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De Kalverpassage heeft zijn deuren 
geopend met een volledig vernieuwde 
structuur en verschijningsvorm. 

Fashion is het domein waarin steeds 
opnieuw de verbinding is gecreëerd tussen 
alledaagse pragmatiek en de verleiding 
van het onbereikbare. Deze verbinding 
van cool naar elegant is ook het leidende 
motief voor het nieuwe Kalverpassage 
ontwerp. De passage entrees zijn daartoe 
extreem uitnodigend ontworpen met 
een vloeiende beweging naar binnen toe 
zonder dat sprake is van dwangmatigheid; 
Verleiding is hier het kernbegrip. 
‘Een Flow’ is het beeld dat past bij de 
drukte van de Kalverstraat en de Heili-
geweg, een stroom van mensen in een 
lineair systeem. Maar eenmaal binnen 
de passage willen we de bezoekers juist 
onthaasten en op de winkels oriënteren. 
Niet van A naar B rennen, maar verblijven, 
links en rechts van alles ontdekken, slen-
teren… 

Het verhoogde neutrale plafond onder-
steunt de kwaliteit van verblijven en 
vertoeven, door op subtiele wijze de blik 
van de bezoeker op de winkelpoorten 

links en rechts te richten. De flow blijft 
behouden, maar met aandacht voor de 
omgeving. In het plafond bij de entrees 
heeft het thema een ruimtelijke, craquelé 
uitwerking gekregen, licht van kleur en 
spiegelend. Het ‘Triangular grid’ lichtkunst-
werk van Sigrid Calon, toegepast op de 
lichtplafonds zorgt voor extra allure bij de 
entrees. In de passage staan kunstwerken 
van Ai Wei Wei; Maarten Baas en Ichwan 
Noor om de passage extra te verrijken 
en voor wat rustmomenten zorgen in de 
winkelhectiek. 

Alle winkelentrees zijn nu gesitueerd aan 
de passage op straatniveau, ter verster-
king van de levendigheid van deze open-
bare ruimte. Grote winkels over meerdere 
verdiepingen beschikken over hun eigen 
verticaal transport. Kleine winkels en de 
twee cafés in de passage dragen bij aan 
het gevoel van afwisseling en variatie. De 
plattegrond van de passage is gerestyled 
tot één helder en overzichtelijk gebaar in 
de vorm van een boemerang. 

De beide passage entrees en de centrale 
toren krijgen in het ontwerp een speciale 
uitwerking ter versterking van de attractie- 

en belevingswaarde van het gehele 
project. 
Bij de Kalverstraat entree betekent dit 
dat de drie centrale dubbel hoge portalen 
die toegang geven tot de passage 
volledig zijn geopend. Door voor de 
middelste twee kolommen een bekle-
ding te gebruiken uit het interieur zijn de 
portalen optisch versmolten tot één groot 
portaal. Het effect van entree opening is 
optisch versterkt door het aanbrengen 
van verlichtte dagkanten die de entree 
omkaderen. Vanuit beide richtingen in de 
smalle Kalverstraat is het effect van deze 
lichtpoort een krachtig symbool zijn voor 
het daarachter liggend winkelprogramma. 
De naastliggende winkelpuien zijn even-
eens dubbel hoog uitgevoerd. De passage 
is over de eerste 25 m dubbel hoog en 
verloopt daarna vloeiend tot een enkele 
verdieping. Het bestratingsmateriaal van 
de Kalverstraat loopt over de eerste 25m 
naadloos over in de bestrating van de 
passage. 

De Heiligeweg-entree heeft een zelfde 
transformatie ondergaan: De historische, 
400 jaar oude Rasphuispoort is vrij gelegd 
van zijn belendingen en tegelijkertijd 
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gerestaureerd naar de kleurstelling van 
begin 17e eeuw; de tussenruimte is voor-
zien van een gietijzeren hek. Het poortje is 
spectaculair aangelicht. De aanwezigheid 
van de achterliggende winkelpassage is 
nadrukkelijk zichtbaar gemaakt in de 
Heiligeweg door het plafond als een hoog 
volume tot in de rooilijn op te trekken; met 
subtiele toepassing van licht is de uitno-
digende werking van de entree geoptima-
liseerd. De bestrating van de Heiligeweg 
loopt, net als bij de Kalverstraat entree, 
over een lengte van 20m naadloos over in 
de bestrating van de passage.

Het centrum van de c.a. 100m lange 
passage, ontleent zijn kwaliteit als focal-

point vooral aan het overvloedige daglicht. 
De trapontsluiting naar het café boven in 
de toren is in de onderste lagen verlegd 
naar de Singelentree, waardoor de centrale 
vide van de toren visueel is opgeschoond. 
De schuin opgaande lift naar het café, die 
nu zichtbaarder is door het verwijderen 
van onnodige trappen en roltrappen, wordt 
begeleid door een subtiele lichtlijn. Door 
middel van een grote spiegel in de toren 
krijgt de bezoeker de gelegenheid om 
midden in de winkeldrukte visueel contact 
te maken met het daklandschap en met 
de directe omgeving van de Kalverpas-
sage; de torens van Amsterdam.

De entreelobby die als het social hart van het gebouw functioneert.



Kalverpassage | Plattegronden en doorsnedes

Doorsnede A - A

Plattegrond begane grond
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A

Het café in de toren Kunstwerk aan de Heiligeweg

Entree aan de HeiligewegDe toren met spiegels in het plafond met de lift naar het café
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De vide in het centrum van de boemerang

Kunstwerk Ai Wei Wei

Kunstwerk Sigrid Calon

Entree aan de Singel met de klok van Maarten Baas



Entree aan de Kalverstraat
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Kunstwerk Ichwan Noor






