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INLEIDING
De Centrale Markthal ligt midden op het afgesloten
Food Center Amsterdam (FCA), een groothandelsmarkt
voor levensmiddelen. Dit oorspronkelijk 40 hectare
grote terrein wordt ook wel de ‘Buik van Amsterdam’
genoemd. Vanuit hier worden restaurants, winkels en
bedrijven in Amsterdam en omstreken bevoorraad. In
de komende jaren wordt het gehele Food Center terrein
geherstructureerd. De Centrale Markthal zal hierin een
belangrijke rol in spelen.
Wat staat er te gebeuren? Aan de noordkant van de
Centrale Markthal wordt een nieuw en compacter Food
Center gerealiseerd. Aan de zuidkant komen woningen
en een groot stadsplein voor ontspanning. De Centrale
Markthal zal met haar centrale ligging een belangrijke
schakel vormen tussen de bedrijvigheid van het nieuwe
FCA en de aansluitende woonwijk in het Marktkwartier.
In 2025 zal de Centrale Markthal bekend staan als dé
nieuwe hotspot voor culinair & creatief Nederland en de
huiskamer van Amsterdam.
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GESCHIEDENIS
Sinds 1895 bevond de Amsterdamse markt voor
groente en fruit zich aan de Marnixstraat, midden in
een woonwijk. Logistiek en hygiënisch liet die plek
veel te wensen over. In 1934 werd daarom de Centrale
Markt geopend: een geheel nieuw terrein aan de Jan
van Galenstraat, voorzien van tien insteekhavens, een
flink aantal pakhuizen en met de grote markthal in het
midden. De markt, ook wel de ‘Kathedraal van Groente
en Fruit’ genoemd, was van meet af aan niet openbaar
toegankelijk voor het publiek maar enkel bedoeld als
groothandelsmarkt voor winkels en marktkooplieden.
De Centrale Markthal zelf vormde letterlijk en figuurlijk
het middelpunt van het marktterrein. Hier in dit gebouw
werden de goederen tentoongesteld en vond de echte
handel plaats.
Het ontwerp van de Markthal is van de hand van Nicolaas
Landsdorp. De architectuur van het gebouw verbindt
de monumentale grootsheid met de menselijke maat.
De enorme proporties geven de Centrale Markthal
een indrukwekkende uitstraling. Maar het interieur
onthult zich daarentegen als een toegankelijk atrium
met verfijnde details. Oorspronkelijk had de Centrale
Markthal een toren met klok die voor velen in Amsterdam
gold als het belangrijkste uurwerk in hun dagelijks
bestaan. Die toren is in de jaren ‘80 afgebroken.
In 2006 verloor de Centrale Markthal zijn centrale functie
en kwam het pand leeg te staan. Nu, vijftien jaar later, is
BOEi druk bezig met de restauratie van het monument
en wordt de Centrale Markthal gereed gemaakt voor een
nieuw gebruik.
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LOCATIE
Centrale Markthal

Het terrein met daarop de Centrale Markthal ligt
ten noorden van de Jan van Galenstraat in het
stadsdeel Amsterdam West. Het is een bijzondere,
historische locatie aan de rand van de binnenstad. In
vijf minuten fiets je van het terrein naar de Jordaan
en middels een directe busverbinding ben je in een
kwartier bij Centraal Station.
VAN BARRIÈRE NAAR VERBINDING
Bijna een eeuw lang was het marktterrein met de
Centrale Markthal als middelpunt een barrière in
de stad: zeer zichtbaar, maar niet toegankelijk.
In de toekomst wordt het terrein juist een
verbindende schakel tussen de omliggende buurten.
Het stedenbouwkundige plan voorziet in een
stedelijk woongebied in het zuidelijke deel van het
marktterrein, en een afgesloten Food Center op het
noordelijke deel. Nieuwe bruggen over het Westelijk
en Oostelijk Marktkanaal zullen het woongebied met
de Staatsliedenbuurt en Bos en Lommer verbinden.
Een park dat uitloopt op het marktplein verbindt de
Centrale Markthal straks met de Jan van Galenstraat.
De Centrale Markthal ligt op de scheidslijn tussen de
openbare en de gesloten delen, en verbindt die als
centraal element.

