
	 	 Overkapping patio Ten Katepoort
	 	 Ten Katestraat 67-101, Amsterdam	

	 Ten Katepoort	 De voormalige tramremise in Amsterdam West, De Hallen, wordt 
getransformeerd tot een multifunctioneel complex. De poort in het 
woongebouw 'Ten Katepoort' zal een belangrijke ontsluiting van 
dit grote ingesloten gebied gaan worden. De eigenlijke poort is 
circa 5,80 m hoog, maar lijkt veel hoger omdat boven de poort, 
achter het roestvrijstalen gaas, de gevel terug ligt.

 

	 De Hallen	 Het eerste deel van de tramremise met werkplaatsen werd 
gerealiseerd tussen 1901 en 1903. Aan de Tollensstraat en aan 
het Bellamyplein zijn de karakteristieke bakstenen gevels met 
ambachtelijke detailleringen en hoge deuren van bijzondere 
kwaliteit. De hallen hebben kenmerkende lichtstraten met stalen 
spanten welke in belangrijke mate bepalend zijn voor het karakter 
van het monumentale complex. De passage tussen de Ten 
Katestraat en De Hallen gaat aansluiten aan op Hal 6; de lange 
hal die als binnenstraat gefungeerd heeft en als zodanig ook weer 
gaat functioneren.
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 overkapping patio De patio vormt de overgang tussen enerzijds de 
poort in het woongebouw aan de drukke Ten 
Katemarkt en anderzijds de te ontwerpen 
toegangszone van De Hallen. In de patio heeft 
men zicht op de achtergevels van de 
aangrenzende woningen; de gevel van De Hallen 
en op de schoorsteen van de voormalige smederij. 
Aan weerszijden van de patio bevinden zich 
ruimten behorend bij het ‘Loket Ten Katestraat’ 
van Stadsdeel West. Om geluidoverlast door 
passanten te voorkomen is de patio overkapt 
middels een vrijstaande constructie, waardoor een 
geluidsreductie van 30 tot 35 dB(A) gerealiseerd 
wordt. Om de sfeer van een overdekte 
buitenruimte te benadrukken is de overkapping zo 
transparant mogelijk gemaakt. De geometrie van 
de overkapping én de geluidabsorberende 
panelen van strekmetaal, die gevuld zijn met 
geluid-absorberend materiaal, leveren een 
positieve bijdrage aan de akoestiek in de patio.
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	 	 Total engineering opdracht 02.2008
	 opdrachtgever	 Stadsdeel Oud-West  www.west.amsterdam.nl
 ontwerp en coördinatie Kruunenberg Architecten  www.2xU.nl
	 medewerkers	 Bewar Mussa
	 stedenbouwkundig ontwerp	 Edwards Stadsontwerp  www.edwards.nl
	 ontwerp openbare ruimte	 PIM Landschapsarchitectuur  www.elberfeld.nl	
	 adviseur constructie	 Strackee BV Bouwadviesbureau  www.strackee.nl	
	 adviseur bouwfysica	 Tauw bv, Amsterdam  www.tauw.nl
	 directie en bouwtoezicht	 Stadsdeel Oud-West www.west.amsterdam.nl	
	 hoofdaannemer	 BK Bouw BV, Amsterdam
	 staalconstructie	 Almex Staalbouw B.V. www.almexmetaalgroep.nl
	 daklicht	 Brakel Atmos www.brakelatmos.com
	 e-installaties	 Instacom www.instacom.nl
	 metaalwerken	 Almex Constructie B.V. www.almexmetaalgroep.nl
	 status	 Start bouw 10.2008
	 	 Project opgeleverd 04.2009
 historische foto Stadsarchief Amsterdam ©  www.beeldbank.amsterdam.nl
 overige foto’s en visualisatie Kruunenberg Architecten ©  www.2xU.nl
	 fotoalbum	 http://flic.kr/s/aHsjz4PJeZ

	 	 Kengetallen
 vloeroppervlak 120 m²
	 inhoud	 600 m3
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