
“een oude fabriek 

is misschien geen 

voor de hand lig-

gende locatie voor 

een reclamebureau. 

tot je de hoge 

plafonds ziet, de 

lichtinval, de stalen 

trappen. Dan gaat 

het leven.  

Ons bureau is in korte 

tijd gegroeid van vijf-

tien naar 

vijfender-

tig man. 

En het 

einde is 

nog niet  

in zicht.  

In ons 

grachten-

pand in 

het centrum van  

Amsterdam barsten 

we uit onze voegen. 

Uitzicht fantastisch, 

parkeren een drama. 

En in elk hoekje van 

het pand staat in-

tussen een bureau. 

Hoog tijd om te ver-

kassen dus. Tja, dan  

ga je iets zoeken dat 

bij je past. Op een 

toplocatie met bij-

behorende uitstra-

ling. Het mooist is 

natuurlijk een bloeiend 

bedrijven-

terrein 

dat goed 

bereik-

baar is en 

waar meer 

creatieve 

bedrijven 

zitten, 

een soort 

broedplaats. En tege-

lijkertijd een plek waar 

we verder kunnen 

groeien en onderdak 

kunnen bieden aan 

freelancers met wie 

we veel samenwerken. 

Waar je met veertig 

man kunt werken, 

maar net zo goed met 

honderd. En dat de 

sfeer dan nog net zo 

prettig is. Dat is heel 

belangrijk als je een 

ondernemer bent met 

groeiambitie.” •

DE NIEUWE 
WERKPLAATS

Te 
huur
2.300 m2

bart, 46. creatief directeur

•  2.300 m2 
bedrijfs-
ateliers

•  op bloeiend 
bedrijven-
terrein bij 
snelweg en 
metro

•  stoere,  
industriële 
uitstraling

•  volop  
mogelijk-
heden voor 
flexibele  
indeling 

•  parkeren  
op eigen  
terrein en 
voor de deur

•  deelverhuur 
mogelijk

beDrijfsateliers met een inDustriële uit

straling in een voormalige carrosserie

fabriek: Dat is De Plaatwerkerij. met 

een beetje fantasie hoor je het staal nog  

buigen, De machines snerPen. maar De ouDe 

ambachten hebben Plaatsgemaakt voor 

nieuwe creativiteit. voor flexibel werken  

in een ruime, lichte, stoere omgeving.  

beDrijfsateliers Die je helemaal oPen kunt 

laten, maar ook kunt verDelen in kleinere 

ruimtes. want De ene Dag ben je met alleen 

je eigen collega’s aan het werk, De vol

genDe Dag heb je een extern team over De 

vloer. of een club zzP’ers. flexibiliteit is 

het toverwoorD van vanDaag. Daarom is in 

De Plaatwerkerij alles mogelijk. 

EEN PLEK OM TE GROEIEN
In ons grachtenpand 

in het centrum van 

Amsterdam barsten 

we uit onze voegen.  

We zoeken dus  

iets nieuws, op een  

toplocatie met bij be-

horende uitstraling.
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Te huur! 2.300 m2  
veelzijdige bedrijfs-
ateliers met karakter. 

in De Plaatwerkerij liggen De kansen voor het oPraPen.

een goeDe bereikbaarheiD: Prettig voor je eigen mensen en voor relaties.

het PanD heeft karakter, De sfeer bePaal jij.

RUIMTE VOOR 
CREATIVITEIT

we willen  
ook onderdak  

bieden aan  
onze vaste  

freelancers
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via de stoere entree …aan de Duiven

drechtsevaart,  

een zijkanaal van 

de rivier de amstel, 

ligt het voormalige 

industrieterrein 

Overamstel.  

In de loop der jaren 

heeft de industrie hier 

plaatsgemaakt voor 

creatieve bedrijven als 

Q Music, EMI, Roorda, 

De Reclamefabriek, 

Greetz, Next Architects, 

Milward Brown en 

Coolbrands. En na-

tuurlijk de überhippe 

lunch- en borrelgele-

genheid Gummbar.

Een broedplaats op 

een toplocatie, zo is 

Overamstel met recht 

te typeren, vergelijk-

baar met bijvoorbeeld 

het NDSM-terrein in 

Amsterdam-Noord. 

