
Fraaie transFormatie
Project molenwerF, amsterdam

de transFormatie van 22.000 m² amsterdamse kantoorruimte 

‘molenwerF’ naar een comPlex met 185 huuraPPartementen zal ko-

mende zomer zijn aFgerond. een écht giPswanden en -PlaFondwerk, 

met zo’n 30.000 m² aan wanden en 16.000 m² aan giPsPlaFonds.

Peter vorstenbosch

In 2010 werd bekend dat het Achmea-kantoor-
pand Molenwerf aan de Haarlemmerweg in Am-
sterdam leeg kwam te staan. Syntrus Achmea 
zocht samen met de eigenaren – Stichting 
Achmea Dutch Residential Fund (ADRF) en Stich-
ting Pensioenfonds van de Metalektro (PME) – en 
de gemeente Amsterdam naar een geschikte her-
bestemming voor het leegstaande gebouw. Van 

de drie te volgen sporen – verhuur, verkoop of 
transformatie – viel de keuze op het laatste, 
mede gezien de mooie locatie. Bovendien oogt 
het gebouw, met al zijn gedetailleerde metsel-
werk, reeds als een wooncomplex en zorgt de 
uitgebreide gevel voor veel licht en ruimte in de 
toekomstige appartementen. 
Het transformatieproject is ontworpen door het 

Haagse architectenbureau KOW Concepts Design 
Development. Koopmans Bouw uit Enschede is 
verantwoordelijk voor de bouwkundige realisatie 
in nauwe samenwerking met TBI-zusterbedrijf 
Comfort Partners uit Houten, dat de uitvoering 
van installaties voor zijn rekening neemt. SBB 
binnenafbouw uit Hoevelaken verzorgde de af-
bouw tijdens deze transformatie.

De appartementen zijn voorzien van vrijdragende Metal-Stud plafonds 4xAK (afgeschuinde kanten), waardoor ze keurig vlak zijn af te werken. (Foto’s: BDUmedia)
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plafonds en wanden

In verband met de sanitairaansluitingen die niet de vloer in konden werd gekozen met voorzetwanden te werken.

De uitgebreide gevel zorgt voor veel licht en ruimte in de appartementen.
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Het kantoorcomplex werd op een duurzame 
wijze getransformeerd; afval werd op een milieu-
vriendelijke manier gesplitst en afgevoerd via 
aparte stortkokers. Waar mogelijk werd bestaand 
materiaal hergebruikt, zoals de centrale entree 
met marmeren vloer, liften, buitenruimten, trap-
penhuizen en kozijnen, evenals de karakteristieke 
lichtarmaturen in de gangen van het gebouw. 
Ook de bestaande wko-installatie werd gehand-
haafd en volledig aangepast. 
Het vernieuwde Westerhoek-complex met vier 
gelijke woontorens en zeven verdiepingen, heeft 
een diversiteit aan woningen voor een brede 
doelgroep van huurders: van studio’s tot vierka-
merappartementen, inclusief acht penthouses.  
De woningen hebben een oppervlakte van 70 tot  
80 m2. Onder het maaiveld ligt een half verdiepte 
garage met bergingen en 350 parkeerplaatsen. 