Jan van Galenstraat 4
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HET GEBOUW
De Centrale Markthal bestaat uit een grote centrale
hal met aan weerszijden (voormalige) kantoren en
pakhuizen. De langwerpige centrale hal heeft een
binnenmaat van 126 bij 50 meter en is een van de
grootste overspanningen van Nederland. De kantoren
bevinden zich op drie verdiepingen en worden
ontsloten door galerijen.
Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van
het marktkwartier voorziet in een culinair, creatief en
circulair gerelateerd programma van 16.000m2 BVO
voor de Centrale Markthal. Exclusief de marktvloer is
er 10.000m2 BVO beschikbaar in het huidige gebouw.
Het beeldverslag op deze en de volgende pagina’s geeft
een impressie van de huidige situatie van het pand.
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BUITEN
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BINNEN

RESTAURATIE
In 2017 werd een begin gemaakt met de restauratie
van de Centrale Markthal en vanaf 2020 kwamen
de werkzaamheden echt op stoom. Inmiddels
ontfermt een team van vier aannemers zich over
deze grootschalige restauratie. Als eerste staat het
casco van de Centrale Markthal op het programma. Zo
worden de gevels, het betonwerk, de bakstenen, de
kozijnen, de stalen ramen en het grote zadeldak stuk
voor stuk grondig aangepakt. Deze klus duurt tot begin
2023. Daarna worden de gebruiksruimtes voorzien
van installaties en krijgen ook de zeven toegangen
naar de markthal en de marktvloer een opknapbeurt.
Gelijktijdig wordt er een groot duurzaamheidsplan
uitgerold. Denk dan aan energiebesparende
maatregelen zoals waterbesparing middels een groen
dak en een PV-zonnepanelen park bovenop de Centrale
Markthal. Uiteindelijk zal de gehele restauratie tot
eind 2024 duren. In 2025, ook het jaar dat de stad
Amsterdam haar 750 jarig bestaan viert, volgt dan de
grootse opening.

7

CONCEPTUEEL RAAMWERK
DE DRIE C’S

CULINAIR

Culinair, Creatief en Circulair zijn de drie kernthema’s die
de basis vormen voor de programmering van de Centrale
Markthal. Deze kernthema’s zijn onderling verbonden en ze
keren terug in elk onderdeel van de programmering.
Vanwege de historie van het gebouw en het omliggende
Food Center Amsterdam ligt de nadruk op de C van Culinair.
Aanvullend hierop biedt het gebouw ook ruimte voor
experiment, innovatie en makerschap binnen alle creatieve
disciplines. Culinariteit en creativiteit versterken elkaar.
Het derde kernthema is circulariteit. Alleen met een
circulaire aanpak is het mogelijk om een langdurig gebruik
en behoud van de Centrale Markthal te waarborgen en een
duurzame toekomst te bewerkstelligen. Circulariteit zal
worden bewerkstelligd op elk vlak, van de programmering
tot en met de architectuur. Ook binnen de thema’s Culinair
en Creatief is circulariteit een essentieel onderdeel.

CREATIEF

Een goede balans tussen deze drie kernthema’s is
noodzakelijk om dit bijzondere rijksmonument te behouden
en relevant te maken en te houden voor de inwoners van
Amsterdam, nu en in de toekomst.
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CIRCULAIR

