
 

 
United breidt uit in Amsterdam 
United, de nieuwe naam voor United Broadcast Facilities (UBF), gaat vanaf eind 2012 de 2 nieuwe 
TV /opname studio’s exploiteren in het duurzame  Gebouw Mediahaven in Amsterdam. Vandaag 
heeft zij hiervoor met verhuurder het huurcontract getekend voor een periode van 10 jaar. United gaat 
in totaal ca. 2.300 m2 huren, waarvan ca. 1.700 m2 v.v.o. studioruimten, bestaande uit een grote 
studio van ca. 1.300 m2 v.v.o. en een kleine studio van ca. 400 m2 v.v.o.  en ca. 600 m2 studio 
gerelateerde ruimte (zoals o.a. kleedkamers, productiekantoren ), 7 ENG opslagruimten,  
alsmede parkeerplaatsen in de parkeergarage. 
 
Mediahaven Vastgoed BV, heeft gezamenlijk met Impact vastgoedrealisme, de huurovereenkomst tot 
stand gebracht. In december van dit jaar zal worden gestart met de bouw van dit nieuwe duurzame 
studio- en kantorencomplex van ca.5.600 m2  en ruime parkeergarage in de Houthavens in 
Amsterdam. Het multifunctionele gebouw bestaat uit twee televisiestudio’s met kantoorruimte en 
opvallend atrium dat uitkijkt over het IJ. Het ontwerp is afkomstig van Eilander Architects uit 
Rotterdam. 
 
Eerder tekende de Hilversumse TV-producent Tuvalu Media (o.a. Ali B op Volle Toeren en DNA 
Onbekend) al een huurovereenkomst voor dit nieuwe Mediagebouw in Amsterdam. Door het tekenen 
van de huurovereenkomst met United is 85% van het gebouw verhuurd en is nog slechts 1 verdieping 
beschikbaar voor de verhuur, waarvoor eigenaar in gesprek is met diverse partijen uit de creatieve 
sector. Diverse opties voor deze verdieping worden onderzocht, zowel verhuur als geheel als in delen 
wordt bekeken. 
Het beheer van het gebouw is ondergebracht bij de Van der Heijden Groep uit Woerden. Niet alleen 
het gebouw is duurzaam, er is ook gekozen voor een duurzame financiering via Triodos. 
 
De Houthavens, het nieuwe creatieve hart van Nederland, ligt op nog geen 5 minuten rijden van de 
afslag van de ring A10 en maximaal 10 minuten van Centraal Station. Diverse busverbindingen van 
en naar Centraal Station en Station Sloterdijk maakt dat het gebied tevens per openbaar vervoer 
goed te bereiken is.  
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Impact vastgoedrealisme is een merk van Impact Ontwikkeling b.v. (www.impactontwikkeling.nl), een 
projectontwikkelaar met haar expertise op het gebied van commercieel vastgoed en wonen. 
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