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Het EYE Collectiecentrum is gehuisvest in het nieuwe 
archiefgebouw Depot Amsterdam in Amsterdam-Noord, 
direct nabij het EYE-museumgebouw aan het IJ. Het 
nieuwe Collectiecentrum brengt drie werkterreinen samen: 
conservering, restauratie en onderzoek. Curatoren, 
restauratoren en depotmedewerkers, zeventig man in 
totaal met de vrijwilligers meegerekend, zijn nu in één 
pand verenigd. Circa 5.800 m² groot biedt het nieuwe 
onderkomen de perfecte opslag- en bewaarcondities 
voor de collecties van het filminstituut. Het vormt zo 
een duurzame oplossing voor de problemen met de 
oude bewaarplaatsen, die weinig efficiënt verspreid over 
diverse locaties lagen en goeddeels ontoereikend waren. 
Vanwege hun hoge graad van brandbaarheid bevinden 
alleen de nitraatfilms van het museum zich nu nog 
ergens anders. Naast de depots behuist het gebouw een 
modern expertisecentrum waar herstel van kwetsbaar 
materiaal plaatsvindt en een internationaal publiek van 
wetenschappers, cineasten en studenten de film- en 
andere collecties van EYE kan raadplegen. 

Het Collectiecentrum heeft vier bouwlagen en een strakke 
vormgeving met een huid van damwandprofielplaat en 
glas. Aan de straatzijde heeft het over de volle lengte 
een uitnodigende, dubbelhoge transparante plint. Hierin 
bevinden zich zowel de kantoren, onderzoeksruimten 
en restauratiewerkplaatsen met bijbehorende faciliteiten 
als de EYE Study, waar professionals terecht kunnen 
voor research in de collecties met films, dvd’s, boeken, 
tijdschriften, scenario’s, affiches, foto’s, persoons- 
en instellingsarchieven, audio, bladmuziek en 
filmapparatuur. Ook bewaart EYE grote decorstukken. 
De multifunctionele filmzaal met 30 stoelen is voor 
bijvoorbeeld persvoorstellingen, academische workshops 
en screenings met filmmakers. 

Depot Amsterdam voorziet totaal in elf depots van ieder 
300 m², waarvan er nu acht in gebruik zijn bij EYE. De 
opslagruimten voldoen volledig aan alle wettelijke eisen 
als voorgeschreven door de Archiefregeling. Zowel de 
temperatuur als de luchtvochtigheid is regelbaar. Alle 
depots zijn te bereiken via één centraal gelegen verticale 
ontsluiting. Voor extra daglicht is de zwarte gevelbeplating 
hierlangs geperforeerd, wat tevens subtiel de positie van 
de ondergelegen entree accentueert. 
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De gevelhoeken zijn zorgvuldig in verstek vervaardigd, 
wat sterk bijdraagt aan de abstracte aanblik van het 
gebouw. Het dak is voorzien van pv-panelen. Met 
witte stripe-signing is esthetisch aansluitend op de 
structuur van de gevelbeplating groot het logo van EYE 
aangebracht. 

Depot Amsterdam is gerealiseerd door WAD Depots en 
past in een trend waarin museale collecties onderdak 
vinden in gesystematiseerd privaat vastgoed in de 
stedelijke periferie. Het gebouw is Nederlands eerste 
commerciële bewaarplaats voor cultuurcollecties 
die speciaal daarvoor volledig nieuw is gebouwd. In 
een beschouwing over cultuurdepots belichtte NRC-
Handelsblad eerder dit jaar al uitgebreid de voordelen 
van gestandaardiseerde depots. Depot Amsterdam 
kwam daarbij aan bod als een sprekend, kostenefficiënt 
voorbeeld.
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eerste verdieping

1 verkeersruimte
2 sluis
3 archiefruimte +18 graden
4 opslag

1 entresol
2 kantoorruimte
3 registratie en controle

digital files
4 film registratie/restauratie
5 grading suite
6 scanner atelier
7 nitraat en vinegar ruimte
8 overlegruimte
9 sluis
10 archiefruimte -5 graden

1 entree
2        eye study + collectiecentrum
3 filmbewerking
4 viewingcabines
5 av support
6 sluis filmzaal
7 projectieruimte
8 filmzaal
9 stilteruime
10 pantry / overlegruimte
11 expeditieruimte
12 sluis
13 archiefruimte +18 graden
14 archiefruimte +18 graden, grote 

objecten
15 opslag
16 laad- en losruimte

tweede verdieping
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gevels & doorsnede 1:500

zuidwestgevel

noordoostgevel

langsdoorsnede

1 entree
2        eye study + collectiecentrum
3 verkeersruimte
4 sluis
5 archiefruimte +18 graden
6 archiefruimte +5 graden
7 installaties
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gevel & doorsneden 1:500