DE CENTRALE MARKTHAL
IS ER VOOR IEDEREEN
Amsterdam is in een snel tempo aan het veranderen,
en met die veranderingen komen uitdagingen zoals
segregatie, eenzaamheid en kansenongelijkheid. Eén van
de belangrijkste uitgangspunten voor het herontwikkelen
van de Centrale Markthal is dan ook zorgen dat Amsterdam
ook in de toekomst een plek blijft waar iedereen zich thuis
voelt. Dat geldt met name voor mensen die minder baat
hebben bij de manier waarop de stad zich ontwikkelt. De
Centrale Markthal wil toegankelijk zijn voor alle bewoners.
Een plek waar je kan genieten, waar je kan maken en waar
je kan ondernemen. Deze toegankelijkheid is leidend in
het ontwerp van de Centrale Markthal, zowel bij de fysieke
restauratie, als bij de sociale en culturele infrastructuren.
Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen wordt de
Centrale Markthal een plek die gestaafd is op een aantal
basiswaarden.
De Markthal is:
• een plek waar de diversiteit van de stad wordt gevierd
• een inclusieve plek
• een open plek
• een plek voor groei en ontwikkeling
• een plek van verbinding en wederkerigheid
Zo groeit de Centrale Markthal uit tot een betekenisvolle
plek voor een diverse groep Amsterdammers.
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RICHTLIJNEN
VOOR GEBRUIKERS
Wanneer het over de invulling gaat is het van belang
dat partijen die deel willen nemen zich bewust zijn
van het autonome en authentieke karakter van de
Centrale Markthal. Daarom gelden voor de invulling
van het gebouw (en dus voor deelnemende partijen)
een aantal belangrijke richtlijnen. Het doel hierachter
is zorgen voor een ecosysteem waarin een gezonde
kruisbestuiving plaatsvindt, zowel binnen het gebouw
als met de omgeving.
•
•
•
•
•
•
•

