke 
verblijfsruimte vormen. 

Ter plaatse van de bouwkavel varieert de breedte 
tussen de 12 en 78 meter. Ter plaatse van Loogman 
heeft de Middenstraat (totale lengte 165 meter) over 
een lengte van 10 meter een breedte van 12 meter 
tot de kavelgrens. Ter plaatse van Shurgard heeft de 
straat over een lengte van 20 meter een breedte van 
15,5 meter. Op 15 meter hoogte steekt de bebouwing 
4 meter over. De bomen hieronder zullen geïrrigeerd 
worden. In de tijdelijke situatie (als de rest van het 
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plein aan de kade

Twee verblijfsplekken

Kadeplein = minimaal 1.300 m2 (volle grond)
Centrale plein = minimaal 1.600 m2

centraal plein 
midden op de 
kavel

kavelgrens

minimaal 
24 m gebied nog niet herontwikkeld is) geeft de Middenstraat 

ruimte aan tenminste één rij orde 1 bomen die 
aangeplant worden in volle grond.

- Twee verblijfsplekken
Om in een stad te willen werken en wonen zijn straten 
en plekken niet alleen utilitair, maar ook de basis voor 
ontmoeting, voor voorzieningen, voor levendigheid en 
verbijzondering van het programma in de plinten van 
de gebouwen. Daarom vormen twee verblijfsplekken de 
basis van de nieuwe stedelijke structuur. 

Op het plein op het zuiden aan de vaart is het de hele 
dag door prettig verblijven. Het groene plein is niet 
onderkelderd en een structuur van bomen in de volle 
grond zorgen voor schaduw.

De tweede plek ligt centraal in het gebied. Het is 
een meer stedelijk omsloten plein midden tussen de 
bebouwing. De bomen op het plein staan niet in de volle 
grond maar in ruime boombakken die zullen worden 
meegenomen in de parkeergarage, waardoor de 
bomen op het plein forse afmetingen kunnen hebben.

- De Ontdekstad
De bouwkavel wordt opgedeeld in 5 bouwvelden 
waarop 5 gebouwen zullen worden gerealiseerd. Bij 
het bepalen van de bouwvelden van de gebouwen 
is de vormgeving van de stedelijke ruimte tussen de 
gebouwen een belangrijk uitgangspunt geweest.

De stedelijke ruimte tussen de gebouwen is 
vormgegeven als ‘Ontdekstad’: een stuk stad ingericht 
met straatjes, stegen, pleinen, poorten en straathoeken 
en begrensd door gevels van gebouwen. Een tweetal 
bouwvelden die ontstaan door het stedelijke netwerk 
zijn vrij groot. Dit biedt de ruimte om binnen zo’n 
bouwveld groene binnentuinen toe te voegen in de 
vorm van een hof of atrium, plekken die licht, lucht en 
groen brengen.

Er wordt steeds een nieuw gezichtsveld gecreëerd, 
als een enscenering van afwisselende sferen, een 
compositie van stedelijke ruimte versus gebouwmassa. 
Straten en stegen liggen niet in elkaars verlengde. 
Het is geen gridstad. Er is geen direct zicht vanaf het 
centrale plein op de vaart.

Er is contrast in de maatvoering van de diverse 
stedelijke ruimtes: steeg, straat en plein. De 
maatvoering van de stedelijke ruimtes tussen de 
gebouwen is divers en verschillend, zowel in breedte 
als in hoogte van de aanpalende bebouwing. Smalle 

N

De stedelijke ruimte van de Ontdekstad: verschillende maten in openbare ruimte 

centraal 
plein

kade plein

straatje

steeg

Minimale maat steeg = 6,5 m 

1 2 3
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Profiel 1 | Tussen Amstel Design District en Antonian

± 25 m

min. 10 m

15 m 

11,5 m 

8,0 m 

4,5 m 

0 m 

25,5 m 

22,0 m 

18,5 m 

29 m 

39,5 m 

36 m 

32,5 m 

45,0 m 

15 m 

11,5 m 

8,0 m 

4,5 m 

0 m 

25,5 m 

22,0 m 

18,5 m 

29 m 

39,5 m 

36 m 

32,5 m 

45,0 m 



30

15 m 

11,5 m 

8,0 m 

4,5 m 

0 m 

25,5 m 

22,0 m 

18,5 m 

29 m 

39,5 m 

36 m 

32,5 m 

45,0 m 

15 m 

11,5 m 

8,0 m 

4,5 m 

0 m 

25,5 m 

22,0 m 

18,5 m 

29 m 

39,5 m 

36 m 

32,5 m 

45,0 m 

Profiel B | Ter plaatse van de wasstraat van Loogman
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Profiel A | Ter plaatse van de wasstraat van Loogman
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Profiel C | Ter plaatse van Shurgard, over een lengte van 20 meter
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VOORBEELDUITWERKING | Zicht op het centrale plein
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Netwerk auto

Middenstraat

UIT IN 

S
paklerw

eg

Van Marwijk Kooystraat

brandweer, ambulance, verhuiswagens en eventueel vuilniswagen 

voetgangers vanaf de in- en uitgang parkeergarage naar de entrees gebouwen

auto's

Pick-up puntP

P 

stegen zijn gecombineerd met een groter plein. De 
spanning en ontdekking zit in de afwisseling tussen het 
grotere plein en smallere andere ruimtes. Het plein aan 
de vaart en het centrale plein hebben ieder een andere 
afmeting en verhouding en daarmee, samen met de 
situering, een andere beleving.

De stedelijke ruimte is bedoeld voor spontane en 
geplande ontmoetingen tussen gebruikers en andere  
bezoekers. Stenige ruimtes worden afgewisseld met 
groene binnentuinen die toegankelijk en zichtbaar 
zijn vanuit de publieke ruimte. Er is altijd zicht op de 
omgeving, het water, bomen of een groene tuin. Auto’s 
zijn er niet toegestaan, alleen fietsers en voetgangers 
mogen gebruik maken van deze stedelijke ruimte.

De Ontdekstad wordt gematerialiseerd door een 
patchwork van verharding. De afwisseling in ruimtelijke 
beleving wordt benadrukt door elke steeg, straat of 
plein een eigen afwerking in de verharding te geven. Dit 
versterkt op een subtiele manier het stedelijke karakter 
van de verschillende ruimtes.

Het plein, de straatjes, de binnentuinen en de 
kade voegen zich in de reeks van reeds bestaande 
insteekhavens, parkjes en andere plekjes langs de 
Duivendrechtsevaart en daarmee verweeft dit deel van 
de stad zich in zijn omgeving.

- Netwerk
Met de nieuwe weg langs de A10 ontstaat, samen met 
de Willem Fenengastraat en de Van Marwijk Kooystraat, 
een lus die het gebied ontsluit voor auto’s. Door de  
gemeente zal nog een onderzoek worden uitgevoerd 
naar de verkeersintensiteiten en dus de belastbaarheid 
van de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg langs 
de A10 op de Spaklerweg. De ontsluitingsweg langs de 
A10 zal grotendeels als een tweerichtingsweg worden 
ingericht om de Willem Fenengastraat een zo autoluw 
mogelijk karakter te geven.

De nieuwe straat langs de A10 ontsluit voor auto’s de 
inrit en uitrit van de parkeergarage. De zone tussen 
Amstel Design District en The Antonian zal zo worden 
ingericht dat hier auto’s bij de entrees van de gebouwen 
kunnen komen, dit om mensen af te zetten of spullen te 
verhuizen.

