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Nieuwbouw Noordkop in Amsterdam 
door Architectenbureau Marlies Rohmer 

Een nieuwe kop
Op de hoek van de Spaarndammerstraat en de Spaarndammerdijk in Amsterdam is een 
opvallend appartementengebouw gerealiseerd. Het blok markeert de overgang tussen 
een kleinschalige volksbuurt en een havengebied dat een woonbestemming zal krijgen.

Het appartementengebouw is onderdeel van de Noordkop, 
een project van Woonstichting De Key, dat uit nieuwbouw en 
renovatie bestaat. Marlies Rohmer ontwierp het nieuwbouw-
gedeelte, een blok met twintig woningen, een supermarkt en 
een parkeergarage. 
Gegeven de overgangslocatie was het de intentie om aan 
te sluiten bij de bestaande bebouwing. In het gerealiseerde 
ontwerp komt dit tot uitdrukking in de geleding van de straat-
gevel. Net als bij de omringende bebouwing is de geleding 
horizontaal. Opvallend is echter dat ze in hoogte net afwijkt 
van de belendende panden. Bovendien overheerst in het 
nieuwe gevelbeeld ter hoogte van de begane grond de witte 
gevel, waarop de naam van ’s lands grootste kruidenier prijkt, 
met daarboven een sterk verticaal ogende gevel van brede 
bakstenen schijven. Verborgen achter de schijven bevindt zich 
een woningtypologie die eveneens verschilt van de omringen-
de woningen. Rohmer introduceert hier de galerijflat waarin 
per galerij vijf appartementen worden ontsloten. 
In de materiaalkeuze is er eveneens sprake van zowel aan-
sluiten bij het bestaande als introductie van iets nieuws. 
De keuze voor baksteen en ambachtelijk ogend metselwerk 
verwijst naar de bestaande bebouwing. Het gebruik van 
prefab metselwerk is duidelijk eigentijds. Vooralsnog is het 
appartementengebouw van Rohmer vooral een nieuwkomer 
op een opvallende locatie, maar in de verandering van het 
havengebied kan de Noordkop ook als opmaat voor het hele 
gebied gaan gelden.(OK)
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