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Het gebied ondergaat een transformatie van een industrieel naar een gemengd gebied waar 
wonen een belangrijke functie aan het worden is. Koopman International is een groothandelsbedrijf 
met bezoekers wereldwijd. Thema was de betekenis van deze firma voor Amsterdam naar buiten 
te brengen door aan het introverte gebouwcomplex een expressief gebouw toe te voegen.

De begane grond omvat kantoren voor algemene bedrijfsvoering. De verdiepingen grotendeels 
showrooms. Op de kop aan het water zitten kantoren voor productgroepen en daarboven bevinden 
zich twee appartementen met dubbelhoge ruimten aan de kopgevels en een tussenvloer. Bovenin 
de andere kop aan de Distelweg zijn centrale overlegruimten. De constructie van het hoofdkantoor 
staat op zichzelf, maar bouwt qua systeem voort op de eenvoudige staalbouw van de eerder 
gebouwde hallen erachter. Het bedrijf is zeer dynamisch, frequent vinden verbouwingen plaats om 
vernieuwingen in te kunnen passen.
Het duurzame karakter uit de tender werd meegenomen in de uitwerking. Zonnepanelen bedekken 
de daken. Ook het woongedeelte komt nog voort uit de tender.
De bestaande showrooms zitten in gesloten hallen, waar langs de randen kantoren in zijn 
opgenomen. Entree en directiekantoren waren opgenomen in een aangebouwd volume. 
Het Johan van Hasseltkanaal is breed, waardoor het uitzicht een grote reikwijdte heeft. De 
Ridderspoorweg langs de lange zijde van het gebouw gaat over een brug. Aan de andere zijde van 
het kanaal zijn nieuwe kavelsgewijze ontwikkelingen te zien, met veelal woningbouw, die het rauwe 
industriële karakter van Buiksloterham domestificeren. Deels blijven industriële gebouwen staan. 
Ook aan de Distelweg zullen binnenkort vergelijkbare ontwikkelingen plaatsvinden.
Op de transparante plint rust een volume met verticale raamstroken, die de lange zijde aan de 
Ridderspoorweg ritmisch scanderen. Passanten die langsrijden komen omhoog over de brug en 
zien het gebouw als een zilveren vis met kieuwen, los van de grond.
De koppen komen markant in beeld door hun stedebouwkundige positie: naast de brug over het 
kanaal en aan de andere zijde, waar 3 wegen bij elkaar komen. Daar ligt de glazen gevel een forse 
maat terug om de gevel van het bestaande kantoorgedeelte in het zicht te houden, de kop steekt 
daardoor fors uit. In de geperforeerde schermen in de koppen is de naam Koopman International 
opgenomen met in elkaar verweven patronen van het logo.
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