
Dinsdag 26 juni organiseert Platform VOER in 
samenwerking met BOEi een eerste

Platform VOER gaat zich richten op kleinschalige bijeenkomsten, de Erfgoed-Hacks. Daar-
bij denken wij mee met een niet-erfgoedprofessional die wel in het werk te maken heeft met 
erfgoed. 

Centrale Markthal Amsterdam
Op 26 juni vindt de aftrap plaats bij de Centrale Markthal Amsterdam. De Central Markthal 
aan de Jan van Galenstraat is in eigendom (erfpacht) van BOEi en maakt als prominente 
landmark onderdeel uit van de omliggende gebiedsontwikkeling van het Food Center Amster-
dam (FCA). Tamara Duvivier, ontwikkelingsmanager van BOEi, geeft ons een kijkje in de 
keuken van de uitdagingen die de integratie van erfgoed in deze opgave met zich meebrengt 
van zowel de herbestemming van een object van dergelijke afmeting, als de positie binnen de 
herstructurering van het FCA tot woon-werkgebied. Hoe wordt er omgegaan met het erfgoed 
van deze plek door BOEi zelf, als ook door de ontwikkelingspartners en de gemeente? Hoe 
kan erfgoed als inspiratie voor de transformatie dienen? Of als insteek voor het realiseren van 
maatschappelijke (meer)waarde? We gaan in op inhoud, proces en taak- en rolverdeling.

Resultaat van de bijeenkomst
“Ongevraagd” advies, ter publicatie op Platform VOER (www.platformvoer.nl)
 
Aanmelden
Wil jij bijdragen aan deze middag? Meld je dan voor 18 juni aan bij redactie@platformvoer.nl.

ERFGOED-HACK

Datum: Dinsdag 26 juni 
Tijd: 15:00 uur - 18:00 uur
Locatie: Centrale Markthal 
Amsterdam, Jan v. Galenstraat 4

Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd.

Meedoen? Meld je aan!

Erfgoed-Hacks
Tijdens de Erfgoed-Hacks reageert Platform VOER op vragen van iemand buiten de groep 
(met een niet-erfgoedachtergrond). De aanleiding kan een concrete casus, een brandende 
vraag of een  urgent thema zijn. De bijeenkomsten resulteren in een concreet resultaat (arti-
kel, ongevraagd advies, plan). Platform VOER acteert onafhankelijk, kritisch, activistisch en/ 
of verbindend. 



Over de Centrale Markthal Amsterdam
Het rijksmonument de Centrale Markthal is centraal gelegen op het (nog) afgesloten Food 
Center Amsterdam (FCA), een groothandelsmarkt in food (b2b). Dit 22 hectare grote terrein 
wordt ook wel de ‘Buik van Amsterdam’ genoemd en wordt als gebiedsontwikkelingsopgave 
getransformeerd tot de nieuwe woonwijk ‘Het Marktkwartier’. 

De Centrale Markthal wordt door BOEi herbestemd naar een verzamelgebouw voor winkels, 
restaurants, een hotel en ruimte voor evenementen. Met de herbestemming wordt voortgebor-
duurd op haar historie van handel en food. Er ligt een verduurzamingsopgave, restauratie-op-
gave en herbestemmingsopgave. 

Met de herstructurering van het FCA zal de Centrale Markthal publiek toegankelijk worden. 
Aan de noordkant van de Markthal wordt een nieuw (wederom afgesloten) Food Center gecre-
eerd. Aan de zuidkant worden nieuwe woningen en een groot plein grenzend aan de Markthal 
gerealiseerd. De Centrale Markthal is daarin beoogd als het kloppende hart tussen de woon-
wijk en het besloten bedrijventerrein aan de noordzijde. De marktpartijen verantwoordelijk 
voor de omliggende gebiedsontwikkeling is het consortium Ballast Nedam en Volker Wessels 
Vastgoed. 

Betrokken partijen
Consortium Ballast Nedam & Volker Wessels Vastgoed
Gemeente Amsterdam (stadsdeel West, OGA)
Ondernemers FCA
Monumenten en Archeologie 

Meer informatie
http://www.boei.nl/www.boei.nl/projecten/centrale-markthal-amsterdam
https://www.amsterdam.nl/projecten/food-center
www.marktkwartier.nl/het-plan


