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KANTOORGEBOUW ACHMEA KRIJGT TWEEDE LEVEN ALS APPARTEMENTENCOMPLEX

'Herbestemming op basis 
van integrale uitvoering 
heeft de toekomst'
In Amsterdam-West is medio augustus de transformatie van een voormalig kantoorge-
bouw van Achmea tot appartementencomplex afgerond  – een jaar na de start van de 
uitvoerende werkzaamheden. 185 woningen in plaats van 22.000 m² kantoorruimte: een 
duurzame investering, aldus Maarten Karsemeijer van Koopmans Bouwgroep en John 
Voogt van co-maker Comfort Partners. “Dankzij de synergie tussen partijen wordt de ex-
ploitatie op duurzame wijze geoptimaliseerd.”

Opdrachtgever van de transformatie aan de 
Molenwerf is Syntrus Achmea Real Estate & 
Finance, dat het kantoorgebouw met de 4 ge-
schakelde torens wilde behouden, en al voor 
het leegkomen een onderzoek startte naar een 
mogelijke herontwikkeling tot appartementen-
gebouw voor vrijsectorverhuur. Toen dat goed 
mogelijk bleek, onder meer dankzij de gunstige 
ligging en uitstraling en de instemming van be-
leggers en gemeente, werd samenwerking ge-
zocht met in transformatie gespecialiseerde en 
op elkaar ingespeelde bouwpartijen. De turn-
key-realisatieopdracht met een bouwtijd van 14 

maanden werd gegund aan Koopmans Bouw-
groep. Later is Comfort Partners, binnen het 
TBI-concern specialist in technische installaties 
voor woningbouw, ingeschakeld als co-maker. 
Koopmans was gedurende de uitvoering verant-
woordelijk voor het bouwkundige gedeelte en 
Comfort Partners voor de installaties.

“Koopmans heeft zijn bouwkundige exper-
tise en leidinggevende capaciteiten ingezet 
en Comfort Partners zijn installatietechnische 
expertise, wat resulteert in een alles-in-één-
organisatie die de opdrachtgever uitstekend 

kan adviseren in complexe vraagstukken”, ver-
telt Koopmans-directeur Maarten Karsemeijer. 
“Bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuw rio-
lering- en waterleidingnetwerk ten behoeve van 
de appartementen”, vult directeur Comfort Part-
ners John Voogt aan. Karsemeijer: “De instal-
latietechnische vraagstukken, die veelal bouw-
kundige raakvlakken hebben, zijn gezamenlijk 
bestudeerd en opgelost, waarbij de financieel 
en kwalitatief technisch gezien meest optimale 

methode is gekozen. Syntrus Achmea heeft in 
dit proces uiteraard een belangrijke inbreng ge-
had. De meerwaarde voor dit project ligt mijns 
inziens op het vlak van de integrale samenwer-
king, alsmede het eindresultaat, met nagenoeg 
geen opleverpunten.”

UITDAGING WORDT INNOVATIE
Een en ander leidde tot tijdswinst, maar ook 
tot kwalitatieve verbeteringen, zegt Voogt. “Tij-

dens het traject is diverse keren bijgestuurd op 
installatietechnisch vlak en zijn diverse techni-
sche optimalisaties doorgevoerd die naar onze 
mening ten gunste van de opdrachtgever zijn 
uitgepakt. Te denken valt aan het alternatief op 
de WKO-installatie, en een koelinstallatie aan-
gedreven door zonnepanelen.” De bouwkundige 
werkzaamheden behelsden onder meer 8 dakop-
bouwen, het aanbrengen van vloeren in vides, 
het verwijderen van bestaande inrichting,    › 

WONINGBOUW
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'Constructief geoptimaliseerde' balkons kijken uit over de Haarlemmerweg

De hoofdinfrastructuur bleek zeer geschikt voor ombouw tot appartementencomplex
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een upgrade van de liften, de renovatie van de 
parkeergarage, de aanleg van een steiger en 
loopbrug aan de waterzijde en het realiseren van 
185 appartementen, met nieuwe balkons en ber-
gingen. Hoewel de buitengevel en de hoofdinfra-
structuur van het gebouw intact werden gelaten, 
was dit een forse renovatie-opgave, die een in-
novatieve aanpak vroeg.

