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70 STUDIO’S IN NOORDKAAP HILVERSUMSTRAAT A’DAM
deels KANTOOR deels
WONEN
Begin november 2015 is de vergunning
verleend voor het realiseren van 70
studio’s in het gebouw Noordkaap aan
de Hilversumstraat 316-340 in Amsterdam Noord.

Van de 13 aanwezige kantoorlagen worden 7 lagen getransformeerd naar woningen. De bovenste 4 lagen in deze toren behouden hun kantoorfunctie t.b.v.
Het Leger des Heils. De studio’s worden
toegewezen door het Leger des Heils.
Op de begane grond komen algemene
voorzieningen zoals ‘Bij Bosshardt‘. Dit is
een ontmoetingsplek in de buurt, waar
een maaltijd genuttigd kan worden. Een
tweedehands kledingverkoop, waar ook
werkervaring kan worden opgedaan,
completeert de begane grond.

BEHEERDER
PAKT LEEGSTAND ZELF
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TRIUVA, voorheen IVG, heeft de rol van
opdrachtgever op zich genomen en het
TransformatieTeam opdracht gegeven
voor het gehele traject voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning.
Binnen het TransformatieTeam hebben
diverse partijen aan dit plan gewerkt.
Benraad Hernieuwt (overleg, regelgeving), Architectenbureau Karina Benraad
(plattegrondontwikkeling, gevelaanpassingen), Bouwstart (bouwtekeningen,
aanvraag omgevingsvergunning) en
moBius Consult (geluidsadvies, externe
veiligheid).

DE AMSTERDAMSE BOX

Hietland van moBius en ik hebben hierover uitvoerig overleg gehad. Hij legde
mij het principe van de dove gevel uit.
Langzaam groeide bij mij het idee dat
je ook een deel van de bestaande gevel
Dankzij denken ‘out of de box‘ heeft het kon gebruiken als dove gevel en daarachter de nieuwe gevel kon maken.’
TransformatieTeam een nieuw concept
Dit zijn ze verder gaan uitwerken en dat
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