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Huidekoper, Amsterdam 

Een kantoorgebouw en parkeergarage in 
Amsterdam, gebouwd in 1974, is drastisch 
getransformeerd. Functioneel, ruimtelijk 
en energetisch voldeed het gebouw 
niet meer aan deze tijd. Niet alleen is de 
architectuur gemoderniseerd door het 
bestaande gebouw tot op het betonskelet 
te strippen en te voorzien van nieuwe 
gevels, ook is het gebouw uitgebreid 
met twee verdiepingen, waaronder een 
sprekende dakverdieping. Een deel van 
de parkeergarage is getransformeerd tot 
kantoor en ontmoetingsruimte ten behoeve 
van een betere aansluiting op de straat. Een 
uitdagende opgave, vanwege de gevoelige 
locatie in de historische binnenstad van 
Amsterdam.
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i gevel entree Huidekoperstraat
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Het trapeziumvormig bouwvolume met 
gevels aan de Huidekoperstraat en de 
Pieter Pauwstraat bestond voorheen 
uit drie lagen parkeren en daarop drie 
lagen kantoorruimte. Na renovatie is het 
kantooroppervlak vergroot en het aantal 
parkeerplaatsen verkleind. De uitbreiding 
op het dak: een zinken kap waar sculpturale, 
driehoekige ramen in zijn opgenomen, 
biedt een spectaculair uitzicht over de 
stad. In de nieuwe dubbelhoge ruimte op 
de begane grond is een royale ontvangst- 
en horecaruimte toegevoegd. De flexibele 
kantoorvloeren faciliteren werkplekken aan 
de gevel en overleg- en vergaderruimten in 
het hart van het gebouw. De entreezone is 
vernieuwd en verkeersruimten met trap en 
liften zijn geheel gerenoveerd.

s vorige situatie gevel 
s nieuwe situatie gevel Pieter Pauwstraat
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i geïntegreerde plantenbakken en ontworpen roosters gevel
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i inkijkplattegrond verdieping dakopbouw (nieuw)
s beeld van ritmiek sculpturale ramen
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i zicht op het Rijksmuseum

7



Waar de architectuur voorheen een gesloten 
uitstraling had, voegt het gebouw zich nu 
op vanzelfsprekende wijze in het stedelijk 
weefsel van de stad en legt op straatniveau 
contact met zijn omgeving. De nieuwe gevels 
kennen een klassieke opbouw, met een plint, 
middendeel en dak beëindiging. De begane 
grond heeft een royale maat gekregen met 
zes meter hoge puien, die plaatselijk zijn 
ingevuld met speciaal ontworpen roosters. 
De roosters onttrekken aan de Pieter 
Pauwstraat de parkeergarage uit het zicht. 
Hier zijn tevens plantenbakken toegevoegd 
om bij te dragen aan de vergroening van de 
stad. De detaillering is zo uitgevoerd, dat 
er zoveel mogelijk schaduwwerking en een 
verfijnd lijnenspel ontstaat. 
 
Een warmtepompinstallatie, hoge 
isolatiewaarden van de schil en nieuwe, 
zuinige installaties maken het een 
kantoorgebouw met een zeer laag 
energieverbruik. Een groot deel van de 
energie wordt ter plaatse opgewekt met 
pv-panelen op het dak. Al deze toepassingen 
zorgen voor een bijzondere prestatie: het 
gebouw is all-electric en voldoet nu al aan 
deze gestelde duurzaamheidsambitie van 
Amsterdam voor 2050.

s interieur toiletgroep 
s zicht op fragment gevel Huidekoperstraat
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i start museale routei inkijk Pieter Pauwstraat 
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‘De efficiëntie in bouwmethodiek heeft verfijnde detaillering niet 

in de weg gezeten. Prefab elementen zijn tot de laatste schroef 

uitgedetailleerd, waardoor we als architect precies wisten wat 

het esthetische speelveld was.”
 
Janneke Bierman, projectarchitect -  directeur 
 

i steenstrips STO - schets detail gevel rondom verdiepingsvloeren
s sculpturale dakopbouw in opbouw - na oplevering
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i plaatsing van prefab element gevel
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i detail verdiepte negge in combinatie met verticaal metselwerk (steenstrips, STO)
s ritmiek van prefab elementen gevel 
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i raam met verkenning en aluminium dagkanten
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i gootdetail, aansluiting gevel op dak: schetsontwerp - werktekening 
s opbouw van kozijn in werkplaats - opbouw van HSB dakelement in werkplaats
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i plaatsing van prefab dakelement - inclusief reeds geplaatst kozijn
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