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bestaande behuizingsunits GVB

situatie, 1:1000

1 GVB eindpuntvoorziening
2 bushalte’s
3	 fietsbrug
4 entree Station Sloterdijk

Het gebied Sloterdijk, ten westen van Amsterdam, ondergaat momenteel een gelei-
delijke transformatie van een monofunctioneel kantorengebied naar een gemengd 
stedelijk gebied. Door een nauwe samenwerking tussen Gemeente Amsterdam 
en de gebruikers  heeft dit geleid tot een aantal concrete resultaten, op het gebied 
van transformatie van leegstaande kantoorgebouwen en nieuwe initiatieven op niet 
bebouwde kavels en in de openbare ruimte.

Studio Selva werd in 2014 gevraagd een nieuwe gevel te ontwerpen voor een 
GVB eindpuntvoorziening op Carrascoplein, naast Station Amsterdam Sloterdijk. 
De hergebruikte behuizingsunits, ontworpen door architectenbureau Hans Bloem, 
hadden een industriële uitstraling die niet paste met de gewenste uitstraling van 
het plein. Een warmer en meer ‘menselijk’ ontwerp zou beter stroken met het 
streven om het gebied een meer gemengd en vriendelijk karakter te geven. De 
nieuwe gevel is geheel in verduurzaamd hout uitgevoerd en opgehangen aan de 
constructie van de bestaande gevel, die zwart is geschilderd. Het ritmische patroon 
van lamellen geeft een monolitische indruk, maar door het toepassen van een felle, 
semi-transparante, metallische coating contrasteert het gebouw met de grijze be-
tonnen constructie van het spoor. De kleine voorziening wordt door zijn vrijstaande 
plaatsing	en	fijne,	minimalistische	detaillering	beleefd	als	een	meubel	op	het	plein.				
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Studio SelvaZuidgevel, entree



Studio SelvaClose-up noordgevel
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deur
 
bestaande deur (hergebruik), 
kantelaaf paumelles, 
deurkruk poedercoaten in kleur RAL 1007, 
“Narcissengeel”
 
bekleding zoals rest van de gevel, 
vlak liggend (“onzichtbaar”)

open gevelbekleding
 
geschaafd	gemodificeerd	hout, 
Accoya Radiata A2 of gelijkwaardig, 
3-zijdig nagenoeg foutvrij, 
standaard afmeting 169x19 mm (geschaafd), 
expansieruimte ca. 6 mm, bevestigd met RVS 
ringnagels zonder kop op regelwerk 
 
regelwerk d = 40mm, afgeschuind,  
verspringend onderbroken tbv. ventilatie 
mat zwart geschilderd, 
geschroefd aan bestaande  
golfplaat, d = 20mm
 
afwerking: drie lagen Drywood Woodstain VV 
transparante houtbescherming, oranje kleur 
met “metallic” poeder toeslag
duurzaamheidsklasse I

Zuidgevel entree, 1:20
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lamellen 
 
geschaafd	gemodificeerd	hout, 
Accoya Radiata A1, 4-zijdig nagenoeg foutvrij, 
standaard afmeting 194x32 mm (geschaafd), 
onzichtbare bevestiging op vloerranden  
 
afwerking: drie lagen Drywood Woodstain VV 
transparante houtbescherming, oranje kleur 
met “metallic” poeder toeslag
duurzaamheidsklasse I 

bestaande achterliggende gevel 
 
alle zichtbare delen achterconstructie, UNP 
profielen,	kozijnen	en	sandwich	paneel	zwart	
schilderen 

zetwerk op vloerrand 
 
zetwerk d = 3mm,  
poedercoating RAL 1007 “Narcissengeel”

vloerrand
 
geschaafd	gemodificeerd	hout,	
Accoya Radiata A2 of gelijkwaardig, 
3-zijdig nagenoeg foutvrij, afmeting 57x254mm 
(gelijmd), schuin, geschroefd aan bestaande 
UNP	profielen,	ondersteuning	elke	3	m	met	
stelpoot

zwarte zetwerk onder, d = 3mm, hoogte 
afgestemd op afschot maaiveld, geschroefd 
aan vloerrand

Zuidgevel, hoek 1:20