Het ecosysteem van de Centrale Markthal wordt
mede vormgegeven door de gebruikers
Gebruikers hebben authenticiteit en kwaliteit hoog
in het vaandel staan
Kennisdeling en uitwisseling, alsmede innovatie,
experimenteerdrift en makerschap zijn belangrijke
waarden
De overkoepelende programmering
van de marktvloer is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van gebruikers
Diversiteit in de programmering en de mix van
functies wordt door de gebruikers zelf in stand
gehouden en waar mogelijk vergroot
Er is aandacht voor de directe omgeving, zoals het
belang van lokale ondernemers
Waar mogelijk wordt ruimte geboden voor
ontmoetingen.
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VOORUITBLIK: DE CENTRALE
MARKTHAL IN 2025
In de niet zo verre toekomst kent iedereen de Centrale Markthal
als herkenbaar icoon waar het goed toeven is. Binnen maar
ook ver buiten Amsterdam staat het dan bekend als een
toegankelijk plek voor iedereen. Pijlers als samenkomen, maken,
innovatie, experiment en educatie zijn er vol in ontwikkeling.
De restauratie en herbestemming hebben nieuwe betekenis
aan de oorspronkelijke kwaliteiten van het gebouw gegeven
en met 16.000m2 gemengd programma is de Centrale Markthal
getransformeerd van “de buik van Amsterdam” tot het creatieve,
culinaire en circulaire hart van Amsterdam.
Hier wordt ontmoeting en interactie tussen diverse groepen en
culturen van de stad gestimuleerd en hier kun je verse producten
kopen en genieten van heerlijk vers bereide maaltijden.
Bezoekers kunnen direct mooie en duurzame spullen kopen
bij lokale makers, bladeren door de culi-bibliotheek en een
hoogwaardige expositie bezoeken. Op de marktvloer is altijd
iets te doen. Er zijn continu bijzondere presentaties, lezingen,
performances en sportactiviteiten. De programmering is
laagdrempelig, uitnodigend en toegankelijk en altijd van hoge
kwaliteit.
Niet alleen voor bezoekers valt er een hoop te leren,
te ontdekken en te pionieren. Hetzelfde geldt ook voor
professionals. Zij kunnen in de Centrale Markthal experimenteren
en inspireren in state-of-the-art faciliteiten, van keukens tot een
internationaal textiel innovatielab. Er zijn ateliers, kantoren en
kleinschalige productieruimtes. Voor internationale professionals
is er ruimte om te verblijven in de creatieve residencies. Ook
bezoekers kunnen er overnachten. In de Centrale Markthal is
er vrije ruimte voor de creatieve geest van Amsterdam om te
maken, te leren en om kennis te delen.
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KENNIS DELEN EN LEREN
Educatie en ontwikkeling zijn als belangrijke pijlers
verweven in alle activiteiten die plaatsvinden in het
gebouw. Alle gebruikers dragen bij aan een publiek
educatief programma dat gedurende het hele jaar
wordt aangeboden. Dit kan in de vorm van formele en
informele leer-werkplekken. De kennisontwikkeling
van de gebruikers wordt gedeeld in een educatief
programma ten bate van studenten, bezoekers en
professionals. Dat educatieve programma wordt door
de gebruikers ontwikkeld in samenspraak met partners,
buurtbewoners en andere belanghebbenden. Denk aan
masterclasses, lezingen, netwerkbijeenkomsten en
voorlichtingsavonden. De Centrale Markthal wordt zo
een multidisciplinair kenniscentrum voor creativiteit.
Ook bieden exposities waarbij experiment en interactie
hand in hand gaan, en de Culinaire Bibliotheek
annex café, met de grootste collectie kook- en food
gerelateerde boeken in Nederland, de gelegenheid
om laagdrempelig ervaring en kennis op te doen.
De Centrale Markthal wordt zo een multidisciplinair
kenniscentrum dat een bijdrage levert aan de toekomst
van de diverse sectoren binnen de drie C’s.
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PUBLIEK PROGRAMMA
Het publieke programma van de Centrale Markthal vindt
met name plaats op de monumentale marktvloer. Dit
programma is even divers en flexibel als de gebruikers
en de functies van de Centrale Markthal. Overdag kan er
een voetbaltoernooi plaatsvinden, later zijn er enkele
lezingen en ‘s avonds is er een filmvertoning gecureerd
door buurtbewoners.
Het publieke programma op de marktvloer heeft
daarmee de functie van ontmoetingsplek voor de
gebruikers van het gebouw, de buurtbewoners, de stad
en de (internationale) creatieve gemeenschap. Om dit
mogelijk te maken worden er fysieke infrastructurele
elementen aangebracht waarmee de ruimte flexibel kan
worden verdeeld over verschillende soorten activiteiten.
Een Amsterdamse markt moet tegelijkertijd met een
sportactiviteit en podiumkunst kunnen plaatsvinden.
Door het publieke programma op de marktvloer wordt
de stad gevoed met de creativiteit van huidige en
toekomstige generaties.
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TEXTIEL INNOVATIE LAB
Mode is in Amsterdam en Nederland een belangrijke
sector binnen de creatieve industrie. Het is ook een
inclusieve kunstvorm. Het aantal modeontwerpers
in Amsterdam stijgt en krijgt steeds meer
(internationale) bekendheid. Tegelijkertijd valt er
binnen de textielindustrie nog veel te innoveren en
te experimenteren. Denk dan bijvoorbeeld aan het
verduurzamen van de industrie, zoals het stimuleren
van circulair denken en het tegengaan van vervuiling.
In het kielzog van het door de Gemeente Amsterdam
aangenomen initiatiefvoorstel om koploper
circulair textiel te worden (2018) zijn er al veel
kleine initiatieven in Amsterdam opgestart die
zich bezighouden met het verduurzamen van de
textielindustrie. Wat nog ontbreekt is een centraal
punt waar kennis kan worden uitgewisseld en innovatie
wordt aangemoedigd. Met het Textiel Innovatie Lab wil
de Centrale Markthal die lacune vullen.
Het Textiel Innovatie Lab wordt een open lab
voor kennisuitwisseling, ontwikkeling van nieuwe
materialen en textielsoorten en toepassingen. Hier
wordt niet alleen onderzocht maar worden ook
prototypes gemaakt en gepresenteerd. Deze worden
gedeeld met studenten, lokale brands en (jonge)
ondernemers die hun eigen merk aan het ontwikkelen
zijn. De ambitie is niet minder dan om van de Markthal
dé meest belangrijke textiel hub van Nederland en
Europa te maken.
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ATELIERS
Door ateliers te verhuren wil de Centrale Markthal aan
creatieven uit alle sectoren (onder meer: culinaire
kunsten, vormgeving, beeldende kunst) ruimte bieden om
te experimenteren, samen te werken en daarmee kennis
en innovatie te bevorderen. De stad heeft creativiteit
nodig om bruisend en relevant te zijn en te blijven en
betaalbare ateliers zijn daarbij van essentieel belang.
De ateliers zijn afgesloten ruimtes die worden verhuurd
aan individuele makers of groepen makers. Sommige
makers hebben namelijk alleen een vaste werkplek nodig
hebben en niet een heel atelier.
De voorkeur gaat uit naar makers die experimenteren
en innoveren en die waarde kunnen toevoegen aan de
ruimte, de gemeenschap binnen en buiten de ateliers,
alsmede aan de publieke programmering van de Centrale
Markthal. Een selectiecommissie ziet erop toe dat makers
die dat hoog in het vaandel hebben een plek krijgen en
er een gezonde doorbloeding van talent in het gebouw
kan plaatsvinden.
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GEDEELDE FACILITEITEN
De Centrale Markthal wil voorzien in verschillende
basisvoorzieningen (faciliteiten) waarmee alle
disciplines binnen de creatieve sector mee vooruit
kunnen. Denk bijvoorbeeld aan industriële machines,
keukens maar ook de kennis die nodig is om die te
gebruiken. Voor jong en opkomend talent betekent
deze aanpak dat ze mogelijkheden krijgen om zich te
ontwikkelen, terwijl professionals, zowel huurders als
niet-huurders, er hun werk mee kunnen verbeteren.
Om een gezond creatief ecosysteem te realiseren is
het daarbij van belang dat deze basisvoorzieningen zo
toegankelijk mogelijk gemaakt worden. Toegang tot de
gedeelde faciliteiten zal bij makers zorgen voor een
verdieping van hun creatieve kennis, en zal de creatieve
en culturele sector helpen om in de binnenstad te
kunnen blijven werken.