Voor de regelmatig samenwerkende TBI-part-
ners geen ongebruikelijke zaak. Voorbereiding 
en nauwkeurigheid zijn alles gebleken, zegt 
Karsemeijer. “Dit project kende op verschillende 
vlakken uitdagingen: een 'postzegellocatie' met 
nauwelijks ruimte voor laden en lossen, en we 
bouwden op een kelder, wat de nodige con-
structieve complexiteit met zich meebracht. Dat 
is opgelost met een goed doordacht 'kraanplan' 
en een slimme aan- en afvoer, onder meer van 
de 915.000 kilo slooppuin, waarvoor een speci-
ale stortkoker is ontwikkeld.” Mede hierdoor kon 
een strakke planning worden aangehouden, uit-
eindelijk resulterend in een productietempo van 
14 appartementen per week. “Hoog tempo en 
kwaliteit gaan echter niet vanzelfsprekend sa-
men. Bij dit werk hebben we onderaannemers 

Bouwinfo
OPDRACHT  Syntrus Achmea Real Estate & Finance
ONTWERP  KOW
ADVIES  ABT (constructie), LBP|Sight (bouwfysica), Valstar Simonis 
 (installatietechniek), Heuvel-Op (projectmanagement)
UITVOERING  Koopmans Bouwgroep (co-maker: Comfort Partners)
BOUWPERIODE juni 2013 –  augustus 2014
PROGRAMMA herontwikkeling kantoorgebouw 22.000 m²/185 appartementen, 
 parkeergarage 350 plaatsen

en leveranciers continu scherp gehouden op het 
kwalitatieve vlak. Onder meer door diverse keu-
ringen van de uitvoering.”

PRESTEREN IN EXPLOITATIEFASE
Die integrale aanpak wierp vruchten af. Kar-
semeijer: “Aan de constructieve optimalisatie 
van de balkons hebben wij bijvoorbeeld veel 
aandacht besteed en de eindkwaliteit is nauw-
keurig nagemeten. De meterkastdoorvoeren zijn 
alle tevoren 'gemaatvoerd' en in de kanalen van 
de bestaande kanaalplaatvloeren geboord. Een 
precies en complex werkje.” Diverse vides zijn 
dichtgezet met behulp van staalconstructies en 

staal-betonvloeren om meer verhuurbaar op-
pervlak te creëren. Voogt: “Naast tijdswinst en 
kwaliteitswinst is dus ook exploitatiewinst ge-
boekt.” Daar komt nog bij dat TBI-zusterbedrijf 
Wolter & Dros de energieleverancier wordt voor 
de komende dertig jaar – ook de huurders, die 
een kant-en-klaar appartement betrekken, krij-
gen hun energierekening van Wolter & Dros. 
“Turnkey bouwen gaat dus verder dan ople-
vering. Om deze reden zijn de investeringen 
voor bouw en exploitatie goed in evenwicht 
gebracht. Integrale uitvoering van herbestem-
mingsprojecten volgens deze werkwijze heeft 
de toekomst.”   ❚

Statig wonen in voormalig Achmea-kantoor
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Een begrip in installatietechniek

IJsselstein 030-6874111
www.haarmansit.nl

Het Haagse architectenbureau KOW Concepts 
Design Development maakt het transformatieont-
werp van het kantoorgebouw van circa 20.000 
m2. Aannemer Koopmans Bouw uit Enschede 
kreeg de opdracht voor de bouwkundige realisa-
tie in nauwe samenwerking met TBI-zusterbedrijf 
Comfort Partners uit Houten, dat de installaties 
verzorgde. SBB Binnenafbouw uit Hoevelaken 
realiseerde de afbouw, in totaal 30.000 m2 me-
talstudwanden en 16.000 m2 gipsplafonds. Deze 
materialen zijn geleverd door Gyproc, specialist 
in gipsplaat- en gipspleistersystemen voor de bin-
nenafbouw.

VROEG STADIUM
KOW Concepts Design betrok Gyproc al in een 
vroeg stadium bij het transformatieontwerp. 
Herbert Hofstad, technisch adviseur bij Gyproc: 
“KOW had te maken met een gecompliceerd pro-
gramma van eisen, maar de ruimte was beperkt. 
KOW vroeg Gyproc om vanaf het begin van de 
ontwerpfase mee te kijken. In plaats van de zeer 
veel toegepaste 210 millimeter brede woning-
scheidende wand is nu gekozen voor de Gyproc 
SoundBloc woningscheidende wand (AS 125) met 
een breedte van slechts 125 millimeter. Hierdoor 
werd het mogelijk het volledige programma van 
eisen te realiseren. De slanke Gyproc SoundBloc 
woningscheidende wand bestaat uit Gyproc dB-
gipskartonplaten en AcouStud-profielen.”