Voor auto’s is alles goed bereikbaar, maar er zijn 
plekken waar het prettig is dat er geen auto’s rijden. 
De stedelijke ruimte van de Ontdekstad tussen de 
gebouwen is daarom geheel autovrij. De Middenstraat 
is ook autovrij en bedoeld voor fietsers en voetgangers, 
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Netwerk fiets

S
paklerw

eg

richting Amstelkwartier + binnenstad

Onder de A10 door 

fiets door de Middenstraat en langs A10 richting Spaklerweg

voetgangers vanaf de in- en uitgang fietsenstalling naar de entrees gebouwen

hoofdroute fiets en entree fietsenstalling

IN
UIT 

Middenstraat
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Entrees

P 

overdag openbaar toegankelijke binnentuinen

entrees: vanuit de pleinen, Middenstraat en langs A10

eventueel entrees

pick-up punt + in- en uitgang voetgangers parkeergarageP

maar kan wel gebruikt worden door brandweer, 
ambulance, verhuiswagens en eventueel door 
vuilniswagens. Leveranciers (bv AH bezorgservice) en 
postbezorgers leveren hun spullen af bij het pick-up 
punt aan het centrale plein gelegen bij de toegang van 
de parkeergarage voor voetgangers.

Voor fietsers zal de route langs de kade als ontsluiting 
van het gebied de belangrijkste zijn. De in- en uitrit naar 
de fietsenstalling in de kelder bevindt zich in een van 
de binnentuinen en is direct bereikbaar vanaf de kade. 
Te voet verlaat je hier ook de stalling en loop je naar de 
verschillende entrees in het district. Er mag ook gefietst 
worden in de Middenstraat, in de Ontdekstad en aan de 
zijde van The Antonian.

Voor voetgangers ontstaat een netwerk waardoor je 
op verschillende manieren het gebied kunt verkennen: 
langs het water, tussen de gebouwen door, misschien 
zelfs door gebouwen of binnentuinen. Het kan zijn dat 
delen van die routes voorlopig ‘s avonds dicht gaan. 

De parkeergarage voor auto’s heeft een in- en uitgang 
voor voetgangers aan het centrale plein van waaruit 
iedereen naar de verschillende entrees van de 
gebouwen loopt. Zo wordt levendigheid en gebruik van 
de openbare ruimte gegarandeerd.

In de inrichting van de openbare ruimte is rekening 
gehouden met alle mogelijke verkeersdeelnemers - de 
Middenstraat en ook de Willem Fenengastraat langs de 
vaart zijn ingericht als shared space. Zo ontstaat een 
flexibele ruimte die fungeert als ruimte voor mobiliteit 
en als ruimte om te verblijven.

- Plinten
De plinten van de gebouwen zijn hoog en open. 
Het programma in de plinten is actief en levendig 
in gebruik. Op de publieke plekken aan de kade en 
aan het centrale plein hebben de plinten een publiek 
programma. De plint heeft een minimale hoogte van 4,5 
meter en is zelfs op een aantal plekken 8 meter hoog. 
De open en flexibele inrichting van de publieke ruimte 
schept plek voor terrasjes en plek om buiten te werken.

- De entrees
De entrees van de publieke functies of de recepties 
voor de werkruimtes of de woningen op de 
verdiepingen bevinden zich in de Ontdekstad, en dan 
vooral rondom de pleinen. 

Aan de Middenstraat en langs de A10 heeft elk gebouw 
ook een entree voor het ondersteunende programma 

REF | Kade

REF | Groene verblijfsruimte

REF | Boulevard

REF | Groene verblijfsruimte

REF | Publiek programma in de plinten

Positie inrit parkeergarage en fietsenstalling

geen inrit parkeergarage

inritten niet op de 
hoeken van de kavel

inritten loodrecht op gevel aan de A10

N
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Vergroening openbare ruimte

boomvakken

bomen in volle grond
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 Openbare ruimte zorgt voor samenhang
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begroeiing talud A10

boom in de volle grond

boom in een boomvak

boom in een boomvak in straat of steeg

op de begane grond of voor het woonprogramma of 
werkprogramma boven. Aan de zijde van The Antonian 
bevinden zich indien mogelijk ook entrees. De twee 
binnentuinen zijn toegankelijk.
De inritten van de parkeergarage liggen loodrecht op de 
gevels, niet parallel. De inritten van de parkeergarage 
bevinden zich niet in de hoeken van de bebouwing op 
de hoeken van de kavel. De gevel is zeker niet gesloten 
ter plaatse van de inrit, er zal geen ‘achterzijde’ 
ontstaan. Zo is bij benadering het eerste zicht op 
Amstel Design District, niet op de entree van de 
parkeergarage, maar op een open gevel met levendig 
programma.

- Inrichting openbare ruimte op hoofdlijnen
De openbare ruimte zorgt voor samenhang. Het 
stedenbouwkundig raamwerk moet goed herkenbaar 
en toegankelijk zijn. Een industriële look en feel, maar 
wel af. Juist omdat de ontwikkeling geleidelijk gaat is 
het prettig als de openbare ruimte kwaliteit uitstraalt.

Het gebied heeft een krachtige bomenstructuur 
van verschillende boomgroepen. Zo wordt de 
seizoenswisseling voelbaar en krijgt het industriële 
karakter van het gebied een groene allure. Het 
vergroenen van de omgeving levert een prettig 
microklimaat en biedt ruimte aan natuur in de stad. Het 
geluid van fluitende vogels in de bomen filtert de ruis 
van de bedrijvigheid van de stad. De boomgroepen 
vormen een "groen dak" dat de verblijfskwaliteit van 
de straten en pleinen versterkt en intieme plekken 
creëert. Verschillende soorten bomen verbeteren 
de biodiversiteit in het gebied en dragen bij aan een 
dynamisch straatbeeld.

Op 25 % van de oppervlakte van de kavel worden 
bomen in de volle grond aangeplant, waarbij ook 
gebruik zal worden gemaakt van volgroeide bomen en 
de herplant van bestaande bomen. In de parkeergarage 
zullen op een aantal strategische plekken, rondom het 
centrale plein en ter plaatse van de twee binnentuinen, 
forse boombakken worden opgenomen. 

Het plein bij de kade wordt groen ingericht. Dit plein is 
op het zuiden gericht en bij uitstek geschikt om samen 
met de kade ingericht te worden met plantvakken 
met ruige beplanting en boomgroepen die aansluiten 
bij het industriële karakter. Zo kan ook de overgang 
tussen het nieuwe district en de woonboten aan de 
kade verzacht worden. De bestaande bomen aan de 
rand van de kavel, met uitzondering van eventueel 
een grote boom die herplant wordt, gaan weg, om de 
locatie maximaal te verbinden met het kadeplein en 

N

REF | Bomen in de halfverharding

REF | Bomenstructuur

REF | Verblijfsplekken onder de bomen

REF | Een waterspiegel

REF | Een waterspiegel

tuinen | park | groen talud

halfverharding (boomcirkels en wateropvang)

pleinen | straten | stegen
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VOORBEELDUITWERKING | Plankaart inrichting openbare ruimte 
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Maatvoering profiel B | Ter plaatse van de wasstraat van Loogman
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Maatvoering profiel C | Ter plaatse van Shurgard, over een lengte van 20 meter
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Maatvoering profiel D | Ter plaatse van plein bij de vaart
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Maatvoering profiel 1  | Kade

PROFIEL 1

Maatvoering profiel 1 | Aansluiting The Antonian
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VOORBEELDUITWERKING | Zicht op een daktuin
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de kade. Een waterspiegel op het plein aan de kade 
ensceneert de overhangende bebouwing door een spel 
van zonreflecties aan het plafond. Ook zorgt het water 
voor een verbetering van het microklimaat en biedt het 
verfrissing op een warme dag en een speels element 
voor kinderen. 