FOODMAKER SPACE LAB

BIOLAB

Type voorzieningen kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een kas
CreativeBio Lab
Tinker Kitchens
FabLab
Keramiekovens
Gemeenschappelijke bakkersoven
Hout en metaalbewerking
Muziekstudio
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STATE-OF-THE-ART APPARATUUR

AMSTERDAMSE
CULINAIRE MARKT
Lekker eten zit natuurlijk in het DNA van de Centrale
Martkhal, van oudsher de plek waar voedsel werd
verhandeld. Ook in de herbestemde Centrale Markthal zal
deze plek als culinair hart van Amsterdam blijven bestaan.
Dat culinaire karakter krijgt de vorm van een markt, die
bekend zal staan als de Amsterdamse Markt. Hier kunnen
bezoekers en gebruikers genieten van culinaire waren; er
zijn losse ingrediënten en verse producten te koop, maar
er zijn ook heerlijk vers bereide maaltijden, hapjes en
drankjes verkrijgbaar. De kraampjes zijn deels permanent
en deels wisselend, en lokale ondernemers hebben de
voorkeur. Die ondernemers kunnen experimenteren en
innoveren met het eten en ingrediënten uit hun keuken,
en de bezoekers en gebruikers plukken daar vervolgens
de smakelijke vruchten van. De keuze voor ondernemers
zal een weerspiegeling zijn van de huidige inwoners
van Amsterdam. De stad bestaat uit diverse culturen en
etniciteiten, en het streven is om al die verschillende
keukens een plek te bieden.

HORECA

EETMARKT

THEMA AVONDEN VOOR DE BUURT
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KANTINE EN
WISSEL-RESTAURANT
De KANTINE is dé ontmoetingsplek voor huurders,
bezoekers en omwonenden. Dit is naast een
laagdrempelige ruimte voor horeca, ook een sociaalmaatschappelijke ruimte waar eten verbindt en waar
programmering plaatsvindt.
Het wordt een aangename plek waar mensen op hun
gemak, alleen of met elkaar, koffie kunnen drinken, een
krant kunnen lezen of kunnen afspreken voor een al dan
niet zakelijk gesprek. Een belangrijke functie van De
Kantine is om verschillende generaties uit de buurt en
de stad bij elkaar te brengen. Het is daarom van belang
dat deze plek wat betreft sfeer en prijs verschillende
groepen aanspreekt.
Het idee voor een WISSEL-RESTAURANT is uniek in
Amsterdam en ver daarbuiten. Het concept bestaat uit
een high-end restaurant waar om de zoveel tijd een
nieuwe chefkok aantreedt, en waar de focus ligt op
experiment en innovatie op het gebied van ingrediënten
en kookmethoden. Met het Wissel-Restaurant zal er een
spannende wisselwerking ontstaan die zal leiden tot
allerlei innovatieve culinaire ontwikkelingen.
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PRODUCTIE EN VERKOOP
In de Markthal wordt op kleine schaal geproduceerd
en verkocht. Dit zal gebeuren bij alle mogelijke
creatieve disciplines, van culinair tot kunst en ambacht.
Denk bijvoorbeeld aan een bakker die de gehele
productieketen in de Centrale Markthal onderbrengt,
van het in stand houden van een specifieke cultuur van
natuurlijke gisten en bacteriën, het bakken in één van
de ovens, tot het direct verkopen op de Amsterdamse
Markt. Zo houden we de ketens kort.
Daarnaast wordt de Centrale Markthal de verbinding
tussen het Food Center en de consumenten. Hier
presenteren ze hun bijzondere waren.

