
SQUARE | AMSTERDAM | 

LEVENDIG MIDDELPUNT 

VAN EEN NIEUWE BUURT

Square is een compact appartementen-
gebouw van vijf tot acht verdiepingen 
rond een groen binnenhof. Het gebouw 
vormt straks een voorname wand aan het 
plein dat het hart van Kop Zuidas, tussen 
Rivierenbuurt, RAI en Amstelpark, wordt. 
Met zijn jonge bewoners en een restau-
rant aan het plein is Square zo het leven-
dige middelpunt van deze nieuwe buurt.
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LOCATIE

Amsterdam, Kop Zuidas

OPDRACHTGEVER

Wonam

 PROGRAMMA

• 7.000 m² BVO 

• 111 huurwoningen               

(55-75 m², 2 en 3 kamers)

• 520 m² restaurant op de 

begane grond

• collectief binnengebied

• fietsen- en bergingenkelder

Feestelijke opening 8 juni 2016

ROBUUSTE UITSTRALING
Het ontwerp sluit aan bij zowel de omliggen-
de Amsterdamse school- als de AUP (Alge-
meen Uitbreidingsplan) buurt. Geprofileerd 
metselwerk, een 7 meter hoge colonnade aan 
het plein, grote balkons en een vrije verdie-
pingshoogte van 3 meter geven het gebouw 
een markante uitstraling. In het intieme 
binnenhof zomen witte kolommen de gale-
rijen af en vormen een klassieke colonnade. 
De strakke glazen schermen op de balkons 
zijn een eis vanwege het huidige verkeersla-
waai. Op termijn is het gebied rond Square 
geluidsluw en worden de glazen schermen 
verwijderd. 

Locatie tussen Rivierenbuurt, RAI en Amstelpark
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AAN HET PLEIN
Een publieke zijde met een restaurant heeft 
een hoge colonnade en vormt daarmee een 
zachte wand aan het toekomstige plein. 
Hiermee is Square een belangrijke schakel 
in de ontwikkeling van het hart van deze 
nieuwe buurt.

Doorzichten op maaiveldniveau

De begane grond is 45m x 45m, dus ‘square’Doorzicht door het gebouw naar het plein
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Bijzondere woningtypes

VERZORGD WONEN
De 111 middensegment-huurwoningen vari-
eren van 55 tot 75 m². Het interieur is in de 
traditie van de vooroorlogse woningbouw, 
verzorgd en hoogwaardig. Alle appartemen-
ten hebben ingebouwde kasten, een volle-
dige keuken en een luxe badkamer. De extra 
hoogte op de begane grond levert een aantal 
bijzondere woningtypes op. Rondom is aan-
dacht voor een levendige relatie tussen de 
woningen en de straat.  Onder de markante 
dubbelhoge poort leidt een flauwe helling-
baan naar een grote fietsenstalling en ber-
gingen onder het binnenhof.
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Verdieping

HEK ALS KUNSTWERK
In het binnenhof staat een lindeboom, 
een pronkstuk van 8 meter. De boom was 
inspiratie voor kunstenares Aliki van der 
Kruijs die voor de poort een bijzonder hek 
ontwierp als scheiding tussen binnenhof 
en openbare ruimte. Het filigranen kunst-
werk heeft de naam ‘Tilia patina’. Tilia is de 
Latijnse benaming van de linde, patina staat 
voor de gepatineerde afwerking van de bron-
zen lindetakken.
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DUURZAAM VERWARMEN
Met zijn pellet-ketel heeft Square een inno-
vatief verwarmingssysteem waarmee een 
EPC van 0,2 wordt gehaald. Via een raam 
naast de entree op de zuidwesthoek kunnen 
geïnteresseerde voorbijgangers zien hoe de 
eerste pellet-verbrander van Amsterdam 
zijn werk doet.

Ondergrondse fietsenstalling en 

bergingen voor alle bewoners
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V-DETAIL GALERIJZIJDE 

Witte kolommen zomen de 

galerijen af en vormen een 

klassieke colonnade. Ze 

zijn deels constructief en 

deels functioneren ze als 

hemelwaterafvoer. 

V-DETAIL BUITENGEVEL

De grote balkons ophangen 

tijdens de ruwbouw zou 

problematisch geweest zijn. 

Daarom zijn de balkons 

aangehangen met het Idock 

verankeringssysteem.
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Verspringend metselwerk 

geel/wit of geel/rood

Metselwerk geel/wit

Betonplint, prefab

Betonband

Betondakrand

Aluminium kozijnen

Balkonbetonplaat, prefab 

met idock-systeem

Borstwering, glas

Borstwering, spijlenhek

Hemelwaterafvoer

Daglichtroosters

Dreentegels
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Stalen kolom t.b.v. constructie

Kolom t.b.v. hemelwaterafvoer
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1 Verspringend metselwerk 

geel/wit of geel/rood

Wapening tussen 

verspringende penanten

Houten cassetteplafond

Verlichtingsarmatuur

Colonnade aan de pleinzijde (zuidgevel) Noordgevel
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H-DETAIL BUITENGEVEL

V-DETAIL COLONNADE
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GELUID
Bij Square zijn geluidsisolatie en woonkwa-
liteit gecombineerd. Het gebouw staat op 
een steenworp afstand van de ringweg A10. 
Strakke glazen schermen houden het ver-
keerslawaai buiten. Op termijn is het gebied 
rond Square wel geluidsluw en worden de 
schermen verwijderd. 

De zuid- en westgevels zijn dove gevelsTijdelijke glazen schermen

Square aan het knoppunt RAI
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LEVS ARCHITECTEN

Postbus 2182

1000 CD Amsterdam

020-6735762

post@levs.nl

www.levs.nl


