
Pakhuis Wilhelmina 

Dit is een sjabloon om snel documentatie 
bladen mee op te maken. 
 
Laat de lettertypes, kleuren en groottes 
intact. 
 
Zet altijd een mooie grote foto of kleuren 
tekening op de voorkant. 
 
Voeg kleine foto’s bij van een ander 
gezichtspunt, van een detail, van het 
interieur etc. 
 
Foto van de bestaande of oorspronkelijke 
situatie in zwart-wit en niet te groot. 
Vermeld ook altijd dat dit de 
oorspronkelijke of oude situatie was 
 
Laat een aantal karakteristieke 
plattegronden 1:200 zien, een situatie, een 
mooie geveltekening, een blokoverzicht. 
 
Verduidelijk het plan aan de hand van 
diagrammen en interessante schetsjes. 
 
Verdeel tekst en tekeningen een beetje over 
voor- en achterkant 
 
Laat de plaatjes voor zich spreken en leg 
niet in de tekst nog eens uit wat je op de 
tekening ziet. Vertel in de tekst over de 
uitgangspunten en de mooie effecten. Wees 
positief en enthousiast. 
 
Druk het voltooide docublad af op glad dik 
A3 papier, met de Epson printer 
 
Printerinstelling: [Properties] 
A3 landscape 
Plainpaper 
Mode: Custum > Photo 
720dpi 
 
Vragen over dit sjabloon aan Siem 
 
Voor Rijnja: 
De docubladen moeten worden geprint op 
A3 formaat, dubbelzijdig en op 160 grams 
papier. Daarna worden ze gesneden, zodat 
er een vierkant overblijft 
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‘broedplaats ‘voor kunstenaars en startende bedrijven, Oostelijke Handelskade Amsterdam 

CASA architecten 

 

Het leegstaande pakhuis werd in 1983 gekraakt door 
kunstenaars die op zoek waren naar betaalbare werkruimte. 
Na jarenlange acties en discussies wordt het gebouw door de 
gemeente bestemd als broedplaats voor kunstenaars en 
startende ondernemers. De ateliers zijn nu eigendom van de 
stichting Wilhelmina. De vereniging Wilhelmina waar alle 
gebruikers lid van zijn, beheert het gebouw. 
 
Pakhuis Wilhelmina is een typisch 19e eeuws pakhuis. De 
constructie bestaat uit gietijzeren kolommen en moerbalken 
met zware grenen balken en vloeren. De gevels zijn van 
massief metselwerk tot 66cm dik. In de jaren zestig is het 
westelijke deel tot kantoor verbouwd met betonnen 
kozijnen. 
 



De vraag was om met zo min mogelijk bouwkundige ingrepen de bestemming met ateliers, 
bedrijfsruimten en kantoren mogelijk te maken. Daarbij is een gebouwconcept ontwikkeld 
dat een flexibel gebruik in de tijd mogelijk maakt. Om het gebouw brandveilig te ontsluiten 
zijn er twee nieuwe trappenhuizen toegevoegd. Zo beschikt elke 'stapel' over een eigen 
verticale ontsluiting. Per verdieping bevindt zich een 'cluster' die 1-10 eenheden bevat. De 
grootte en plaats van de eenheden is vrij. De scheidingswanden zijn door de gebruikers zelf 
geplaatst. 
 
Op de verdiepingen verbinden lange gangen de trappenhuizen zodat alle ateliers van de te 
handhaven goederenlift gebruik kunnen maken. De lichthoven rond de nieuwe trappen 
zorgen voor voldoende daglicht in deze inpandige gangen. Bij de kantoren is de bestaande 
personenlift gehandhaafd. 
 
In de kapverdieping is extra vloerruimte gerealiseerd door over de volle lengte van het 
gebouw een glazen lichtstrook te plaatsen. Vanuit deze dakateliers heeft men een 
schitterend uitzicht over het IJ. 
 
Aan het laadperron zijn extra gevelopeningen aangebracht om de openbare activiteiten op 
de bel-etage van het gebouw voor voorbijgangers op de kade zichtbaar te maken. Vooral 's 
avonds zorgt dit voor de gewenste culturele uitstraling van het gebouw. 
 
In de wanden en plafonds van de gangen zijn de technische voorzieningen vanaf de centrale 
stijgpunten per cluster verdeeld waarop per eenheid naar keuze kan worden aangesloten. 
 
Zwevende dekvloeren zorgen voor een goede ateliervloer met voldoende brand- en 
geluidswering. Hierbij konden de monumentale vloerbalken in het zicht blijven. De 
gietijzeren kolommen zijn behandeld met een brandwerende verflaag. 
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