VERSE WARENMARKT

SHOWCASE VAN LOKALE PRODUCTEN EN PRODUCENTEN
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CREATIEVE RESIDENCY
De Creative Residency is een multidisciplinair
residentie programma voor lokale, nationale en
internationale makers, bijvoorbeeld voor koks,
vormgevers, kunstenaars, modeontwerpers, schrijvers,
muzikanten etc. Deze functie bewerkstelligt een
sterke verbintenis tussen lokale makers en een breder
nationaal en internationale creatieve gemeenschap. De
residenties staan ter ter beschikking van de huurders.
Hier kunnen hun internationale gasten verblijven die
bijdragen aan het publieke programma van de Centrale
Markthal. Ook is er plek voor bezoekers die bijdragen
aan creatieve activiteiten in de buurt of de stad.
De kern van de Creative Residency is een programma
dat ruimte biedt aan uitgenodigde makers, makers
die worden geworven door een open call, of makers
die zich aanmelden en zelf voor het verblijf betalen.
Residenten krijgen toegang tot alle voorzieningen
van de Centrale Markthal en maken deel uit van het
publieke programma en de huurder gemeenschap.
Potentiële residenten worden geselecteerd op de
kwaliteit van hun creatieve bijdrage aan de Centrale
Markthal. De aanvragen hiervoor worden beoordeeld
door het programmateam van de Centrale Markthal.
Een verblijf kan variëren van enkele dagen tot
maximaal zes maanden.
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HOTEL

VANAF NU: EEN ECOSYSTEEM
IN WORDING
Gelijktijdig aan de restauratie wordt gestart met de
vorming van het sociale ecosysteem van de Centrale
Markthal. Het gaat dan over de positieve wisselwerking
tussen gebruikers, met gedeeld eigenaarschap en
wederkerigheid als kernwoorden. Een duurzaam
ecosysteem heeft tijd nodig om tot bloei te komen.
Daarom worden vanaf het najaar van 2021 al ruimtes in
gebruik genomen. Zodoende kan de Centrale Markthal
groeiende wijs zich inbedden in de buurt en de
creatieve gemeenschap van Amsterdam.
De eerste gebruikers van de Centrale Markthal
krijgen de functie van pioniers die samen het
ecosysteem gaan ontwerpen, verbinding tussen de
verschillende gemeenschappen zullen leggen en,
binnen de kaders van het concept, mee kunnen
denken over de ‘governance’ van het gebouw. Tijdens
de restauratieperiode wordt al doende een sociale
en duurzame infrastructuur ontwikkeld. Deze fase
duurt twee tot drie jaar en zal naadloos overlopen
in de permanente invulling vanaf 2025. Tijdens deze
fase zullen de voorzieningen nog in opbouw zijn, en
verder dient rekening te worden gehouden met de
werkzaamheden van de restauratie die ook eventuele
beperkingen op kunnen leveren. De aangeboden
ruimtes worden casco opgeleverd.
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GEBRUIKERS
De Centrale Markthal wordt een ontmoetingsplek voor
diverse groepen: het publiek uit de stad en daarbuiten,
het publiek uit de buurt en tenslotte de professionals die
er werken of er hun inspiratie vandaan halen.
PUBLIEK VAN OVERAL
De Centrale Markthal is bij uitstek geschikt voor
mensen die willen proeven, beleven en ontdekken.
Tegelijkertijd zal een breed en divers publiek zich er
thuis voelen, van jongeren tot ouderen, van toeristen
tot gezinnen met kinderen.
PUBLIEK UIT DE DIRECTE OMGEVING
De Centrale Markthal krijgt een belangrijke buurtfunctie.
De omliggende buurten zijn multiculturele wijken
met bewoners van alle leeftijden en alle mogelijke
samenstellingen en achtergronden. De voorzieningen in
de Centrale Markthal, gecombineerd met de verbindende
functie, dragen bij aan een betere leefomgeving voor de
omliggende wijken.
PROFESSIONALS
Culinaire, creatieve en culturele professionals worden
aangetrokken door de goede faciliteiten die de Centrale
Markthal biedt en die gericht zijn op experiment en
innovatie: keukens, ateliers, bio laboratoria, ruimtes
om hout en metaal te bewerken, expositie ruimtes. Hier
houden ze kantoor, maar komen ze ook samen voor
congressen, workshops en opleidingen.
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RUIMTELIJKE INVULLING
De Centrale Markthal was lange tijd een gebouw dat
alleen van veraf zichtbaar was. De verfijnde details
waren alleen voor de handelaren beleefbaar. Met de
herbestemming verandert dit en wordt het gebouw
toegankelijk voor het publiek. Met een aantal zorgvuldige
ingrepen zal het monument nog beter tot haar recht
komen. Het casco van het oorspronkelijke gebouw wordt
volledig gerestaureerd, en vervolgens aangepast en
uitgerust voor haar tweede leven.
De zuidelijke hoofdentree zal een meer uitnodigende
uitstraling krijgen, waarna bezoekers in de centrale
ruimte uitkomen. Die ruimte functioneert als een groot
overdekt publieksplein. De diepte van de hal wordt
ingezet om de nieuwe functies te ordenen, van heel open
en dynamisch bij de entree, tot besloten en rustiger
achterin. De bestaande zijvleugels zullen een upgrade
krijgen en beschikbaar worden gesteld voor initiatieven
en bedrijven die zich inzetten voor een duurzame
toekomst van voedsel, educatie en creativiteit.
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BEGANE
BUITEN
GROND