holle wand

Na diverse (constructieve) aanpassingen werd 
het pand voorzien van een nieuwe inrichting ten 
behoeve van de 185 appartementen. Die nieuwe 
inrichting kwam uit de koker van Pieter Sitsen, 
projectleider/uitwerkend architect bij KOW. Sa-
men met Herbert Hofstad, technisch adviseur bij 
Saint-Gobain Gyproc Nederland, producent van 
gipsproducten en -systemen voor de binnenaf-
bouw, buigen we ons over de uitgebreide teke-
ningen die in dit traject ter tafel kwamen. “Het is 
wat dat betreft wel écht een gipswanden en -pla-
fondwerk geworden”, zo geeft Sitsen meteen 
aan. “Met het oog op het programma van eisen 
van de opdrachtgever en rekening houdend met 
een vrije vloeroverspanning van 17,5 m, konden 
we onmogelijk met massieve wanden werken. 
Dat werd simpelweg te zwaar.”
Bovendien levert het gebruik van holle wanden 
veel flexibiliteit op, stelt de projectleider. “Een 
groot pluspunt als je de plattegrond zo neer wilt 
zetten als gewenst. Maar de eerste taak bestond 
er wel uit om de kritische opdrachtgever te over-
tuigen dat voor deze transformatie uitstekend 
gebruik kon worden gemaakt van holle wanden, 
zonder aan kwaliteit in te boeten. Het gaat toch 
om een permanente en geen tijdelijke transfor-
matie, die minimaal dertig jaar mee moet kun-
nen.” 
Sitsen zocht contact met Gyproc en samen met 
Hofstad, die de ondersteuning op projectniveau 
voor zijn rekening nam, werden de beste opties 
voor de opbouw van de wanden en plafonds be-
sproken. “Om geen enkel risico te nemen en de 
opdrachtgever te overtuigen, werd gezamenlijk 
besloten proefopstellingen te maken met de 
voorgestelde wand- en plafondopbouw”, vertelt 
de technisch adviseur. Aangezien de hele con-
structie een rol speelt, zeker in geval van de hier 

toe te passen cementdekvloeren, werden in 
nauw overleg ook doorbuigingsmodellen ge-
maakt. Hieruit bleek dat de doorbuiging van de 
vloeren niet groter wordt dan 10 mm, waardoor 
er geen speciale glijdende aansluitingen hoefden 
te worden toegepast. 
De tekeningen op tafel geven een mooie kijk op 
de geschetste complexiteit, waar de architect 
rekening mee moest houden. Uiteindelijk ont-
wierp Sisten verdeeld over zeven verdiepingen 43 
verschillende appartementen, waarmee aan alle 
wensen en eisen kon worden voldaan. Dat vroeg 
om het nodige puzzelwerk en inventiviteit. “Ik 
worstelde bijvoorbeeld met de sanitairaansluitin-

gen, aangezien we vanwege de brandscheiding 
niet de vloer in konden”, vertelt Sitsen. “Dat 
leidde ertoe om daar met voorzetwanden te wer-
ken. De wc’s hielden we bij de centrale schacht, 
de overige afvoerleidingen voor wastafel, bad en 
douchebak, zitten achter de voorzetwand.”
“Met het oog op de wensen en eisen was dat een
minutieus werk en echt woekeren met ruimte”, 
vervolgt hij. “Het gebouw heeft een kamstruc-
tuur en geveldragende elementen. De apparte-
menten mochten niet te groot of klein zijn, er 
moest rekening worden gehouden met de aan-
sluiting op de kanaalplaatvloer, op de brand-
scheidingen in de vloer, het collectieve transport  



Het SoundBloc-wandsysteem heeft een dikte van 125 mm. Het Westerhoek-complex telt vier gelijke woontorens. Gyproc-wandsystemen zijn te downloaden als bim.

in de centrale kokers, het individuele transport en 
het intredende daglicht.” 

bim

Om alles zo helder mogelijk te krijgen én herleid-
baar vast te leggen, werd in overleg besloten in 
de ontwerpfase alle Gyproc-wandsystemen in het 
project op te nemen in een bouwinformatiemo-
del (bim). Alle uitvoeringen staan hierin gedocu-
menteerd, inclusief verwerkingsvoorschriften en 
het daarmee samenhangend chronologische tra-
ject. Het opnemen van de wanden in bim droeg 
er volgens Sitsen absoluut aan bij dat het hele 
ontwerptraject beter verliep. “Zodra er ergens 
een wijziging in indeling optrad, was meteen 
duidelijk wat daarvan elders bijvoorbeeld de ge-
volgen zouden zijn. Waardoor onnodige faalkos-
ten werden voorkomen. Samen met de installa-
tieadviseur zijn we er op deze manier in geslaagd 
alles perfect in te passen.”
Meest lastige bleek nog het bepalen van het de-
tailniveau van de wandsystemen in het bim-mo-
del, bijvoorbeeld het wel of niet modelleren van 
de stijlen, geeft Sitsen aan. “Het is natuurlijk ook 
een hele stap van de ‘achterkant van een sigaren-
kistje’ naar een bim-module”, lacht hij. “Som-
mige zaken zijn ook lastig te modelleren. Hoe 
waarborg je de flexibiliteit wanneer je een teke-
ning gebruikt, bijvoorbeeld waar je begint met 
monteren?”
Hetgeen in de ontwerpfase met bim werd neer-
gezet, qua opbouw, montage én budgettering, 
werd in de aanbestedingfase en later de uitvoe-
ring ook door de aannemer en het afbouwbedrijf 
strikt gerespecteerd. “Wat dat betreft was ieder-