De binnentuinen zijn zichtbaar en overdag openbaar 
toegankelijk vanuit de openbare ruimte van de 
Ontdekstad. In de binnentuinen worden boomvakken 
in de parkeergarage meegenomen voor de aanplant 
van een aantal grote volwassen bomen en een 
extra grondpakket voor de aanplant van de tuin. De 
binnentuin aan de Middenstraat is een schaduwtuin 
met bijzondere inheemse beplanting die een 
weelderige groene wereld schept. Smalle paden door 
de glooiende plantbedden verbinden de openbare 
ruimte met de entrees aan de binnentuin. De binnentuin 
langs de A10 is tegelijkertijd ook de entree naar de 
fietsenstalling en is een bijzondere dagelijkse beleving 
voor de gebruikers - door een rijke tuin duik je in de 
onderwereld. Hoge planten zoals palmen vormen ook 
een bijzondere belevenis vanuit de verdiepingen.

Er zal spaarzaam met het water worden omgegaan 
en de gebruikers en bezoekers worden bewust 
gemaakt van de relatie met het water. Er zal gebruik 
worden gemaakt van een gescheiden stelsel waarbij 
het regenwater direct en zichtbaar wordt afgevoerd 
naar de vaart. Om wateroverlast te voorkomen kan de 
openbare ruimte bij nieuwe ontwikkelingen tenminste 
75 mm regenwater per uur verwerken en kunnen 
nieuwe gebouwen minimaal 60 mm regenwater per uur 
verwerken. Waar mogelijk wordt regenwater ingezet 
om de binnentuinen, groene daken en groenvakken te 
bevloeien. Groene daken functioneren hierbij als een 
buffer die regenwater tijdelijk vast kunnen houden. 

De inrichting van de openbare ruimte verbindt de 
Middenstraat en de omliggende straten rondom de 
bebouwing met de Ontdekstad. Voor de verharding 
van de gehele openbare ruimte wordt voor een 
basismateriaal gekozen. Door elk plein, straat en steeg 
een eigen afwerking of verband in de verharding te 
geven ontstaat een patchwork van ruimtes. Onder de 
boomgroepen scheppen eilanden van halfverharding 
een intieme sfeer en ontstaan er geïntegreerde 
verblijfsplekken in het patchwork. De halfverharding 
verbetert ook de infiltratie en is tegelijkertijd ook de 
boomspiegel van de bomen.

Door gebouwen aan de straat te plaatsen, met een mix 
van commerciële en maatschappelijke voorzieningen 

REF | Groene binnentuin

REF | Ontdekstad

REF | Kade

REF | Stenige steeg REF | Ruige begroeiing aan de kade

REF | Smalle straten met hoge gevels REF | Smalle hoge stedelijke ruimte

REF | TuinREF | Steeg met gestapelde bouwvolumes

REF | Binnenplaats

REF | Dubbelhoge ruimte in de plint
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in de plint en terrassen op de stoep, komt het leven in 
de gebouwen in contact met de straat. De inrichting van 
de openbare ruimte speelt hierop in en nodigt uit tot 
gebruik.

Het materiaalgebruik in de openbare ruimte sluit aan 
bij de industriële beeldtaal van de architectuur en 
is robuust en stoer. Het meubilair en de verlichting 
krijgen een stoer industrieel karakter. Gedacht kan 
worden aan hanglampen die aan draden tussen de 
gebouwen worden opgehangen. Een type zitelement in 
verschillende maten bindt het hele gebied aan elkaar. 
Verder zullen er losse stoelen op de pleinen staan 
zodat gebruikers zelf hun plek onder de boomgroepen 
kunnen kiezen. Deze stoelen worden ook gebruikt 
voor de terrasjes en zo ontstaat er een samenhang 
tussen commerciële en niet-commercieel gebruikte 
buitenruimtes.

Bebouwing

De vijf gebouwen zijn samengesteld uit meerdere 
bouwvolumes die verticaal of horizontaal zijn gestapeld. 
De gebouwen hebben een hoogte tussen de 29-45 
meter. Niet alle gebouwen zijn 45 meter in hoogte zodat 
een gevarieerd beeld in bouwhoogte in het gehele 
district ontstaat. Een hoger gebouw van 70 meter is ook 
mogelijk.

Uitgangspunt van de stapeling is een afwisselende 
configuratie. Op die manier manier wordt voorkomen 
dat een monotone bebouwingsplint met volumes 
met één basishoogte ontstaat waarop de andere 
bouwvolumes zijn gestapeld.

Daarom zijn de volgende uitgangspunten bij de 
stapeling geformuleerd:

- Bij horizontale stapeling varieert de hoogte van het 
bouwvolume op maaiveld tussen de 15 en 18,5 meter.
- Aan de twee pleinen is altijd één van de gebouwen 
verticaal samengevoegd zodat de bouwvolumes 
‘op maaiveld staan’. Het hogere bouwvolume heeft 
een gaanderij die aansluit op de menselijke maat en 
windhinder voorkomt.
- Minstens éénmaal verbindt een gestapeld volume 
twee gebouwen met elkaar. Samenhang binnen het 
complex ontstaat ook door letterlijk bouwvolumes 
verbinding te laten maken.
- Het gestapelde bouwvolume ligt altijd in één richting 
verschoven ten opzichte van het eronder gelegen 
bouwvolume, zodat de verticale stapeling maximaal 

Mogelijke compositie 

Mogelijke compositie 

Mogelijke compositie 

Mogelijke compositie 

Mogelijke compositie 

WEL: Elke volume heeft een eigen gevel

NIET: Het is geen plint met doosjes erop

WEL: Plint is afwisseling open en dichtNIET: Gehele plint open, monotoon

WEL: Elk gebouw heeft zijn eigen industriele uitstraling

WEL: Horizontaal en verticaal stapelen

WEL: Gebouw bestaande uit meerdere gebouwvulumes

WEL: een gestapeld volume verbindt twee gebouwen met elkaar

NIET: De volumes 'grijpen ' niet in elkaar

WEL: Grotere industriële hoogtes en lofts

WEL: De volumes staan 'naast' elkaar en 'op' elkaar

WEL: Hogere volumes hebben een setback of gaanderij
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tot zijn recht komt en windhinder wordt voorkomen. De 
overstekken die zo ontstaan markeren de inrit van de 
parkeergarage en/of entrees van gebouwen. 
- De bouwvolumes grijpen niet in elkaar, maar staan 
‘echt’ naast elkaar of op elkaar. De afzonderlijke 
gestapelde of samengevoegde volumes zijn zichtbaar. 
Bij de detaillering van de volumes moet er voor worden 
gezorgd dat bij verticale schakeling of horizontale 
stapeling de volumes niet ‘in elkaar grijpen’ of ‘door 
elkaar heen steken’. Dit kan betekenen: verdubbeling 
van stramien of verdubbeling van vloervlakken.
- Minimaal 50% van de bouwmassa bestaat uit de 
basishoogte 15-18,5 meter.
- Een hogere toren tussen 50m - 70m heeft een slank 
uiterlijk met een footprint van 600-800m2.
- Elke gebouw heeft zijn eigen industriële uitstraling 
door middel van markante industriële vormen of 
industriële constructieve onderdelen. 
- Elk bouwvolume heeft een eigen gevel.
- De compositie is asymmetrisch. 

De hogere gebouwen kijken over de spoor- en 
snelwegen naar de directe omgeving. De dynamiek van 
de infrastructuur en het omliggende werkgebied zijn 
hier de specifieke kwaliteiten.  De hogere volumes en 
de industriële vormgeving met hun sculpturale kwaliteit 
zullen op strategische plekken worden gesitueerd zodat 
een samenhangend geheel van gebouwen ontstaat. 
Daarnaast markeren de hogere volumes, de industriële 
vormgeving en overstekken op stedenbouwkundig 
schaalniveau, verschillende entrees en maken 
verbindingen met de omgeving. Geluid en windhinder 
bepalen mede de configuratie van de bouwvolumes. 
Zoekgebieden voor de hogere volumes en industriële 
vormgeving zijn: het plein aan de vaart en tevens entree 
vanaf de metro, het plein in het midden en aan de A10. 