Daarnaast koos opdrachtgever Syntrus Achmea 
Vastgoed voor een buitenste beplating van een 
stoot- en krasvaste Rigidur gipsvezelplaat van 
Gyproc. Hofstad: “Daarvoor hebben we speci-
ale wanden gebouwd in ons testlaboratorium in 
België. Hier hebben we Syntrus mee naar toe ge-
nomen en raakten zij overtuigd van de kwaliteit 
van deze plaat. Voor hen voelden het aan als een 
massieve wand, waar zij in beginsel aan dachten. 
Echter waren massieve wanden niet mogelijk zon-
der grote constructieve aanpassingen. Daarom is 
gekozen voor dit Gyproc-systeem en heeft KOW 
deze wanden in het bestek gezet.” 

'ORGANISATIE EN UITVOERING 
IN EIGEN HAND'

Haarmans Installatietechniek verzorgt de E-installaties in het getransformeerde 
Molenwerf. “Een organisatorisch en uitvoeringstechnisch gecompliceerde opera-
tie, die voor de aanbesteding al werd ingezet”, vertelt Kees Besamusca. “De in-
stallatietechnische backbone van een appartementengebouw verschilt immers 
sterk van die van een kantoorgebouw.”

In een appartementengebouw zijn in tegenstelling tot een kantoorgebouw 24 
uur per etmaal mensen aanwezig; daarbij is elk appartement individueel aan-
gesloten, wat een installatietechnische transformatie noodzakelijk maakt. De 
traforuimte aan de achterzijde werd beter afgeschermd en is teruggebracht van 
2 naar 1 trafo (aanpassing hoofdverdeelkast). Het gebouw werd tevens geschikt 
gemaakt voor het glasvezelnetwerk dat bewoners van videofoon, televisie, tele-
foon en internet voorziet - gerealiseerd in samenwerking met Teleplaza en Ver-
oma. Naast de reguliere E-werkzaamheden in en om de woningen installeerde 
Haarmans de verlichtingsarmaturen, het toegangscontrolesysteem, de camera-
bewaking en de regelinstallatie van ventilatie/CV, alsmede 96 PV-panelen. “Met 
vaste partners hebben wij de organisatie en uitvoering zoveel mogelijk in eigen 
hand gehouden. Mede hierdoor hebben wij de beoogde transformatieperiode 
kunnen terugbrengen van 1,5 naar 1 jaar.”

      Projectinfo Optimale integrale samenwerking 
tijdens geheel traject
Het voormalig kantoorgebouw van Achmea op de locatie Molenwerf in Amsterdam is binnen een jaar tijd getransformeerd tot een ap-
partementencomplex met 185 huurappartementen. Het is een voorbeeld van goede integrale samenwerking tussen alle partijen tijdens 
het gehele ontwerp- en bouwproces en hoe een leegstaand kantorencomplex in korte tijd een nieuwe bestemming kan krijgen.  

DETAILBOEK
Hofstad: “Samen met SBB Binnenafbouw en Gy-
proc Professional, zijn we vervolgens een detail-
boek van de toegepaste Gyproc-systemen gaan 
samenstellen. SBB heeft hierin hun praktische 
kennis toegevoegd. Op deze manier hebben we de 
theorie afgestemd op de praktijk. Het detailboek 
was voor de aannemer een controlemiddel op de 
bouwplaats. Tijdens de montagefase verzorgden 
we de kwaliteitscontrole en hebben we toegezien 
dat de wanden en plafonds goed zijn gemonteerd. 
Daarnaast heeft SBB Binnenafbouw ons bij knel-
punten om advies gevraagd.” 

VOORBEELD
“Dit project is een voorbeeld van hoe een project 
aangepakt zou moeten worden”, aldus Hofstad. 
“De kennis van ons als leverancier is optimaal be-
nut. Dat geldt voor het gehele traject. In het voor-

traject heeft de architect om ons advies gevraagd 
en konden we onze expertise laten zien. Dat geldt 
ook voor het voortraject met de afbouwer en tij-
dens de uitvoering met de aannemer.” 

Hofstad: “Er is door alle partijen in het voortraject 
intensief samengewerkt. Hierdoor zijn problemen 
van tevoren opgelost.” 

Directeur Boy van Schooneveld van SBB Binnenaf-
bouw: “Door de goede bouwteamsamenwerking 
met goede afspraken en goede uitvoerders is een 
uniek appartementencomplex in een korte bouw-
tijd opgeleverd. Het gebouw heeft zestig verschil-
lende woningtypes voor een gemêleerd publiek, 
met een grote diversiteit - van starterswoningen 
tot penthouses. Het is het levend bewijs dat een 
leegstaand kantoorgebouw in een mooi apparte-
mentencomplex kan worden omgebouwd.”    ❚

Aan het gebouw werden onder meer balkons en dakopbouwen toegevoegd