een er goed van doordrongen dat we hier niet 
van moesten afwijken om het beste resultaat te 
halen”, stelt de architect. 
 
woningscheidend

In totaal telt het project zo’n 30.000 m2 systeem-
wanden, waarvan liefst 17.000 m2 SoundBloc- 
woningscheidende wanden (Gyproc AS 125 
scheidingswand). “Ten opzichte van de veelal 
gebruikte standaard woningscheidende MS 
210-wand levert het gebruik van de AS 125-wand 
een flinke ruimtewinst en in dit geval ook flexibi-
liteit op”, vertelt Hofstad.
Het hier toegepaste SoundBloc-wandsysteem, 
met een dikte van slechts 125 mm, opgebouwd 
met Gyproc dB-gipskartonplaten (12,5 mm) en 
AcouStud-profielen, biedt een geluidsisolatie van 
Rw = 60 dB en 60 minuten brandwerendheid. 
Voor het brandwerend en geluidsisolerend af-
werken van de elektrische installaties in de wo-
ningscheidende wanden is gebruikgemaakt van 
de Glasroc F FireBox.
In Westerhoek werd besloten alle wanden boven-
dien af te werken met stootvaste Rigidur  
(12,5 mm) AK-gipsvezelplaten, met afgevlakte 
kant voor het maken van naadloze wanden. De 
woningscheidende wanden lopen geheel door 
van vloer naar plafond, ongeveer 2,90 m. De ka-
merscheidende wanden hebben een hoogte van 
2,60 m en werden, evenals de toegepaste voor-
zetwanden voor de badkamers en de wanden 
voor de bergingen in de garage, voorzien van 
Rigidur-beplating. De appartementen zijn verder 
voorzien van vrijdragende Metal-Stud-plafonds 
4xAK (afgeschuinde kanten), waardoor ze keurig 
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gyproc in bim
De samenwerking tijdens dit project heeft ertoe 
geleid dat Gyproc met KOW Concepts Design 
Development een samenwerking is aangegaan 
om de meest voorkomende wandtypes te model-
leren in het bouwinformatiemodel (bim). 
Vanaf nu zijn Gyproc-wandsystemen direct te 
downloaden als bim via de zogeheten ‘wandse-
lector’ op de website. Met behulp van de wand-
selector is, op basis van gewenste prestaties 
zoals brand en geluid, het juiste wandsysteem te 
vinden.  “Om de gewenste prestaties te behalen, 
gaat het om de juiste combinatie van producten 
binnen een systeem. Gebruiksvriendelijkheid en 
complete informatieverstrekking zijn dé uit-
gangspunten voor de selector”, aldus technisch 
adviseur Hofstad. Voordelen van wandsystemen 
in een bim-model zijn volgens de heren aan tafel 
tijdwinst, kostenefficiëntie, een nauwkeuriger 
werkvoorbereiding, het herkennen van (con-
structie)fouten in een vroeg stadium en de au-
tomatische (her)berekening van het aantal vier-
kante meters wand met bijbehorende producten.
“Door nu in bim te modelleren heb je niet alleen 
in de ontwerpfase veel meer overzicht, maar ook 
in de beheerfase later”, vertelt Sitsen (KOW). 
“Bij bijvoorbeeld een renovatie is het veel mak-
kelijker om inzicht in ‘het verleden’ van een ge-
bouw te krijgen. Niet alle aannemers en af-
bouwbedrijven zijn nog gewend om met dit 
soort systemen te werken, maar zullen ook voor-
delen als faalkostenreductie en een beter inzicht 
in budgetten zeker op waarde gaan inschatten.”



plafonds en wanden

De Wandselector op de website van Gyproc moet klanten helpen bij het kiezen van producten.