Een programmatische mix 

Om het DNA van Amstel Design District en de daarbij 
behorende levendigheid te kunnen creëren is het 
belangrijk een programmatische mix te realiseren, 
niet alleen wonen en werken, maar ook voorzieningen 
die deze functies ondersteunen. Er wordt gedacht 
aan horeca, co-working, leisure, fitness, wellness en 
maatschappelijke voorzieningen waaronder zorg, 
onderwijs, cultuur, broedplaatsen en meditatie.

Deze ondersteunende functies zullen hun plek vinden 
in de plint op de begane grond aan de kade en aan de 
pleinen, en ook op de bovengelegen verdiepingen met 
een directe entree vanaf maaiveld. Alle ondersteunde 

Een programmatische mix zowel in plint als bovenin

co-working
horeca

wellness

ateliers

ateliers wellness

REF | Horeca + co-working

REF | Broedplaatsen + ateliers

REF | Groene daktuin

REF | Kantoorplanten

REF | Yoga op het dakterras

Zoekgebieden hogere gebouwen

A10

centrale plein

plein kade 

N
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functies staan ten dienste van zowel de medewerkers 
van de bedrijven en als de bewoners en zullen daarmee 
intensief worden gebruikt. 

Met betrekking tot de broedplaatsen ambieert Amstel 
Design District de allerbeste en meest kansrijke 
startende ondernemersinitiatieven te ondersteunen 
in hun ondernemerschap. De nadruk ligt dan ook op 
ONDERNEMERS. Er zal daarvoor gezocht worden naar 
talentvolle en kansrijke startende ondernemers, die niet 
slechts met huisvesting zullen worden ondersteund, 
maar ook met de afzet (marketing), administratie en het 
eventueel vinden van passende financiering.

Om het ondersteunende programma goed te kunnen 
huisvesten heeft de begane grond een minimale hoogte 
van 4,5 meter en is deze zelfs op een aantal plekken 
8 meter hoog. De daarboven gelegen verdiepingen 
hebben een hoogte van minimaal 3,5 meter. Het 
gebruik van grotere industriële hoogtes en lofts wordt 
gestimuleerd. 

Het ondersteunend programma bestaat uit 5.400 
m2 maatschappelijke voorzieningen (zorg, onderwijs, 
cultuur, broedplaatsen en meditatie) en 3.000 m2 
commerciële voorzieningen (horeca, co-working, 
leisure, fitness, wellness). Voor het gehele complex gaat 
het in totaal om 8.400 m2 ondersteunend programma.

Tuinen

Tegenover de levendigheid van de Ontdekstad 
zullen de binnentuinen en daktuinen rust geven 
in een groene setting.  Voor het creëren van een 
werk- en woonomgeving die bijdraagt aan het welzijn 
van de gebruikers en toekomstige bewoners is een 
groene omgeving onontbeerlijk. De ruimtes voor de 
ondersteunende functies als leisure, fitness, wellness 
en meditation zullen een nauwe relatie hebben met 
deze groene omgeving: een yogales op het dakterras of 
in een binnentuin. 

Een tweetal bouwvelden die ontstaan door het 
stedelijke netwerk zijn vrij groot. Dit biedt de ruimte 
om binnen zo’n bouwveld groene binnentuinen toe te 
voegen in de vorm van een hof of atrium, plekken die 
licht en lucht brengen. Maar ook boven op de daken 
en eventueel in de bouwvolumes boven is ruimte voor 
daktuinen of serres. 

In deze groene ruimtes kun je rust vinden of bijkomen 
van een stressvolle vergadering. Ze zijn gekoppeld 

N

De binnentuinen en daktuinen als onderdeel van Amstel Design District

binnentuin

daktuin + atletiekbaan

yogastudio

serre

meditation hall

Twee binnentuinen in relatie tot de openbare ruimte op maaiveld

zicht op binnentuin

publiek 
toegankelijk
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aan ruimtes voor bijvoorbeeld yoga of meditation. 
De binnentuinen op maaiveld zijn overdag openbaar 
toegankelijk, onderdeel van het stedelijke leven en 
zichtbaar vanuit de openbare ruimte. Andere zijn alleen 
voor gebruikers en bewoners toegankelijk, maar ze zijn 
altijd zichtbaar voor iedereen en dragen bij aan een 
beter klimaat voor de gehele buurt.

Programma en Fasering

Het totale complex wordt in twee fasen gerealiseerd. 
De fasen kunnen tevens uit verschillende gebouw(del)
en bestaan.

Fase 1 
De eerste fase bestaat uit een drietal gebouwen 
langs de A10, die tevens een geluidwerende functie 
hebben voor het gemengde programma in de tweede 
fase. In fase 1 wordt gedacht aan flexibele ruimten in 
diverse prijscategorieën, van creatieve broedplaatsen 
en ateliers tot creatieve zakelijke dienstverlening, 
creatieve industrie, ICT-sector, media en 
entertainment, techbedrijven en mogelijk andersoortige 
bedrijfsruimten voor ontwerp en productie, bijvoorbeeld 
moderne maakindustrie met stoffelijke productie, die 
geen overlast geeft aan de omgeving. Ruimten voor 
start-ups en kleinere en grotere scale-ups en voor 
reeds gevestigde succesvolle bedrijven. 

De maximale bouwhoogte van fase 1 is 45 meter, 
zoals in de afwijkingsbevoegdheid in het vigerende 
bestemmingsplan is aangegeven. Het maximaal te 
realiseren functionele oppervlak in fase 1 bedraagt 
45.000 m2 BVO, exclusief parkeren, waarvan 
3.000 m2 maatschappelijke voorzieningen (cultuur, 
broedplaatsen en meditatie) en 2.000 m2 commerciële 
voorzieningen (horeca, co-working, leisure, fitness, 
wellness)

Fase 2 
In fase 2 wordt gedacht aan een gemengd programma 
van minimaal 35.000 m2, exclusief parkeren, met 
tenminste 50% wonen en/of werkfuncties zoals in 
fase 1 zijn omschreven of kantoren. Afhankelijk van de 
marktomstandigheden en de oplossingsmogelijkheden 
voor de geluidshinder  kan ook een aanzienlijk hoger 
percentage wonen worden gerealiseerd, waarbij 
ook gedacht wordt aan starterswoningen. Ook zal 
er onderzoek worden gedaan naar de realisatie van 
huurappartementen met kortlopende huurcontracten 
van 6 maanden tot 2 jaar. 

NProgramma

Fase 1
3.000 m2  Maatschappelijke voorzieningen (cultuur, broedplaatsen en meditatie)  
2.000 m2  Commerciële voorzieningen (horeca, co-working, leisure, fitness, wellness) 
40.000 m2 Creatieve bedrijvigheid en bedrijvigheid conform staat van inrichtingen
  - maximaal 30.000 m2 grote bedrijven
  - minimaal 10.000 m2 kleine - middelgrote bedrijven   
45.000 m2 Totaal fase 1 (maximaal)

Fase 2
2.400 m2  Maatschappelijke voorzieningen (zorg, onderwijs, cultuur, broedplaatsen en meditatie)  
1.000 m2   Commerciële voorzieningen (horeca, co-working, leisure, fitness, wellness) 
17.500 m2 Wonen (tenminste 50% van fase 2) 
7.100 m2  Kantoren
7.000 m2  Flexibel   
35.000 m2 Totaal fase 2 (minimaal) 

N.B De verdeling van de 35.000m2 in fase 2 is indicatief.

