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“Als projectontwikkelaar
zijn we heel erg trots op
De Plaatwerkerij. We zagen
direct de potentie van
dit pand en wisten dat
we er een parel van
konden maken.”
“De Plaatwerkerij
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is een prachtig voor 

beeld van hoe je industrieel erfgoed
kunt herontwikkelen tot geweldige

M et behoud van ori 
gi n ele elementen , maar toch van alle
gemakken voorzien. De Plaatwerkerij
past bovendien naadloos in onze filoso 

om er iets fenomenaals van te maken.

NEEM CONTACT OP
• 2.300 m2 bedrijfsateliers
• turn-key opgeleverd
• flexibele indeling
• deelverhuur mogelijk
•v
 oor informatie
neem contact op met de
projectontwikkelaar

bedrijfs r uimtes .

fie dat werkruimtes geschikt moeten zijn
voor het nieuwe werken .
is wat ons betreft het

Daarin
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zijn we ook hier weer goed

geslaagd.

En

we gaan het weer doen:

binnenkort starten we met de heront

De Garage, onze volgende
herontwikkeling op Overamstel .”

wikkeling van

De panden en bedrijfsruimtes van De Plaatwerkerij zijn te huur. Voor meer
informatie over de panden en hun mogelijkheden, over huurprijzen en meer:
neem contact op met de projectontwikkelaar of ga naar de website
www.deplaatwerkerij.nl

Nijkerk Holding
Coen Fortuyn
coen.fortuyn@nijkerk.nl
+31 (0)20 504 14 44

020 6 644 644

www.deplaatwerkerij.nl

