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EERSTE SCHINKELSTRAAT 38-40 TE AMSTERDAM

Eigenaar, en erfpachter van het perceel aan de Eerste Schin-

kelstraat 38-40 Lingotto Investments BV heeft, eerder dit jaar 

ILOVEARCHITECTURE benaderd met de vraag om een plan 

te realiseren binnen de bestaande structuur van het voorma-

lige Buurthuis, dat in 1995 door Fenna Oorthuys Architect is 

gerealiseerd.

De vraag bestond uit het inpassen van 7 woningen van di-

verse vloeroppervlakten op de 1e en 2e verdieping en het 

realiseren van twee CASCO-bedrijfsruimten op de begane 

grond aan de Schinkelkade en Eerste Schinkelstraat zijde 

met als uitgangspunt dat de ingreep binnen de bestaande 

structuur zou plaatsvinden en eventuele wijzigingen in het 

aanzicht zoveel mogelijk conform aanliggend werk gereali-

seerd worden.

U treft u in dit document de bijhorende stukken aan tbv de 

omgevingsvergunning voor de verbouwing van het voorma-

lig Buurthuis aan de Eerste Schinkelstraat 38-40 te Amster-

dam.

Met vriendelijke groet,

Joost Baks

ILOVEARCHITECTURE 
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GEVELAANZICHT SCHINKELKADE

De zijde aan de Schinkelkade heeft een beglaasde plint met 

hardhouten blauwe kozijnen. Het raam- en/of deurhout is 

voorzien van divers blauw schilderwerk wat in de nieuwe sit-

uatie behouden zal blijven. 

De pui met invoer ruimte en toegang, die zich bevindt aan 

deze zijde, zal in de nieuwe situatie deels gewijzigd worden 

en toegang verschaffen naar de bedrijfsruimte 1.

De gevel van de boven gelegen verdiepingen is op-

gebouwd uit geel-rode baksteen met repeterende wit ges-

childerde hard houten kozijnen. De kozijnen bestaan uit een 

symmetrische 3 vlaksverdeling waarbij het middelste deel 

te openen is en in de beide zijdelen ventilatieroosters zijn 

aangebracht.

GEVELAANZICHT EERSTE SCHINKELSTRAAT

Aan de zijde van de Eerste Schinkelstraat is de beglaasde 

plint doorgezet evenals het bovenliggende raampatroon 

waar op de hoek van de Schinkelkade en Eerste Schinkel-

straat een dubbel hoge hard houten pui in zijn geheel zal 

worden vervangen. Om de aansluiting tussen vloer en gla-

zen pui uit het zicht te ontnemen zal er in de nieuwe situ-

atie blauw geemailleerde beglazing worden toegepast in de 

kleur van de bestaande dichte delen.

De toegepaste zonwering zal in het nieuwe plan niet meer 

terugkomen aangezien deze van bijzonder lage kwaliteit is 

en te veel daglicht onttrekt voor de ruimten op de begane 

grond.

Een nieuwe entree pui naar bedrijfsruimte 2 zal worden ge-

realiseerd in de bakstenen plint naast het trappenhuis.
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Nadat het voormalige Buurthuis buiten gebruik werd ge-

nomen, heeft het ruimte geboden voor kleine bedrijvigheid / 

nijverheid. Veel van de bestaande vloer- en wandafwerkingen 

zijn behouden gebleven en bestaan vooral uit systeempla-

fonds, stucwerk op de wanden en diverse vloerafwerkingen 

(marmoleum en/of steenachtige vloer tegels) 

De losse en vaste inventaris (keuken en toiletten) zijn be-

houden gebleven en nog in gebruik door de tijdelijke bewon-

ers. Zodoende heeft het pand geen schade opgelopen door 

eventuele langdurige leegstand.

Volgens het asbest inventarisatierapport (zie bijlage) is het in 

1995 opgeleverde pand vrij van enige schadelijke stoffen die 

mogelijk bij de sloop kunnen vrijkomen. 
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