Totaal  80.000 m2 BVO + 428 parkeerplaatsen auto's + minimaal 2.152 fietsparkeerplaatsen 

Fasering

fase 1B

fase 2 fase 2

plangrens

fase 1B

fase 1A
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Een en ander gemengd met ondersteunende leisure, 
horeca, vergadercentra, tentoonstellingsruimten, 
ontmoetingscentra en ruimtes voor sport, rust en 
reflectie (mindfulness) en andere voorzieningen die 
zowel wonen als werken ondersteunen. 

Het ondersteunend programma zal in ieder geval 
bestaan uit 2.400 m2 maatschappelijke voorzieningen 
(zorg, onderwijs, cultuur, broedplaatsen en meditatie)  
en 1.000 m2 commerciële voorzieningen (horeca, co-
working, leisure, fitness, wellness)

Onderzocht kan worden of in de tweede fase 
hoogbouw van 70 meter toegevoegd zal worden aan de 
ontwikkeling. 

Flexibiliteit 
Gebouwen worden ontworpen met maximale 
flexibiliteit, gericht op veranderbaarheid in de 
toekomst. Werken kan wonen worden en omgekeerd. 
Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om gebouwen te 
transformeren naar toekomstig programma dan wel 
gebruik. 

Deze veranderbaarheid richt zich onder andere op 
diverse indelingsprincipes die toegepast kunnen 
worden. Dragende delen beperken zich tot kernen 
en kolommen. Er worden grote vrije vloervelden en 
verdiepingshoogten gecreëerd. Maatvoering van de 
kern is afgestemd op toekomstig gebruik en/of splitsing 
van gebouwen. Denk hierbij tevens aan reservering van 
ruimtes ten behoeve van leidingschachten.

Voorwaarden voor faseerbaarheid 
Om de faseerbaarheid van het complex fysiek 
mogelijk te maken dient hier bij de architectuur van 
de gebouwen zowel constructief als logistiek rekening 
mee te worden gehouden.  Ook bij positionering van de 
installaties in het gebouw en doorvoeren op het dak dan 
wel gevel dient hierop te worden ingespeeld.

Placemaking 

Vanaf de eerste fase is er de ambitie de plek maximaal 
te activeren waar mogelijk. Op een gedeelte van 
de toekomstige kavel van fase 2 kan een tijdelijke 
Creative Compound worden gerealiseerd voor de 
looptijd van 3 tot 5 jaar. Het is een verzameling van 
werk-, atelierwoningen, expositieruimtes, presentatie- 
en makerspaces met een eigenzinnig meeting/
horecaconcept. 

N

Fase 1 - Placemaking

tijdelijke
Creative
Compound

fase 1B

fase 1B

fase 1A

REF | Creative Compound

REF | Placemaking

REF | Placemaking

REF | Placemaking

REF | Placemaking
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Doel van de Creatieve Compound is om al vanaf 
het begin een gemeenschap van jonge talentvolle  
ontwerpers te vormen met hun eigen werk- en 
ontmoetingsplek op de locatie van Amstel Design 
District. Het is in feite een lab met het experiment 
op ware grootte. Hier kan een design gerelateerde 
creatieve gemeenschap starten en tot bloei komen 
en dat kan een opmaat en inspiratie vormen voor de 
toekomstige plintfuncties en de uitstraling van de 
openbare ruimte. Ook kan gedacht kan worden aan 
tijdelijke voorzieningen voor evenementen.

Het toekomstige plein aan de kade kan een tijdelijke 
inrichting krijgen zodat hier activiteiten kunnen worden 
georganiseerd. Bomen die onderdeel worden van de 
toekomstige openbare ruimte zouden alvast aangeplant 
kunnen worden.

Mobiliteit en parkeren

In de context van de transformerende stadslob 
past een andere benadering van het verouderde 
industrieterrein. Gemeente Ouder-Amstel geeft met 
het visiedocument Werkstad Overamstel ruimte aan 
verdere intensivering en differentiatie van het Amstel 
Business Park. Dat is ook logisch, onafhankelijk of 
we in de toekomst meer met de auto, de fiets of het 
openbaar vervoer zullen reizen, is het gebied optimaal 
aangehaakt op het stedelijke netwerk van fietsroutes 
en metro, en het landelijke snelwegennet. Zeker 
met de mogelijk nieuwe aansluiting op de A2 en de 
plannen om de Joan Muyskenweg tot een stadsstraat 
om te vormen. De Stadsregio Amsterdam heeft de 
ambitie knooppunten van het openbaar vervoer verder 
te optimaliseren om zoveel mogelijk mensen de 
mogelijkheid te geven gebruik te maken van een snel 
en comfortabel openbaar vervoer. De ontwikkeling van 
het complex intensiveert het ruimtegebruik rondom het 
metrostation Overamstel en biedt nieuwe werkplekken 
op maximaal 5 minuten lopen van de metro. 

In de ontwikkeling past het faciliteren van minder 
autogebruik. Dit vindt met name plaats via de weg 
van de verleiding, door het stimuleren van andere 
modaliteiten. Het metrostation Overamstel is al 
genoemd. Dienstregeling inclusief aansluitingen 
worden getoond op centrale displays. Daarnaast 
voorziet het complex in een ruime fietsenstaling 
inclusief kleed- en douche gelegenheid. We streven 
ernaar dat elke gebruiker van het complex zijn fiets kan 
stallen in deze stalling. Hier is voorzien in laadpunten 
ten behoeve van elektrische fietsen.

N
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De parkeergarage wordt in fases gerealiseerd. Dat 
biedt mogelijkheden om de capaciteit af te stemmen 
op de ambitie om het autogebruik te minimaliseren. 
We zoeken de aansluiting bij de ambitie zoals 
geformuleerd in het visiedocument van Werkstad 
Overamstel. Daarin is een norm van 1 parkeerplaats op 
250 m2 bruto vloeroppervlak opgenomen voor werken 
en 0,5 parkeerplaats per woning. Met betrekking 
tot het fietsparkeren sluiten we aan bij de nota van 
het fietsberaad (fietsparkeerkencijfers 2019 van het 
CROW). De volledige capaciteit wordt in de eerste fase 
gerealiseerd.

De parkeergarage voor de eerste fase bestaat uit twee 
verdiepingen met maximaal 272 parkeerplaatsen voor 
auto’s,  rond de 2.152 fietsparkeerplaatsen (aantal 
fase 1 en 2), installatieruimtes en een reservering voor 
boombakken en een laag grond voor de bovengelegen 
binnentuin. Dit is meer dan noodzakelijk in deze eerste 
fase maar de aantallen worden mede bepaald door 
de bakgrootte. Fase 1 krijgt een inrit en een uitrit voor 
auto’s en een in- en uitrit voor fietsen. In de tweede 
fase breiden we de parkeergarage met een laag uit met 
156 parkeerplaatsen voor auto’s, een installatieruimte, 
bergingen, een reservering voor boombakken en 
een laag grond voor het bovengelegen plein en de 
binnentuin. 

De totale capaciteit aan parkeren wordt dan 428 
plaatsen voor auto’s en 2.152 voor fietsen. 

In de parkeergarage voorzien we een mogelijkheid 
voor het stallen van deelauto’s (zoals Greenwheels, 
MyWheels, ConnectCar of Car2Go). Zij bezitten auto’s 
en plaatsen in buurten door heel Nederland. De auto’s 
staan 24 uur per dag voor je klaar en kun je vaak 
met een chipkaart openen zodat je meteen op weg 
kunt. Er zullen ook elektrische laadpalen voor auto’s 
worden voorzien. We doen tevens onderzoek naar de 
mogelijkheden om de fietsstalling te benutten als een 
fietstransferium. 

