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herinrichting entreehal met nieuwe trap en ontvangstbalie 

nieuwe entree Beurs van Berlage aan het Damrak

Beurs van Berlage, Amsterdam
renovatie en herinrichting entree- en ontvangstgebied

De Beurs van Berlage (de voormalige Amsterdamse Koopmansbeurs uit 1896) is met 
de realisatie van een nieuw entree- en ontvangstgebied en de renovatie van een aantal 
publieke ruimtes, geschikt gemaakt als publiekstrekker in het drukke stadscentrum van 
Amsterdam.
De krappe en weinig uitnodigende entree aan het Damrak is getransformeerd naar 
een open, lichte en uitnodigende binnenkomst van het beursgebouw. De belangrijkste 
werkzaamheden bestonden uit de vernieuwing van de entreepartij, de inrichting van 
entreehal, de herinrichting van ontvangstruimtes, de verbetering van de routing door 
het gebouw, de realisatie van nieuwe trappen en liften, de herstructurering van de 
installatietechniek, de aanleg van een logistieke backbone en de belettering van de 
gevel. 
In het souterrain zijn twee expositieruimtes en een facilitaire zone gerealiseerd. De 
vroegere kelder is gerenoveerd en van meer daglicht voorzien. Met een nieuwe trap en 
een nieuwe, glazen lift is het souterrain voor publiek ontsloten.
In de Veilingzaal is nieuwe wandbespanning aangebracht: lakenvilt met daarop een 
abstract, in garen gestikt patroon dat refereert aan het maatsysteem dat Berlage in zijn 
gevelcomposities gebruikte. 
De Graanbeurszaal is volledig gerenoveerd en als ruimte voor grote ontvangsten en 
bijeenkomsten ingericht. Flexibiliteit en representatie van de ruimte staan voorop. 
De zaal is zowel bruikbaar voor congressen, debatten en lezingen als voor diners en 
feestelijke avonden.

De Amsterdamse Koopmansbeurs werd in 1896 ontworpen door H.P. Berlage en is sinds 
de opening in 1903 een van de belangrijkste publieke gebouwen van Amsterdam. Het 
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nieuwe trap entreehal met ingebouwde traplift

gebouw wordt gezien als een mijlpaal in de ontwikkeling van de moderne architectuur. 
De koopmansbeurs huisvestte een goederen- en graanbeurs, een effectenbeurs, 
vergaderzalen voor onder andere de Kamer van Koophandel, telefonielokalen, een 
postkantoor en een koffiehuis. 
Na het vertrek van de beurzen werden vanaf 1985 stapsgewijs verschillende culturele 
functies aan het gebouw toegevoegd.  Sinds 2008 realiseert de CV Beurs van Berlage 
een Palazzo Publico: een hedendaags congres-, vergader- en evenementencentrum met 
restaurants en expositieruimte. 
De Beurs van Berlage huisvest ongeveer 45 bedrijven in diverse kantoren, 
flexwerkplekken (Meet Berlage), twee tentoonstellingsruimtes, een dependance van 
de New York Film Academy, een grand café aan het Beursplein en verschillende ruimtes 
voor grote internationale congressen en evenementen.

nieuwe trap entreehal met ingebouwde traplift

ontvangstbalie entreehal met keramische bekleding



gerenoveerde entreehal  met opnieuw opengewerkte vide en nieuw ontworpen ontvangstbalie

flexwerkplekken in ontvangstzone op eerste verdieping met nieuwe  doorkijk naar entreehal

ontvangstbalie entreehal met nieuwe trap naar ontvangstzone verdieping en fietsenkeldernieuwe trap en glazen lift naar naar souterrain

nieuwe glazen lift naar souterrain

ontvangstbalie entreehal met keramische bekleding

nieuwe trap naar souterrain



Veilingzaal met nieuw ontworpen wandbespanning toiletten in facilitaire zone

logitieke backbone: facilitaire zone souterrain met o.a. dienstruimtes en toiletten 



tentoonstellingsruimte in souterrain
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gerenoveerde, multifunctionele Graanbeurszaal


