In 2020 is Amsterdam niet één, maar drie stadsiconen rijker
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Op Zeeburgereiland worden drie enorme leegstaande silo’s, die vroeger gebruikt werden door
Rioolwaterzuivering Oost, getransformeerd naar een grote mix aan functies die ze tot een echte trekpleister
zullen maken. VJ sprak op locatie af met ontwikkelaar Igor Sancisi, architect Menno Kooistra en adviseur
Daniël de Witte en mocht een kijkje nemen in een van de silo’s.
Het plan draagt de naam ‘De Drie Koningen’ en is afkomstig van ontwikkelaar Grayfield, architectenbureau
TANK, ontwikkelend bouwbedrijf Vink Bouw Nieuwkoop en adviesbureau iLINQ. Dit consortium won de
selectieprocedure die de gemeente Amsterdam hiervoor uitschreef. Het plan werd door een vak- en buurtjury
beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 9.8, het hoogste van veertig inzendingen. Er komt een (educatieve)
speeltuin, een wellness center, een evenementenruimte, een hotel, een foodlab, een ‘brew pub’,
horecagelegenheden, kantoorruimten en drie openbare dakterrassen.

Nieuw leven
Dicht om de silo’s heen staan al enkele nieuwbouwprojecten en rijden er busjes en bouwvoertuigen af en aan
voor de projecten die nog in aanbouw zijn. Op deze grond verrijst sinds enkele jaren in hoog tempo de
Sportheldenbuurt. Onbenut vastgoed past daar niet meer tussen. ‘’De silo’s staan al minstens vijftien jaar
leeg’’, vertelt Sancisi. ‘’Omdat de gemeente de silo’s niet wilde slopen, is een prijsvraag uitgeschreven voor een
nieuwe invulling die past binnen de nieuwe buurt.’’

Direct naast de silo's wordt druk gebouwd.
Sancisi en Kooistra zagen hun kans schoon om samen een spraakmakend plan te bedenken met een
aantrekkingskracht die de buurt overstijgt. ‘’We kennen elkaar al jaren doordat we vroeger een kantoor deelden
en hebben sindsdien samen al aan meerdere selectieprocedures deelgenomen. Dat we dit project wonnen,
was overigens wel veruit ons grootste succes tot dusver‘’, voegt Kooistra toe.
Invulling
Een deel van de oppervlakte zal direct aan eindgebruikers worden verkocht; de rest wordt verhuurd. Er is al
veel interesse voor de ruimten, maar de contractbesprekingen zijn nog in volle gang. Sancisi kan daarom nog
geen namen noemen. Er zijn ook een aantal geïnteresseerde beleggers waar Grayfield en Vink Bouw mee in
gesprek zijn om het huurgedeelte van het project in één keer aan te verkopen.
Het programma
- Silo oost: brewpub / brouwbar / brouwsilo;
- Silo midden: bso / indoor speelhal / kindersilo;
- Silo west: filmhuis / film silo;
- Rest: kantoren, hotel, spa;
- Buiten: terrassen bij de brewpub and filmhuis, waarvan de laatste ook kan fungeren als buitenbioscoop.
‘’Daarnaast is er ruimte voor een originele formule die horeca en retail combineert binnen een ruimte van 800
m2’’, vertelt hij. ‘’Retail én horeca is een combinatie die zelden wordt toegestaan binnen een bestemmingsplan.
Hier kan dat wel. Er is al interesse voor deze ruimte, maar we willen een uniek concept dat perfect past binnen
het plan. Hoe meer keuze hoe beter.’’

Elke silo een eigen karakter
Elk van de silo’s, die de namen Caspar, Balthasar en Melchior dragen, krijgt een geheel eigen karakter. Bij
Caspar ligt de focus op cultuur, bij Melchior op ontwikkeling en bij Balthasar op leisure. Bovenop de 23 meter
hoge betonnen silo’s wordt bovendien een houten opbouw van 15 meter gerealiseerd. De horeca, retail-, hotelen kantoorfuncties zullen over de bovenste (nieuw te realiseren) verdiepingen van de drie torens én de drie
houten opbouwen verspreid worden.

De drie silo's bij het vallen van de avond.
Indrukwekkende iconen
‘’We willen van de silo’s indrukwekkende iconen maken, zonder afbreuk te doen aan de rauwheid van de
bestaande silo's’’, vertelt Kooista. ‘’Daarom zullen we niets aan de structuur van de gevels veranderen, behalve
dat de lijmresten zullen worden verwijderd en dat elk van de gevels iets bijzonders krijgt. Zo willen we - zoals
het er nu uitziet - op de eerste silo een klimwand realiseren, op de tweede een kunstwerk en op de derde hop
laten groeien.’’
Grote hoogte
VJ mocht - in het bijzijn de drie heren en een BHV’er - door een klein gat een van de silo’s binnen kruipen om
binnen te kijken. Vooral de hoogte is indrukwekkend; je voelt je er direct erg klein. Kooistra: ‘’We willen dat
adembenemende gevoel zo veel mogelijk behouden. Daardoor zullen de verdiepingen als een soort cocon
bovenin de silo’s ‘’gehangen’’ worden, waardoor vanaf de grond altijd nog het hoge plafond te zien zal zijn.’’

Architect Menno Kooistra en ontwikkelaar Igor Sancisi voor de nauwe ingang tot de silo.
Duurzaamheid
Een belangrijk selectiecriterium bij de gunning was duurzaamheid. Dit is ingevuld met een concept waarbij
gezondheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan. Een integraal
ontworpen gevel die samen met het klimaatconcept zorgen voor 'welbevinden', een innovatieve
energievoorziening waarbij diverse technologieën worden gecombineerd en een belangrijke rol voor ecologie
en water dragen hier aan bij. Het ambitieuze resultaat is een EPC=0 en een BREEAM Outstanding.

Het daklandschap.
Adviesbureau iLINQ is hiervoor vanaf het begin bij het project betrokken. ‘’Concreet uit zich dat onder andere in
de keuze voor hernieuwbare bouwmaterialen, maar ook in de eisen die we stellen aan de bedrijfsvoering van
de concepten die erin zullen komen‘’, vertelt iLINQ-directeur Daniël de Witte. ‘’Ook is er veel ruimte voor groen
in het project, niet alleen op het maaiveld maar onder andere ook op het daklandschap, tussen de lamellen van
de houten opbouw en in het volledige gebouw.’’

De binnenkant van de silo.
Planning
De gunning werd in februari definitief nadat er geen enkel bezwaar werd ingediend tegen het plan. Volgens
Sancisi start de bouw naar alle waarschijnlijkheid (niet eerder dan) het tweede kwartaal van 2019. De
oplevering staat gepland voor 2020.

Ramon Holle
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