Toegang tot de verschillende gebouwen vindt op 
maaiveld plaats. Gebruikers en bezoekers worden, na 
het parkeren van hun vervoermiddel, via het plein buiten 
naar de verschillende entrees geleid. Er wordt bewust 
gekozen voor een route ‘buitenom’. Naast de activering 
van gebruikers en bezoekers, zorgt het ook voor een 
levendig plein en het scheiden van langzaam en snel 
verkeer. Tevens stimuleren we hierdoor toevallige 
ontmoetingen. 

Fase 2 - Maaiveld

IN auto

UIT | IN fiets

UIT auto

Fase 1 +  Fase 2 - Niveau -2

188 auto's

N
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Duurzaamheid

Amstel Design District geeft ruime aandacht aan 
duurzaamheid. Het plan levert een bijdrage aan 
de ambitie van gemeente Ouder Amstel om in 
2040 energieneutraal te zijn. Het gebruik van 
fossiele brandstoffen wordt geminimaliseerd 
door een slimme combinatie van bouwkundig en 
installatietechnisch ontwerp. Onze ambitie is om 
geheel energieneutraal te worden. Isolatiewaardes 
van gevel, dak en vloeren zijn hoog door toepassing 
van triple beglazing en extra isolatiepakketten voor 
de gesloten delen van de bouwkundige schil. In 
ieder geval worden er zonnepanelen toegepast en 
maken we gebruik van warmtepompen. Er wordt 
verder nog onderzocht hoe we nog meer gebruik 
kunnen maken van hernieuwbare energiebronnen. 
We denken hierbij aan de Duivendrechtsevaart 
als koude/ warmtebuffer dan wel het gebruik 
van warmte/koude opslag in de bodem. Indien 
voorhanden bij aanvang van de daadwerkelijke 
ontwikkeling, maken we gebruik van gezamenlijke 
warmtenetten om zo duurzaam mogelijk in de 
resterende energiebehoefte te voorzien. 

Werkruimtes in het complex moeten voldoen 
aan de hoogste standaarden op gebied van 
verlichting en daglicht. Daglicht is de belangrijkste 
lichtbron. Wanneer daglicht niet voldoende is, 
bijvoorbeeld ’s morgens en ’s avonds is er duurzame 
LED-verlichting beschikbaar. Vergroening van 
het complex wordt zowel aan de buitenzijde 
vormgegeven als aan de binnenzijde van  het 
complex. 

Amstel Design District wordt klimaat-adaptief 
ontworpen. Vanzelfsprekend wordt regenwater 
gescheiden van het vuilwatercircuit. De maatregelen 
die voor het regenwater toegepast worden zijn: 
opvang van regenwater op de daktuinen en in de 
binnentuinen, zodat afvloeiend regenwater beperkt 
wordt. Verder wordt voorzien in regenwaterbuffers 
in de vorm van een grijswatercircuit. Het restant 
regenwater wordt zo gedoseerd aan het gescheiden 
rioolstelsel aangeboden. Primair waterverbruik 
wordt verder geminimaliseerd door toepassing van 
waterbesparende kranen, douches en toiletten. 
De binnentuinen en daktuinen verminderen de 
hittestress. Het toegepaste groen levert ook een 
bijdrage aan de klimatisering van de binnenruimtes. 
De biodiversiteit wordt door toepassing van de juiste 
keuzes in openbaar groen in combinatie met de 
daktuinen verbeterd. In de tuinen is de mogelijkheid 

om op kleine schaal stadstuinbouw te bedrijven. 
De oogst komt beschikbaar voor de (bedrijfs)
restaurants in het complex. Deze restaurants 
leveren ook op deze manier een bijdrage aan de 
gezonde voeding voor de gebruikers in het complex. 
Er worden voorzieningen gemaakt voor nestvogels 
en vleermuizen e.a. op advies van de bouwecoloog 
die betrokken wordt bij de verdere uitwerking van de 
bouwplannen. 

Gescheiden afvalinzameling wordt centraal in het 
complex gefaciliteerd. Er wordt rekening gehouden 
met 6 afvalstromen: papier en karton, glas, PMD, 
GFT, chemisch afval en rest. Vanuit de diverse 
gebouwen worden deze afvalstromen verzameld 
en op aanvraag van de gebruikers door erkende 
verwerkers opgehaald. 

We passen materialen toe met een keurmerk zoals  
(DuBo en FSC) met een minimale milieu-impact, 
niet toxisch en niet uitlogend naar de bodem. De 
te realiseren bouwplannen dienen ontworpen 
te worden inclusief een materialen-paspoort. 
Hierdoor is hergebruik van toepaste materialen in 
de toekomst te realiseren. Er wordt uitgegaan van 
circulaire bouw: de materialen die worden toegepast 
kunnen, als het gebouw wordt gesloopt, opnieuw 
worden gebruikt. 

Het openbaar gebied is toegankelijk en goed 
bereikbaar voor zowel fietsers, voetgangers als 
mindervaliden. De locatie ligt op loopafstand van 
het metrostation Overamstel, op een kruispunt 
van fietsroutes. Autogebruik zal hierdoor tot een 
minimum beperkt worden. Het maaiveld wordt 
grotendeels autovrij met aan de randen ruimte voor 
laden en lossen en kort parkeren. Het gebied is altijd 
toegankelijk voor nood- en hulpdiensten. Er wordt 
voorzien in een ondergrondse parkeervoorziening 
voor zowel fietsen als auto’s. Hierbij wordt minimaal 
10% van de parkeerplaatsen voor auto’s voorzien 
van laadpalen. Daarnaast voorzien we een 
voorbereiding naar laadpalen voor 25% van de 
parkeerplaatsen. In de parkeergarage voorzien we 
een mogelijkheid voor het stallen van deelauto’s 
(zoals Greenwheels, MyWheels, ConnectCar of 
Car2Go). De toegang tot de fietsenstalling en de 
parkeergarage zijn gescheiden van elkaar, zodat 
er geen kruisende stromen binnen het complex 
ontstaan. 

voedsel: pluktuin voor 
appels, peren en 
kersen

opvang regen voor 
bewatering tuinen

zonnepanelen op de 
schuine daken

sport 
levert 
energie 
op

daktuinen koelen 
de werkruimtes

klimaatgevel op het 
zuiden

wateropvang toiletten | grijswater voor de tuinen

warmte koude opslag

energie uit vaart

biodiversiteit, vlindertuin

betonkernactivering

hoge 
isolatie

triple 
beglazing

luchtvochtigheid 
reguleren

fijnstofbinding door groen

Duurzaamheid
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Het regisseren van toevalligheid

Een stapeling van industriële gebouwen met 
verschillende hoogtes en dakvormen is de essentie van 
het stedenbouwkundig ontwerp en bepaalt de identiteit 
van het nieuwe Amstel Design District.

De achteloze toevallige configuratie van gestapelde 
bouwvolumes benodigt regie in de fasering van de 
bouwmassa’s, architectuur en techniek. 

Het stedenbouwkundig ontwerp en het 
beeldkwaliteitsplan geven veel vrijheid en moedigen de 
architecten aan het anders te doen. 

De totale compositie van gebouwen en bouwvolumes 
zal waarschijnlijk niet in één keer worden ontworpen 
en gebouwd. Het district zal gefaseerd worden 
gerealiseerd waarbij verschillende architecten 
de verschillende bouwvolumes zullen ontwerpen. 
Geleidelijk zal de compositie van de gebouwen 
zichtbaar worden.