BG

SHOWCASE FCA
WISSELRESTAURANT

LAB - HOUTBEWERKING
AUDITORIUM

BIBLIOTHEEK

SHOWCASE FCA

SMALL SCALE
PRODUCTION & RETAIL

MARKT

LOOPBRUG KEITH HARING
SPORTS

LAB - COMMUNAL OVEN
SMALL SCALE
PRODUCTION & RETAIL

EDUCATION

EXHIBITION

LAB - GREENHOUSE

entree zijbeuk
ateliers

TEXTILE INNOVATION LAB
showcase
TEXTILE INNOVATION LAB
recycle center

AMBACHT & WAREN
PUBLIEK VAST
PUBLIEK PROGRAM
TEXTILE HUB

TINKER KITCHENS

marktplein

LAB - CREATIVE BIO LAB

entree zijbeuk
residency

ATELIERS & FACILITIES
CREATIVE RESIDENCY
2

1E VERDIEPING

V1
SHOWCASE FCA

LAB - HOUTBEWERKING

LOOPBRUG KEITH HARING

SHOWCASE FCA

SMALL SCALE
PRODUCTION & RETAIL

SMALL SCALE
PRODUCTION & RETAIL

LAB - CERAMICS KILN

LAB - MAKERSPACE
TEXTILE INNOVATION LAB
showcase
TEXTILE INNOVATION LAB
recycle center

