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De locatie van het Ex-Casa400 project ligt in het 
Eenhoorngebied. Kenmerkend voor dit gebied is 
de omslag die hier merkbaar is van de 19e eeuwse 
stad met gesloten bouwblokken uitgevoerd in 
de typische Amsterdamse rode baksteen naar 
de meer open na-oorlogse verkaveling, met veel 
glas en beton, die ook hier richting de ringweg is 
te vinden. Het gebied grenst met een wand van 
weinig gewaardeerde modernistische gebouwen 
aan één van de belangrijkste toegangswegen 
vanaf die ringweg de stad in, de Gooise weg. 
Voor de herontwikkeling van dit gebied tot een 
aantrekkelijk gemengd woon- en werkgebied 
is een stedenbouwkundig kader opgesteld 
waarvan gesloten bouwblokken en groene 
assen de belangrijkste kenmerken zijn. Ook 
voor de vervanging van het Casa400 gebouw 
was een gesloten bouwblok voorzien, met een 
hoogteaccent langs de Gooiseweg.

PLAN
Doorgaans worden alleen gebouwen met een 
monumentale waarde hergebruikt. Het leek VMX 
Architects in dit geval uit functioneel oogpunt, 
maar ook vanwege duurzaamheid, voor de 
hand liggend om in strijd met de oorspronkelijke 
opgave het bestaande CASA400 (gebouwd voor 
400 studentenkamers) niet te slopen, maar te 
hergebruiken voor de nieuwe studentenwoningen. 
Om de groene as uit het stedenbouwkundige 
plan op deze plek toch te kunnen continueren is 
een poort door het bestaande gebouw gemaakt, 
waar ook de nieuwe hoofdentree van de 
studentenwoningen naartoe verplaatst is.

Langs deze groene as bleef een driehoekige 
bouwkavel over, exemplarisch voor veel 
restgebieden in de stad. De nieuwe bebouwing, 
voor ca 130 starterswoningen, is in de vorm 
van een driehoekige toren gerealiseerd, die een 
markante nieuwe stadsentree aan de Gooiseweg 
heeft gecreëerd. De vorm van de kavel heeft de 
plattegrond van het gebouw gedicteerd, maar is 
ook de basis voor het gevelpatroon geworden. 
Vanaf de historische stad en vanaf de ringweg 
manifesteert de toren zich als een plat vlak, de 
scherpe hoeken zijn verrassingen die alleen vanuit 
enkele posities te ervaren zijn. De driehoekige vorm 
levert een zeer efficiënte bruto- nettoverhouding 
op en de scherpe hoeken dragen sterk bij aan het 
karakter van de verder eenvoudige plattegronden 
van de starters woningen.

BEWONERS CENTRAAL
VMX Architects heeft bij meerder projecten 
ervaring opgedaan met de woonwensen van 
studenten en van starters op de woningmarkt. 
Waar studenten de locatie en gemeenschappelijke 
voorzieningen belangrijker vinden dan de directe 
leefruimte, wil de starter vooral maximale 
privéruimte en privacy; de student hecht waarde 
aan interactie met de directe woonomgeving, 
terwijl het netwerk van de starter zich uitstrekt 
over de hele stad en meestal tot ver daarbuiten. 
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Het project beantwoordt aan deze eisen. Zo is er 
in het gerenoveerde gebouw voor de studenten 
een horeca gelegenheid op de begane grond, met 
daaraan grenzend op de eerste verdieping een 
wasserette met een groot balkon gerealiseerd. 
Het bestaande casco is optimaal benut, de liften 
en trappenhuizen zijn buiten het volume geplaatst 
om zoveel mogelijk studentenkamers (van ca 24 
m2, met eigen badkamer en keuken) mogelijk te 
maken.

FENIKS EN BAKEN
In de nieuwe toren zijn geen gezamenlijke functies 
aanwezig, hier is juist de beschikbare ruimte 
optimaal gebruikt voor de starterswoningen 
(zelfs binnen 60m2 is steeds een woon-, slaap- 
en werkkamer gecreëerd). De grote, soms 
driehoekige ramen zijn zo gedetailleerd dat de 
diepe neggen zitbanken vormen die de bewoner 
een comfortabel uitzicht over de hele stad geven.

Alle projecten van VMX Architects hebben 
ondanks de doorgaans lage bouwkosten een 
markante, haast luxe uitstraling. De gevels 
worden altijd zonder vooropgezette vorm- of 
stijlgedachte ontworpen. Ook bij het Ex-Casa400 
project is de verschijningsvorm van het project 
een weerslag van het programma, de bewoners 
en de locatie. 

Het gerenoveerde gebouw heeft een vliesgevel 
gekregen, licht in gewicht en licht van kleur, die 
het gebouw weer stralend nieuw maakt. Ook 
zonder brand als een Feniks herrezen, reflecteert 
het gebouw nu de omgeving en stelt het zich 
open voor de door studenten gewenste interactie 
met de buurt. Voor het ontwerp van de toren 
is de kwaliteit van de door starters gewenste 
anonimiteit nader onderzocht. De driehoekige, 
wat afgelegen bouwlocatie en dit meer introverte 
karakter van de starters zijn de aanleiding 
geweest voor de massieve prefab betonnen 
gevelelementen, die afgewerkt zijn met een 
natuursteen inslag. Dit materiaal, samen met de 
vorm en maat van de ramen, aangevuld met de 
uitstraling van de kleuren uit de inrichting van de 
bewoners zelf, maken de toren tot een markant 
Baken voor de stad.
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PROGRAMMA  Totaal 30.847 m2 BVO

342 Studentenwoningen (18-38 m2 GO) met 
conciërge, horeca en wasserette (ca 1.000 m2)

130 Starterswoningen (60-80 m2 GO) met 
loggia’s, bergingen en 65 parkeerplaatsen

TEAM
Constructeur             Van Rossum
Installatieadvies             WHR
Bouwfysisch advies           DGMR
Hoofd aannemer            Dura Vermeer
Aannemer prefab beton            Hurks (oa gevels)
Aluminium gevels               Blitta
Werktuigbouwkundige Installaties       Unica
Elektrotechnische Installaties         Blom
Prefab sanitaire units        Logus



1  entree
2  kern
3  berging
4  parkeergarage
5  restaurant lobby
6  studenten entree
7  studentenwoningen
8  fietsenstalling entree
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1ste verdieping
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1  entree
2  lobby
3  kern
4  starterwoningen
5  parkeerentree
6  restaurant
7  wasserette
8  studentenwoningen
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1  centrale kern
2  starterwoningen
3  entreehal
4  studentenwoningen
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1  hal
2  toilet
3  badkamer
4  berging
5  woonkamer
6  kleine slaapkamer
7  grote slaapkamer
8  loggia
9  kern
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doorsnede door dek 

8

Doorsnede A-A’
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Legenda

1 Restaurant Lobby
2 Restaurant
3 Restaurant Services
4 Fietsenstalling / Bicycle Parking
5 Laundry / Wash & Meet
6 Studentenwoningen / Student Housing
7 Starterwoningen / Starter Housing
8 Parkeergarage / Parking Garage
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dwarsdoorsnede

1  restaurant lobby
2  restaurant
3  restaurant service
4  fietsenstalling
5  wasserette
6  studentenwoningen
7  starterwoningen
8  parkeergarage
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lange doorsnede Casa

1  lobby studentenwoningen
2  studentenwoningen
3  fietsenstalling
4  restaurant lobby
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