De verschillende gebouwen vormen samen een 
complex. Belangrijk is dat de verschillende bouwfasen 
niet op zichzelf staande ontwikkelingen worden, maar 
onderdeel zijn van de totale configuratie van volumes. 
Bij het bepalen van de bouwvolumes wordt gezocht 
naar een evenwichtige compositie. De situering van 
de gestapelde volumes kan daar aan bijdragen en 
verschillende fases met elkaar verbinden. De definitieve 
compositie word bepaald door de afzonderlijke 
bouwplannen en gefaseerd ontworpen.

Een kwaliteitsteam zal in opdracht van Connecting 
Concepts BV de uitgangspunten van het ontwerp 
waarborgen en de verschillende architecten aansturen 
en bijstaan, zowel technisch als bij de vormgeving van 
de bouwvolumes en de architectuur zodat uiteindelijk 
een integraal complex ontstaat waarbij de ‘achteloze 
toevallige’ clustering van uitgesproken diverse 
bouwvolumes toch tot een uitgebalanceerd geheel 
leidt.

6. Beeldkwaliteitsplan
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REF |  Te veel tierelantijnen

REF |  FuturistischREF |  Kantoren

REF | Vlakke gevels, lichte materialen

REF |  Klassieke opbouw gevel met kop-voet-rompREF | Futuristisch

REF |  KantorenREF |  Kantoren

REF | Geen functionele architectuurREF |  TierelantijnenREF |  Geen balkons of buitenruimte

Industriële architectuur als leidraad voor het 
beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan worden de leidende principes 
voor de bebouwing en de architectuur beschreven. De 
architectuur van de gebouwen is stoer en industrieel. 
De gebouwen zien er niet uit als ‘corporate kantoren’, 
geen shiny of glossy architectuur alla Zuidas dus. De 
volgende uitgangspunten zijn leidende principes bij het 
creëren van een industriële architectuur: 

- Alzijdige gebouwen
De gebouwen zijn alzijdig. Alle gevels zijn even 
belangrijk. De gekozen ritmiek, materialisatie en 
detaillering wordt over alle vier de gevels van het 
gebouw doorgetrokken. Dit betekent ook dat in de 
gebouwen een levendig programma langs de gevels 
op het maaiveld is gesitueerd en de situering van 
bergingen, installatieruimtes of andere soortgelijke 
ruimtes met gesloten gevels tot een minimum is 
beperkt. Dit moet goed ontworpen worden. Dit 
betekent dat een en ander moet worden opgelost in 
de plattegrond, zo voorkom je dat ramen in het gebruik 
uiteindelijk worden afgeplakt of worden gesloten met 
gordijnen. 

- Industriële dakvormen
Elke gebouw heeft zijn eigen industriële uitstraling door 
middel van markante industriële vormen en functionele 
dakvormen. Elk gebouw heeft zo een eigen gezicht 
waarmee de verschillende huurders als onderdeel van 
het complex hun eigenheid kenbaar kunnen maken. 

- Constructieve industriële vormentaal
De constructie van de gebouwen is zichtbaar en 
onderdeel van de expressie en architectuur. 

- Hoge verdiepingen
De begane grond heeft een minimale hoogte van 4,5 
meter. De daarboven gelegen verdiepingen hebben 
een hoogte van minimaal 3,5 meter. Het gebruik van 
grotere industriële hoogtes en lofts wordt gestimuleerd.

- Variatie in bouwvolumes en industriële architectuur
Elk bouwvolume heeft een eigen vorm en gevel. Er is 
geen herhaling van bouwvolumes of gevels.

- Contrast in schaal, materiaal en ritmiek van de gevels
De gebouwen bestaan uit verschillende bouwvolumes 
die allen hun eigen architectuur hebben. Zo ontstaat 
contrast tussen de verschillende volumes met hun 
verschillende gebruikers. Elk volume heeft zijn eigen 
gevelmateriaal, ritmiek, schaal en detaillering.
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- Let op voor chaos
De kleuren en materialen van de gevels van de 
verschillende volumes moeten met aandacht worden 
uitgekozen. Er mag zeker ingezet worden op contrast 
maar te veel contrast leidt weer tot chaos. Samen met 
het supervisieteam zal een en ander zorgvuldig worden 
afgewogen om uiteindelijk tot een gebalanceerd geheel 
te komen. 

- Plint
De plint is transparant daar waar publiek programma 
een relatie heeft met de openbare ruimte. Op andere 
plekken kan de plint ook een meer gesloten karakter 
hebben met grote stalen poorten en geveldelen van 
rauwe materialen. De plint heeft een afwisselend 
karakter, zowel in hoogte, als in gesloten versus open 
en in materiaalgebruik.

- Materiaal en kleur
De materialen en kleuren van de gevels zijn industrieel. 
Gedacht kan worden beton, baksteen en roestkleurig 
staal. Felle kleuraccenten markeren entrees en 
industriële details. De gebruikte materialen zijn  
duurzaam.

- Kloek
Alle volumes zijn ‘kloek’ en ‘zwaar’. Deze 
eigenschappen komen tot uitdrukking in de 
materialisatie en detaillering van de gevels. Diepe 
neggen, grote ramen en entreepoorten en een 
eenvoudige en robuuste detaillering dragen daar aan 
bij. 

- Industriële details
Het gebruik van industriële details wordt gestimuleerd. 
Dit kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in de 
mechaniek van te openen delen, het gebruik van 
grote stalen poorten, zichtbaar en met aandacht 
vormgegeven hemelwaterafvoer en dakdoorvoeren, 
etc. 

- Functionele architectuur
Geen tierelantijnen en opsmuk, de details en 
uitzonderingen op gevelritmiek zijn functioneel. Dit 
betekent niet dat esthetiek niet belangrijk is. Er is een 
hoge ambitie met betrekking tot de architectuur, er 
wordt een hoge kwaliteit nagestreefd.

- Groene daken en geveltuinen
De daken en de gevels worden waar mogelijk benut 
voor het toevoegen van groen, eventueel in combinatie 
met zonnepanelen. De daken worden eveneens waar 
mogelijk functioneel gebruikt bijvoorbeeld als dakterras 
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of als basketbalcourt.

- Onder het dak
Onder het dak bevinden zich extra hoogtes met 
entresols en vides. Spanten en daklichten maken deze 
ruimtes extra spannend en geven ze een industrieel 
karakter geschikt voor creatieve werkplekken of voor 
een speciaal programma zoals bijvoorbeeld een 
kantine.

- Installaties
De installaties zijn in het bouwvolume opgenomen 
en niet als toevoeging op het dak of aan de gevel 
geplaatst. In verband met de uitgesproken dakvormen 
is het nodig met aandacht en in een vroeg stadium de 
organisatie van de installaties uit te zoeken en integraal 
mee te ontwerpen.

- Zonnepanelen
Zonnepanelen mee ontwerpen op het dakvlak ofwel in 
de gevel. Ze zijn onderdeel van de materialisatie van 
het dak ofwel de gevel, ze zijn niet op het dak/gevel 
geplaatst maar ze zijn geïntegreerd.

- Objectgerichte criteria
Reclame, luifels, rolluiken, verlichting zijn zorgvuldig 
vormgegeven en onderdeel van de architectuur.

- Flexibiliteit
Gebouwen worden ontworpen op maximale flexibiliteit 
gericht op veranderbaarheid en uitwisselbaarheid in de 
toekomst. Werken kan wonen worden en omgekeerd.

- Verdiepingshoogte
De hogere verdiepingshoogten maken een flexibel 
gebruik van de gebouwen mogelijk. Werken kan wonen 
worden en natuurlijk visa versa.