Een terrein dat zich 

niet alleen kenmerkt 

door een inspirerende 

sfeer en cool imago, 

maar ook door een 

prima bereikbaarheid: 

welk vervoermiddel je 

ook kiest. 

Metrostation Overamstel 

ligt letterlijk om de 

hoek, even verderop 

ligt treinstation  

Amstel. Ook met de 

auto is Overamstel 

goed te bereiken 

door de ligging vlak 

bij de A10, op slechts 

300 meter van de 

Utrechtsebrug.  

Handig voor collega’s 

die met de auto  

komen, en vooral ook 

voor relaties van  

buiten Amsterdam. 

Parkeren is eenvou-

dig op eigen terrein 

en op de openbare 

weg. Zelfs op de fiets 

vanuit Amsterdam is 

Overamstel prima te 

doen. •

Een bloeiend be

drijf is als elastiek. 

Sterk en flexibel, in 

staat om te krimpen 

en te groeien, zelfs 

van dag tot dag.

In deze tijden kom 

je als ondernemer 

nauwelijks meer weg 

met een 

vast per-

soneels-

bestand, 

ieder aan 

zijn eigen 

bureau. Je 

doet aan outsourcing, 

insourcing, detache-

ring, noem maar op: 

de ene dag ben je met 

zijn tienen, de vol-

gende dag heb je er 

een complete externe 

projectgroep bij. Of 

verhuur je een deel 

van je werkplekken aan 

freelancers.

De Plaatwerkerij is 

helemaal ingericht op 

deze manier van wer-

ken. Het pand biedt 

volop mogelijkheden 

om de ruimtes flexibel 

in te delen. Je kunt 

450 m2 huren of  

de volle 2.300: elk ge-

deelte heeft een eigen 

entree. De grote hal is 

de ideale kantoortuin, 

maar biedt ook ruimte 

voor receptie, verga-

derhoekjes en keuken. 

De vides kun je open 

laten, of deels dicht 

maken met verschuif-

bare scheidingswan-

den: voor bilateraaltjes 

of grotere meetings, 

voor zzp’ers die vaak 

bij je over de vloer 

komen, of voor je  

eigen mensen die rustig 

moeten kunnen werken 

of bellen. 

Het nieuwe 

werken 

krijgt in 

De Plaat-

werkerij de 

vorm die 

jij voor ogen hebt.  Met 

ruimte voor iedereen – 

vast en extern. Door de 

charme van het pand 

maakt het niet uit of 

je met dertig of met 

honderd man werkt: dit 

pand groeit en krimpt 

met je mee. •

natuurlijk ga je 

voor uitstraling  

en karakter. 

Een voormalig fabrieks-

pand als De Plaatwer-

kerij heeft het allemaal. 

Met zijn fenomenale 

lichtinval dankzij het 

oorspronkelijke shed-

dak, waar de zon dwars 

door naar binnen 

schijnt. Met de hoge 

ramen en zichtbare, 

stalen dakspanten. Met 

de robuuste, industriële 

gietvloer. Een fabriek 

zoals een fabriek be-

doeld was: een stoer 

pand zonder opsmuk. 

Tegelijkertijd dient 

gemak de ondernemer. 

Daarom worden de 

bedrijfsateliers in De 

Plaatwerkerij turn-key 

opgeleverd. Keurig 

geschilderd en voor-

zien van alle gemakken 

zoals  vloerverwarming, 

airconditioning, video-

phone, representatief 

sanitair en complete 

pantry’s. Karakter én 

comfort: in De Plaat-

werkerij werken ze 

samen. •

IN HISTORISCHE SFEREN

RUIMTE VOOR 
JE MENSEN

KIES VOOR KARAKTER

OVERAMSTEL ONTLUIKT

De geschiedenis 

van De Plaatwerke

rij gaat terug tot  

de jaren vijftig van 

de vorige eeuw,  

toen hier een  

carrosseriefabriek 

en plaatwerkerij 

waren gevestigd. 

De grote lichte hal met 

het hoge fabrieks dak 

was het terrein van 

mannen in overalls, van 

machines, van stalen 

platen die gaandeweg 

veranderden in het 

koetswerk van een 

auto. Bedrijvigheid 

regeerde: de reuring 

van een bloeiende 

industrie.  

De fabrieksgeluiden 

zijn inmiddels ver-

stomd, de geur van het 

laswerk is verdwenen. 