1 entree
2 ontvangstgebied
3 entresol
4 expeditieruimte
5 expeditiedock
6 verkeerszone
7 installaties
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zuid oostgevel

dwarsdoorsnede entree

dwarsdoorsnede archiefruimten
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1 kantoorruimte
2 archiefruimte +18 graden
3 archiefruimte -5 graden
4 archiefruimte +5 graden
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detail staalconstructie naar betonconstructie en fundering 1:10

1 in het werk gestorte dragende
betonwand
2 waterkerende folie
3 thermisch isolerende
sandwichpanelen op
omega-profielen
4 zwartgrijze damwandprofielplaat
5 breedplaatvloer
6 wapeningsstaal, gelast aan
kopplaat stalen kolommen
7 lichtweringsscreens
8 aan kolom gelaste stalen platen,
t.b.v. bevestiging gevelstijlen
9 isolatie glas gevat in aluminium
vliesgevel
10 met beton gevulde stalen
kokerkolom met aangelaste
kopplaat
11 voorzetwand van thermisch
isolerende sandwichpanelen
12 afwerkvloer van zandcement op
drukvaste PIR-isolatie
13 vlak metalen systeemplafond
met perforatie, voorzien van
geluidsabsorberende vulling
14 trottoir met opsluitband
15 vloergoot van kolom tot kolom
met convectoren
16 in het werk gestorte betonvloer
17 gietvloer met vloerverwarming
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fragment entree en voorzetgevel 1:80

1 verkeersruimte
2 ontvangstgebied
3 installaties
4 vliesgevel
5 voorzetgevel van geperforeerde
damwandprofielplaat
6 stalen roostervloer t.b.v.
glazenwas balkon
7 stalen roosterplafond
8 isolatieglas in stalen kozijn
9 aanzicht vliesgevel
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detail voorzetgevel met glazenwas balkon 1:10

1 zetwerk, afgestemd op
damwandprofielplaat
2 zwartgrijze damwandprofielplaat
3 EPDM dakbedekking op
afschotisolatie
4 kanaalplaatvloer
5 zetwerk
6 isolatie glas gevat in aluminium
schuifpui
7 glazenwasbalkon van stalen
persrooster op stalen frame
8 plafondafwerking met stalen
persrooster
9 consoles, t.b.v. oplegging
glazenwasbalkon
10 geperforeerde zwartgrijze
damwandprofielplaat
11 stalen frame
12 zetwerk, afgestemd op
damwandprofielplaat
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project
EYE Collectiecentrum

adres project
Asterweg 26
1031 HP Amsterdam

opdrachtgever
WAD archief depots, Amsterdam

architect
architectenbureau cepezed, Delft

advies constructies
IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam

advies installaties w
Vink Installatie Groep, Roelofarendsveen

advies installaties e
Elektropartners, Heerhugowaard 

advies bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid 
Arup, Amsterdam

aannemer
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen, Warmenhuizen

realisatie / officiële opening
2016 / 16 september 2016

bvo
5.793 m²

fotografie
Luuk Kramer
cepezed | Léon van Woerkom

www.cepezed.nl

facilteiten in het gebouw:
depots EYE gebruikt acht van de elf depots;
-  drie depots voor papieren collecties met een gemiddeld 

klimaat van 18 graden en circa 50% luchtvochtigheid
-  vier filmdepots met een gemiddeld klimaat van circa 5 graden 

en 35% luchtvochtigheid
-  één filmdepot voor masters, negatieven en 70mm met een 

gemiddeld klimaat van minus  5 graden en 35% luchtvochtigheid.  

ateliers Ten behoeve van
- digitalisering en digitale restauratie
- het werken met de filmgerelateerde collectie
- nitraatbewerking
- het werken met acetaatfilm

kantoren Kantoorruimte met circa 50 werkplekken

EYE Study Publiek toegankelijk voor professionals zoals 
studenten, onderzoekers, filmmakers

fact & figures:
filmblikken (acetaat) 210.000

filmblikken (nitraat) 35.000; liggen opgeslagen in bunkers in 
de duinen

totaal aantal titels in de collectie 40.000 

totaal aantal meter film 60 miljoen - 8, 16, 35 en 70 mm - 
positief en negatief; zwart-wit en kleur 

digitale film opgeslagen 1,5 petabyte

affiches 78.000 

foto’s 700.000 

boeken, alsmede tijdschriften en knipsels 27.000

Meer informatie
Voor beelden met hoge resolutie en meer informatie over het project kunt u contact opnemen met onze 
PR-afdeling; 015 2150000 | pr@cepezed.nl