- Gelijkvloerse begane grond
Een hogere verdiepingshoogte en een gelijkvloerse 
aansluiting op maaiveld maakt het gebruik van de 
ruimtes op de begane grond flexibel. Dubbelhoge 
ruimtes op een aantal strategische plekken trekt de 
ruimte van de pleinen de gebouwen in.

- Constructie-principe
Dragende delen beperken zich tot kernen en 
kolommen. Er worden grote vrije vloervelden gecreëerd 
zodat er vrijheid ontstaat bij in de indeling van de 
verdiepingsvloeren.

- Positie stijgpunten en vluchttrappen
De stijgpunten en vluchttrappen zijn dusdanig 

REF | Markante dakvorm

REF | Compositie

REF | Volumes grijpen niet in elkaar

REF | Het gestapeld volume steekt over
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gepositioneerd dat de bouwvolumes zowel voor wonen 
als voor werken kunnen worden bestemd.

-  Balkons
De gebouwen zien er niet uit als kantoren. Er zullen ook 
balkons, loggia’s of Franse balkons worden toegepast. 
In de pauze kunnen de gebruikers hun koffie ook op het 
balkon opdrinken. In de toekomst kunnen de gebouwen 
desgewenst transformeren naar woningen, die dan 
beschikken over een balkon, loggia of Franse balkon. 
De balkons geven ook levendigheid aan de gevels, 
in plaats van geheel vlakke kantoorgevels zonder 
buitenruimte en te openen delen of grote schuifpuien. 
Let wel, zorg dat het geen woningbouwgevels worden 
met kleine ramen, de referenties zijn de industriële 
balkons en de grote gevelopeningen zoals ze bij 
pakhuizen en fabrieken worden toegepast, ook bij de 
woningen.
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totaal 34.698 m2

p +32,5 m
verdiepingshoogte 3,5 m
9de verdieping
4.117 m2
totaal 66.926 m2

p +15 m
verdiepingshoogte 3,5 m
4de verdieping
5.937 m2
totaal 40.635 m2

p +36 m
verdiepingshoogte 3,5 m
10de verdieping
3.083 m2
totaal 70.009 m2

p +18,5 m
verdiepingshoogte 3,5 m
5de verdieping
5.937 m2
totaal 46.572 m2

p +39,5 m
verdiepingshoogte 3,5 m
11de verdieping
2.296 m2
totaal 72.305 m2

p+43 m

12de

1509 m2

Totaal 73.814 m2

p+46,5 m

13de

1.509 m2

Totaal 75.323 m2

p+50 m

14de

1.818 m2

Totaal 77.141 m2

p+53,5 m

15de

1.619 m2

Totaal 78.760 m2

p+57m

16de

1.418 m2

Totaal 80.178 m2

p+60,5/64m

17/18de

2.448 m2

Totaal 82.626 m2

Model C Hortus Zuidpark

bg1234567891011

bg123456789101112131415161718

bg1234567891011
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0
 m

36
 m

29
 m

p +43 m
verdiepingshoogte 3,5 m
12de verdieping
1.509 m2
totaal 73.814 m2

p +46,5 m
verdiepingshoogte 3,5 m
13de verdieping
1.509 m2
totaal 75.323 m2

p +50 m
verdiepingshoogte 3,5 m
14de verdieping
1.818 m2
totaal 77.141 m2

p +53,5 m
verdiepingshoogte 3,5 m
15de verdieping
1.619 m2
totaal 78.760 m2

p +57 m
verdiepingshoogte 3,5 m
16de verdieping
1.418 m2
totaal 80.178 m2

p +60,5/64 m
verdiepingshoogte 3,5 m
17/18de verdieping
2.448 m2
totaal 82.626 m2
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p=0

4,0

bg

9267 m2

Model Hortus Zuidpark

p+4,0m

1ste

5429m2

Totaal 14.696m2

p+7,5m

2e   

8611m2

Totaal 23.307m2

p+11,0m

3e 

8611m2

Totaal 31.918m2

p+14,5m

4e 

8152m2

Totaal 40.070m2

p+18,0m

5e 

7741m2

Totaal 47.811m2

p+21,5m

6e 

7561m2

Totaal 55.372m2

p+25,0m

7e 

7198m2

Totaal 62.570m2

p+28,5m

8e 

7561m2

Totaal 70.131m2

p+32,0m

9e 

4428m2

Totaal  74.559m2

p+35,5m

10e 

4952m2

Totaal 79.511m2

p+39,0m

11e 

2123m2

Totaal 81.643m2

p+42,5m

12e 

p+45m

 

TOTAAL 81.643 incl. installaties

p=0

4,0

bg

9267 m2

Model Hortus Zuidpark

p+4,0m

1ste

5429m2

Totaal 14.696m2

p+7,5m

2e   

8611m2

Totaal 23.307m2

p+11,0m

3e 

8611m2

Totaal 31.918m2

p+14,5m

4e 

8152m2

Totaal 40.070m2

p+18,0m

5e 

7741m2

Totaal 47.811m2

p+21,5m

6e 

7561m2

Totaal 55.372m2

p+25,0m

7e 

7198m2

Totaal 62.570m2

p+28,5m

8e 

7561m2

Totaal 70.131m2

p+32,0m

9e 

4428m2

Totaal  74.559m2

p+35,5m

10e 

4952m2

Totaal 79.511m2

p+39,0m

11e 

2123m2

Totaal 81.643m2

p+42,5m

12e 

p+45m

 

TOTAAL 81.643 incl. installaties

Model D

p = 0
verdiepingshoogte 4,0 m
BG
9.267 m2

p +21,5 m
verdiepingshoogte 3,5 m
6de verdieping
7.561 m2
totaal 55.372 m2

p +4,0 m
verdiepingshoogte 3,5 m
1ste verdieping
5.429 m2
totaal 14.696 m2

p +25,0 m
verdiepingshoogte 3,5 m
7de verdieping
7.198 m2
totaal 62.570 m2

p +7,5 m
verdiepingshoogte 3,5 m
2de verdieping
8.611 m2
totaal 23.307 m2

p +28,5 m
verdiepingshoogte 3,5 m
8ste verdieping
7.561 m2
totaal 70.131 m2

p +11,0 m
verdiepingshoogte 3,5 m
3de verdieping
8.611 m2
totaal 31.918 m2

p +32,0 m
verdiepingshoogte 3,5 m
9de verdieping
4.428 m2
totaal 74.559 m2

p +14.5 m
verdiepingshoogte 3,5 m
4de verdieping
8.152 m2
totaal 40.070m2

p +35,5 m
verdiepingshoogte 3,5 m
10de verdieping
4.952 m2
totaal 79.511 m2

p +18,0 m
verdiepingshoogte 3,5 m
5de verdieping
7.741 m2
totaal 47.811 m2

p +39,0 m
verdiepingshoogte 3,5 m
11de verdieping
2.123 m2
totaal 81.643 m2

p+42,5m

12e 

p+45m

 

TOTAAL 81.643 incl. installaties

bg1234567891011

18
 m

4
5

 m

0
 m

p+42,5m

12e 

p+45m

 

TOTAAL 81.643 incl. installaties

bg1234567891011

18
 m

4
5

 m

0
 m

p +42,5 m
verdiepingshoogte 3,5 m
12de verdieping
0 m2
totaal 81.643 m2

p +45 m
verdiepingshoogte 3,5 m
13de verdieping
0 m2
totaal 81.643 m2



9594

Colofon

Opdrachtgever   Connecting Concepts BV

Architecten   KettingHuls
    Nieuwe Hemweg 2
    1013 BG Amsterdam
    Nederland
    www.kettinghuls.com

    Quadrant4
    Schijfstraat 12
    5061 KB Oisterwijk
    Nederland
    www.quadrant4.nl

Renderingen   VERO Visuals



96