Wat is gebleven is de 

sfeer, de lichtinval, de 

eindeloze ruimte, het 

staal, de mogelijkhe-

den. De stoere charme 

van een oude industri-

ele omgeving: die vind 

je niet in een luxueus 

nieuwbouwkantoren-

complex.  

Die vind je daar waar 

het zweet heeft ge-

vloeid en machines 

hebben gezwoegd. In 

die ambachtelijke sfeer 

komt creativiteit tot 

bloei. •

Gemiddeld aantal beschikbare parkeerplekken per kantoorpand.

Bart, 46. Creatief direCteur

Bart, 46. Creatief direCteur

Het mooist is  

natuurlijk een  

goed bereikbare 

locatie waar meer 

creatieve bedrijven 

zitten, een soort 

broedplaats.

Een pand waar je 

met dertig man kunt 

werken, maar net zo 

goed met honderd. 

Dat is belangrijk als 

je een ondernemer 

bent met groei

ambitie.

glimmend staal werd hier verwerkt tot carrosserieën voor de Prachtigste auto’s.

creativiteit komt tot Bloei waar mensen elkaar ontmoeten.

… Betreed je de enorme ruimte.

de zon schijnt door het sheddak dwars naar Binnen. 

de originele stalen Bouwconstructie … … is overal waar je kijkt.

overamstel: een BroedPlaats oP een toPlocatie. 

het nieuwe werken krijgt  
in de plaatwerkerij de  

vOrm die jij vOOr Ogen heBt 
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De Plaatwerkerij 

biedt met zijn ver-

schillende bedrijfs-

ateliers talloze 

mogelijkheden. De 

totale oppervlakte 

van 2.292 m2 is 

opgedeeld in vier 

ruimtes: 

Bij het pand horen  

28 parkeerplaatsen en 

ook op de openbare 

weg is voldoende  

parkeerruimte. 

Deelverhuur is moge-

lijk, maar je kunt ook 

het hele pand huren. 

De huurtarieven zijn 

als volgt: voor de 

bedrijfsateliers en 

horeca-unit geldt een 

huurtarief vanaf 150 

euro per m2 per jaar, 

exclusief btw. De par-

keerplaatsen zijn te 

huur voor 1.000 euro 

per plaats per jaar, 

exclusief btw.

De panden worden 

turn-key opgeleverd, 

voorzien van: gietvloe-

ren, vloerverwarming, 

airconditioning, com-

plete pantry, kabelgo-

ten voorzien van elek-

tra, representatieve 

sanitaire voorzienin-

gen, alarminstallatie, 

videophone-installatie 

achterterrein, camera-

installatie achter-

terrein, elektrisch 

bedienbaar schuifhek 

en vloerpotten in  

de grote hal voor  

elektriciteit en data. •

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 

• 2.300 m2 bedrijfsateliers

• turn-key opgeleverd 

• flexibele indeling

• deelverhuur mogelijk

•  voor informatie  
neem contact op met de  
projectontwikkelaar

“De Plaatwerkerij is een Prachtig voor
beelD van hoe je inDustrieel erfgoeD 
kunt herontwikkelen tot gewelDige 
beDrijfs ruimtes. met behouD van ori
gi nele elementen, maar toch van alle 
gemakken voorzien. De Plaatwerkerij 
Past bovenDien naaDloos in onze filoso
fie Dat werkruimtes geschikt moeten zijn 
voor het nieuwe werken. flexibiliteit 
is wat ons betreft het toverwoorD. 
Daarin zijn we ook hier weer goeD  

geslaagD. en we gaan het weer Doen: 
binnenkort starten we met De heront
wikkeling van De garage, onze volgenDe 
herontwikkeling oP overamstel.”

www.DePlaatwerkerij.nl

Drie beDrijfsateliers, een onDergronDse Doorgang en een horecaruimte:  samen 2.300 m2.

begane gronD 1e etage

De lege fabriekshal noDigt je uit …

… om er iets fenomenaals van te maken.

ALLES IS MOGELIJK

•  bedrijfsateliers 1  
en 2 (samen 880 m2) 

•  bedrijfsatelier 3 (1.327 m2) 
•  4: horeca-unit (85 m2). 
•  totale oppervlakte: 2.292 m2

•  5: ondergrondse doorgang 
naar atelier 1 en 2

“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.” 

NEEM CONTACT OP

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