TINKER KITCHENS

AMBACHT & WAREN

KANTINE

LAB - CREATIVE BIO LAB

PUBLIEK VAST
PUBLIEK PROGRAM
TEXTILE HUB
ATELIERS & FACILITIES
CREATIVE RESIDENCY
3

2E VERDIEPING

V2
CREATIVE RESIDENCY

PRIVATE ATELIERS
EXHIBITION ATELIERS
TEXTILE INNOVATION LAB
prototyping

LOOPBRUG KEITH HARING

EXHIBITION ATELIERS

PRIVATE ATELIERS
CREATIVE RESIDENCY

CREATIVE RESIDENCY

PRIVATE ATELIERS

EXHIBITION ATELIERS
TEXTILE INNOVATION LAB
prototyping
EXHIBITION ATELIERS
PRIVATE ATELIERS

CREATIVE RESIDENCY

AMBACHT & WAREN
PUBLIEK VAST
PUBLIEK PROGRAM
TEXTILE HUB
ATELIERS & FACILITIES
CREATIVE RESIDENCY
4

klokkentoren

3E VERDIEPING

V3
PROGRAMMAMAKER
PRIVATE ATELIER
CREATIVE RESIDENCY
LAB - MAKERSPACE

LOOPBRUG KEITH HARING
CREATIVE RESIDENCY

PRIVATE ATELIER
CREATIVE RESIDENCY
CREATIVE RESIDENCY
PRIVATE ATELIER
EXHIBITION ATELIERS
CREATIVE RESIDENCY

LAB - MAKERSPACE

CREATIVE RESIDENCY

PRIVATE ATELIER

AMBACHT & WAREN
PUBLIEK VAST
PUBLIEK PROGRAM
TEXTILE HUB
ATELIERS & FACILITIES
CREATIVE RESIDENCY
5

DE KLOKKENTOREN
De in de jaren 80 afgebroken klokkentoren gold voor
velen Amsterdammers als het belangrijkste uurwerk in
hun dagelijks bestaan. Deze toren wordt op een nieuwe
manier teruggebracht om opnieuw als baken te dienen
voor de stad en het Marktkwartier.
Creatief collectief Polyester & Barcode architects heeft
een ontwerp gemaakt voor de nieuwe klokkentoren. De
contouren van de originele toren vormen de kern van
het nieuwe ontwerp. Als overgang naar de transparantie
is deze ontdaan van materialiteit. De nieuwe toren trekt
de aandacht doordat het op een dynamische manier
visueel aantrekkelijk is. Licht verrijkt het beeld in de
avond. Het vormt de dialoog tussen het verleden en de
toekomst; wat er was, is en zou kunnen zijn.
De sokkel verbindt het bestaande met de nieuwe
toren en huisvest een unieke functie. Een kleine
studiekamer in de sokkel van de toren huisvest een
‘programmeur in residence’, een wisselend lid van het
vaste programmateam. Elk seizoen krijgt iemand de
beschikking over deze kamer, die dichtbij de drukte en
geuren van de Centrale Markthal zit en tegelijkertijd een
oase van rust is.
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OMGEVING
De Centrale Markthal is met haar ligging de
verbindende schakel tussen het Food Center
Amsterdam en de nieuwe woonwijk op het terrein.
Voedsel en activiteiten rondom eten zijn de
elementen die deze nieuwe wijk van alle andere
stadswijken onderscheidt. Tegelijkertijd hebben de
Centrale Markthal en het Foodcenter ook ruimtelijk
een bijzondere aanwezigheid. Daardoor zal deze wijk
in architectonische en functionele zin zich op een
bijzondere manier onderscheiden.

FOOD CENTER
AMSTERDAM

Het terrein wordt omringd door grote stadskanalen
die de sfeer van een eiland oproepen. Binnen
het nieuwe stedenbouwkundige plan worden
verschillende sferen gecreëerd. Enerzijds een
extraverte, stedelijke sfeer in het open gebied dat
vanaf de Jan van Galenstraat tot aan de Centrale
Markthal loopt. Op dit terrein kunnen bezoekers,
huurders en omwonenden van de Centrale Markthal
op het Marktplein of de Marktweide genieten van
de activiteiten die vanuit de Centrale Markthal
naar buiten vloeien. Ook is er een intiem, groen
binnenterrein tussen de woningen dat alle
toekomstige gebouwen met elkaar verbindt en een
directe relatie met de Marktkanalen heeft.

MARKTPLEIN
PARKEREN
MARKTWEIDE

FIETSPARKEREN

Voor bezoekers van de Centrale Markthal en het
Marktkwartier komt er parkeergelegenheid op het
dak van de bedrijfspanden naast de Markthal.
Fietsers kunnen parkeren onder de hellingbaan van
het parkeerdek.

WONEN
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INTERESSE?
Wij zijn op zoek naar partijen die de Centrale Markthal met
ons tot dé plek maken voor alles rondom het thema culinair
en creativiteit. Van kleine ondernemer tot grote organisatie,
wij horen graag van je!
Heb je interesse en wil je meer weten?
Neem dan contact met ons op!
Jeroen Ketting
j.ketting@boei.nl | 06 211 700 71
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www.boei.nl

