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Scholenbouw

het bestaande Casa400 gebouw (met 400 

kamers) werd, naar ontwerp van vmX, flink 

aangepakt. “belangrijke ingreep was het 

vergroten van de woonoppervlakken. dat hebben 

we bereikt door van drie kamers twee kamers te 

maken. door de kolommenstructuur van het gebouw 

was dat relatief eenvoudig. twee kamers over drie 

stramienen.” de tweede belangrijke ingreep in het 

bestaande gebouw was de doorbraak door het 

gebouw. een ingreep met een stedenbouwkundige 

insteek. teunissen legt uit: “door het gebied loopt 

een groene as. het bestaande gebouw zat die as in 

de weg. met het oog op het doortrekken van die as 

is een poort door het bestaande gebouw gemaakt. 

in die poort bevindt zich de nieuwe hoofdentree van 

de studentenwoningen. de kolommen en liggers zijn 

hier goed zichtbaar en dat hebben we nog geaccen-

tueerd door felle kleuren.” 

nieuWbouW
de groene as in het eenhoorngebied markeert een 

driehoekige bouwkavel. op die kavel is de nieuw-

bouw voor 125 starterswoningen gerealiseerd in de 

vorm van een driehoekige toren. Per verdieping zijn 

zes woningen ondergebracht, drie in de hoekpunten 

en drie daartussenin. “de vorm van de kavel bepaalt 

niet alleen de plattegrond van het gebouw maar ook 

het bijzondere gevelpatroon,” zegt teunissen. in de 

driehoekige (prefab betonnen) gevelelementen, met 

een inslag van groene en zwarte basaltsteenkorrels, 

zijn aluminium raamkozijnen gemonteerd van alcoa 

architectuursystemen uit harderwijk. de kozijnen van 

de aluminium ramen zijn in overeenstemming met 

de driehoekige vorm van het gebouw. driehoekige 

(afgewisseld met vierkante) aluminium elementen  

zijn uitgevoerd in het alcoa rt 62 raamsysteem.  

de profielkleur is donker grijs.

 

SuperSnel bouWen
basalsteenkorrels, de scherpe hoeken van het gebouw 

en de strakke afwerking van de aluminium gevel-

delen maken van exCasa400, met een hoogte van 

zestig  meter, een markante nieuwe stadsentree. die 

bovendien supersnel is gebouwd. teunissen hierover: 

“Per week een verdieping klaar. bouwer dura vermeer 

werkte nauw samen met hurks beton, producent 

van de prefab betonnen gebouwdelen. in de fabriek 

zijn ook de aluminium ramen gemonteerd. Complete 

geveldelen konden zo worden ingehesen en maakten 

het gebouw in één bouwgang wind- en waterdicht. 

ook de inbouw van sanitair, keukens, installatietech-

niek – alles verliep volgens het prefab bouwconcept. 

om de onderlinge afstemming tussen bouwpartners 

optimaal te krijgen is alles gebimd.” vanwege de 

enorme bouwsnelheid en de reductie van faalkosten 

smaakt deze manier van bouwen naar meer, besluit 

teunissen: “als het maar even mogelijk is bouwen we 

– bij voorkeur – in prefab!”

excasa400: 
StARtERWONINgEN IN
DRIEHOEKIgE tOREN

“slopeN iN eeN tijd die iNzet op 

duurzaamheid voNdeN wij Niet 

voor de haNd liggeNd. hoewel het 

iNdruiste tegeN het bestemmiNgs-

plaN – dat giNg uit vaN sloop eN 

Nieuwbouw vaN eeN gesloteN 

bouwblok - heeft vmX eeN tegeN-

voorstel gemaakt: verbouweN 

eN Nieuwbouw toevoegeN. dat 

plaN kreeg de haNdeN op elkaar.  

de gemeeNte paste het bestem-

miNgsplaN aaN eN gaf daarmee 

het groeNe licht aaN oNs ver-

NieuwbouwplaN.” leoN teuNisseN  

vaN vmX over het project eX-

casa400 iN het eeNhoorNgebied iN 

amsterdam.

gevel
parade

linKS: Plattegrond nieuwbouw 

woontoren en verbouw van 

beStaande ComPleX met Studenten-

woningen.

reChtS: woontoren en beStaande  

StudentenComPleX in een drie- 

hoeKige Kavel. de groene aS looPt 

door het beStaande ComPleX.
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