Het gebruik van holle wanden leverde veel flexibiliteit op, een groot pluspunt als je de plattegrond zo neer wil zetten als gewenst.
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vlak zijn af te werken. In totaal toch ook zo’n 
16.000 m2. In de gangen heeft SBB binnenaf-
bouw nog ongeveer 3000 m2 plafondpanelen 
gemonteerd. De plafonds in de kelderbergingen 
tot slot bestaan uit open gaas dat zwart is gespo-
ten.

logistiek

Tijdens ons bezoek wordt nog druk gewerkt aan 
de verschillende afbouwfases. Op de werkvloer 
treffen we Boy van Schooneveld, algemeen direc-
teur van SBB binnenafbouw. “Koopmans bena-
derde ons om als partner mee te engineeren met 
dit project. En vroeg ons tijdens de aanbesteding, 
samen met de installateur en het sloopbedrijf, 
aanwezig te zijn. Gezamenlijk werkten we alle 

tekeningen uit en zetten de hele logistiek op.” 
Het logistieke traject was goed georganiseerd 
door de aannemer, die hier ook echt leidend in 
was. Dat laatste was nodig, zeker gezien de ver-
schillende partijen die tegelijkertijd, in een kort 
tijdsbestek én op een beperkte ruimte aan het 
werk waren. Van Schooneveld: “Het is redelijk 
uniek dat je tegelijkertijd met een sloopbedrijf op 
een werk aanwezig bent. Om de snelheid er in te 
houden, gingen wij meteen nadat de slopers het 
interieur van de eerste twee torens (A en B) had-
den gestript en doorgingen naar de volgende (C 
en D), daar al aan de slag.” 
Dat logistieke traject gold volgens Van Schoone-
veld net zozeer voor de aanvoer van materialen. 
“Elke zaterdagochtend werden vanaf 6.00 uur 

zes of zeven trailers met gips gelost, rechtstreeks 
vanuit de Gyproc-fabriek in Duitsland. Met ver-
reikers gingen die meteen naar binnen.” Hij geeft 
aan dat SBB gemiddeld met zo’n vijftig tot zestig 
montagemedewerkers en twintig smeerders op 
het werk aanwezig was, afhankelijk van de fase 
waar men zich in bevond. “We begonnen met de 
woningscheidende wanden, waarna de cement-
dekvloer met vloerverwarming werd aange-
bracht. Vervolgens monteerden we de plafonds 
en tot slot de kamerscheidende wanden. Aanslui-
tend moest dit allemaal weer worden afgewerkt. 
Het tempo is hoog, we startten na de bouwvak 
in 2013 en in maart dit jaar zal het werk voor ons 
er op zitten.” 
Van Schooneveld is zeer te spreken over de sa-
menwerking en organisatie in het traject. “Wij 
waren met deze aannemer een van de weinigen 
die niet opnieuw het wiel wilden uitvinden en 
ons houden aan het goed doordachte ontwerp en 
de uitvoering die er lagen. Ik zou willen dat er 
altijd zo wordt gebouwd in Nederland. In hoog 
bouwtempo, met de aannemer als partner en 
goed blijven communiceren.”
Het transformatieproject kent een korte bouwtijd. 
Veertien maanden nadat de slopers in mei 2103 
als eersten het gebouw ingingen, zal het hele 
project rond de zomer van dit jaar worden opge-
leverd. De belangstelling voor de woningen is 
groot, er hebben zich meer dan duizend potenti-
ele huurders aangemeld.
Architect Sitsen kijkt tevreden terug op het hele 
traject en heeft een volgende transformatie al 
weer in de planning. Hij prijst nog de begeleiding 
van Gyproc tijdens het hele project. “We zouden 
dat vaker willen zien. Wat dat betreft is ons mot-
to ’Waarom zouden we genoegen nemen met 
een half advies als we heel kunnen krijgen?’”
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