
	 	 Ten Katepoort
! ! Ten Katestraat, Amsterdam!

  De monumentale voormalige tramremise in Amsterdam Oud-
West, 'De Hallen', wordt getransformeerd tot een multifunctioneel 
complex. De 'Ten Katepoort' zal een belangrijke ontsluiting van dit 
grote ingesloten gebied worden. Het gebouw straalt daartoe de 
aanwezigheid van De Hallen in het straatbeeld uit. In de Ten 
Katepoort zijn drie winkels en negentien koopappartementen 
gerealiseerd. Het gebouw is gelegen aan één van de drukst 
bezochte dagmarkten van Amsterdan. Om het functioneren van 
de Ten Katemarkt niet te verstoren is het project geheel vanuit het 
binnenterrein gebouwd.

	 	 De Ten Katepoort heeft drie belendingen met elk hun eigen 
architectonische verschijningsvorm: een stadsvernieuwingsproject 
uit de jaren '80; het monument De Hallen en de 19e eeuwse 
bebouwing in de Ten Katestraat. De circa 30 meter brede invulling 
neemt een aantal belangrijke kenmerken van de 19e eeuwse 
architectuur over, maar toont zijn eigen identiteit.

	

	 	 De eigenlijke poort is ca 5,80 m hoog. Om de zichtbaarheid en de 
betekenis van de poort te versterken, is de hoogte visueel naar 
vier bouwlagen doorgetrokken. Achter het rvs metaalgaas tekent 
zich de verticale geveluitsnede boven de poort af. Het gaas zet 
zich voort in een eigentijdse 'kroonlijst' die de bouwdelen aan 
weerszijden van de poort met elkaar verbindt.

  Het project is een voorbeeld van de wijze waarop door een relatief 
kleine, maar zorgvuldige, ingreep het gebruik van een groter 
stedelijk gebied geïntensiveerd wordt.
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! !
	 	 Ten Katepoort		
	 	 Ten Katestraat 67-101 | Amsterdam

	 	 19 appartementen en 3 winkels in een poortgebouw
	 	 06.2001
	 opdrachtgever	 Delta Forte BV, Amsterdam
	 ontwerp	 Kruunenberg Van der Erve Architecten, Amsterdam
	 	 www.2xU.nl
	 medewerkers	 Margriet van Amersfoort
	 	 Esther Edelmann
	 	 Moritz Bernoully
	 	 Peter Nagtzaam
	 	 Unger Beerends
	 stedenbouwkundig ontwerp	 Edwards Stadsontwerp, Amsterdam
	 	 www.edwards.nl	
	 adviseur constructie	 Strackee BV Bouwadviesbureau, Amsterdam	
	 	 www.strackee.nl	
	 adviseur bouwfysica	 Tauw bv, Amsterdam	
	 	 www.tauw.nl
	 adviseur installaties	 Linssen, Amsterdam	
	 	 www.ibl.nl
	 leverancier gaas	 ARTOS sigma 2, fabrikant Andreas Kufferath GmbH
	 	 www.architectural-wire-cloth.com
	 gaasgevel	 Almex Constructie B.V., Bolsward	
	 	 www.almexmetaalgroep.nl	
	 hoofdaannemer	 BK Bouw BV, Bussum	
	 bouwtoezicht	 Bouw Adviesburo Mijdrecht BV, Uithoorn
	 status	 Start bouw 10.2005
	 	 Woningen opgeleverd 01.2007
	 	 Gaasgevel opgeleverd 2e kwartaal 2007
	 makelaar	 Grootamsterdam Makelaardij, Amsterdam
	 	 www.grootamsterdam.nl
	 impressies	 Floris visualisaties, Amsterdam
	 	 www.floris-visualisaties.nl
	 foto's	 Gerard Kruunenberg, Amsterdam www.2xU.nl
	 fotoalbum	 http://flic.kr/s/aHsjyvBrfL

	 	 Kengetallen
	 aantal koopwoningen	 19 stuks
	 gebruiksoppervlakte koopwoningen	 1368 m2 
 aantal commerciële ruimten 3 stuks
 bruto vloeroppervlakten commerciële ruimten 373 m2
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http://maps.google.co.uk/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=ten+katestraat+amsterdam&sll=53.800651,-4.064941&sspn=24.670754,39.287109&ie=UTF8&hq=&hnear=Ten+Katestraat,+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&layer=c&cbll=52.366466,4.867185&panoid=uwhpV5fy5dQcR5wQlFGsqg&cbp=12,105.53,,0,3.06&ll=52.36635,4.867399&spn=0.000774,0.002064&t=h&z=20
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