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kOninklijk pAlEiS

bEuRS vAn bERlAgE

DE OuDE kERk

DE niEuwE kERk

NIEUWENDIJK 
196

DAMRAK 
70

AMSTERDAM
CiTy CEnTRE
Vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest en projectont-
wikkelaar Top Vastgoed werken aan één van de grootste 
en mooiste nationale retail-ontwikkelingen van dit decen-
nium. De transformatie vormt een van de sleutelprojecten 
van het gemeentelijke project 1012 en sluit aan bij de ambi-
tie van de gemeente Amsterdam om het entreegebied van de 
stad een economische impuls te bieden en het unieke karak-
ter van de stad te versterken. 

De gebouwen aan het Damrak en aan de Nieuwendijk, die 
binnenkort voor een groot deel leeg komen, vragen en ver-
dienen een nieuwe impuls. Het Damrak en de Nieuwendijk 
staan met elkaar in verbinding via de Beurspassage. Deze 
passage verrijst op een nieuwe plek en krijgt een hoogwaar-
dige uitstraling.
Vanaf 2015 krijgt Amsterdam twee fantastische gebouwen 
terug. Bijna 25.000 m2 nieuwbouw winkelruimte, verbon-
den door een brede passage. Passend in het stadsbeeld, 
een magneet voor winkelende passanten en internationale  
retailers en hiermee een plek waar Amsterdammers trots 
op mogen zijn.

R E C R A F T E D  F O R  A M S T E R D A M

iS AbOuT gREAT 
ATTRACTiOn
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DAMRAk 70
Het Damrak fungeert als rode loper naar het centrum 

van Amsterdam. Het is de belangrijkste route voor 

voetgangers die vanaf het Centraal Station de stad binnenlo-

pen. Deze passanten, het verkeer, de trams en fietsers brengen 

via het Damrak levendigheid de stad in. 

Met de aanpak van Damrak 70 krijgt het pand een nieuw aangezicht 

met een gevel die beter past in het ritme van de stad. Samen met twee 

grote modewarenhuizen als belangrijkste huurders, draagt het project 

bij aan de verwezenlijking van de gemeentelijke wens het Damrak te 

transformeren tot een aantrekkelijke, levendige boulevard. 

HuiDigE SiTuATiE DAMRAk 70 iMpRESSiE nA REAliSATiE



6 7

Het huidige pand wordt gestript, waarna er nieuwe baksteen gevels gerealiseerd worden. De winkel-
puien op de begane grond worden transparant en bijzonder hoog. De nieuwe zestig meter brede gevel 
heeft meer raakvlak met het originele werk van H.P. Berlage. De Amerikaan Robert A.M. Stern is 
verantwoordelijk voor het ontwerp.

DAMRAk 70
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pASSAgE
De huidige passage verdwijnt en maakt plaats voor een 

doorgang met allure die het Damrak en de Nieuwendijk opnieuw 

met elkaar verbindt. De herrijzing van de passage op een nieuwe 

plaats is een zeer belangrijk onderdeel van de gehele herontwik-

keling. Uitgangspunten van het ontwerp en bestemming zijn: 

kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en sfeer.

De lichte inrichting, geaccentueerd door ronde bogen en grote lam-

pen, kenmerkt de tweemaal zo hoge doorloop in haar nieuwe stijl. 

Met een minimale hoogte van 8 meter en minimale breedte van 4,5 

meter voelt de passage ruim en prettig aan. Centraal in de passage 

hebben twee winkels hun entree, beide van ’s morgens tot ’s avonds 

geopend. Samen met de dagelijkse passanten die gebruik maken van 

de passage om van de Nieuwendijk naar het Damrak te gaan, en om-

gekeerd, zorgen deze winkels voor levendigheid gedurende de hele 

dag. De wanden van de passage kennen dezelfde ritmiek in de gevel 

als die aan de Damrak-en Nieuwendijkzijde. De wanden zijn zo veel 

mogelijk van glas en bieden een blik in de winkels.

Er wordt gekozen voor een duurzame inrichting met passende mate-

rialen en afwerking. Samen met het dagelijkse beheer draagt de mate-

rialisatie bij aan het behoud van een schone, hele en veilige doorgang.

HuiDigE SiTuATiE pASSAgE iMpRESSiE nA REAliSATiE
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De passage op de huidige locatie verdwijnt, waarna richting Centraal Station een nieuwe, 
twee maal zo hoge, doorgang gecreëerd wordt. Licht en ruimtelijk met grote lampen in hoge 
ronde bogen en zoveel mogelijk transparante wanden richting de winkels. De nieuwe passage 
wordt een uniek stuk Amsterdam om trots op te zijn. De Amerikaan Robert A.M. Stern is 
verantwoordelijk voor het ontwerp.

pASSAgE

iMpRESSiE nA REAliSATiE
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niEuwEnDijk 196
De Amsterdamse Nieuwendijk is één van de meest 

bruisende winkelstraten van Nederland. De aanhou-

dende drukte op de nabijgelegen Kalverstraat heeft veel beken-

de winkels naar de Nieuwendijk gebracht.

Het huidige pand aan de Nieuwendijk is ontwikkeld in de jaren tachtig. 

Via een luchtbrug is het verbonden met Damrak 70. Op straatniveau 

huisvest het pand kleine winkelruimten met daarboven kantoren. De 

Rijksgebouwendienst is tot medio 2013 de grootste huurder, daarna 

komt het pand leeg te staan.

Modern in een authentiek jasje

Bijzonder aan de metamorfose van Nieuwendijk 196 is het feit dat 

groot winkeloppervlak wordt gecreëerd op een plek waar nu groten-

deels kleinere winkelpanden bestaan. De hoge, transparante puien 

van het nieuwe gebouw sluiten aan op het historische straatbeeld.  

Tegelijkertijd past het vanwege de ruime etages bij de wensen van  

moderne, internationale retailers.

HuiDigE SiTuATiE niEuwEnDijk 196 iMpRESSiE nA REAliSATiE
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niEuwEnDijk 196

Het huidige gebouw verdwijnt grotendeels. Slechts de begane grond, vloer en zijgevels van het 
huidige pand blijven behouden. Binnen dit kader vindt de nieuwbouw plaats. Authentiek 
aandoende nieuwbouw met een transparante gevel, naar ontwerp van Rijnboutt Architecten.

iMpRESSiE nA REAliSATiE



Voor meer informatie: info@nowadays.nl

Facebook: www.facebook.com/NowadaysAmsterdam

Disclaimer
Alle beelden geven een impressie van de toekomstige situatie 

en geen exacte weergave. De brochure is met de grootst 

mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter 

geen rechten worden ontleend.
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