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 Amsterdamse Zuidas - Marcel Steinbach

GOLD SPONSORS

Kawneer is een wereldleider op het gebied van aluminium
ramen deuren en gevels en de merknaam waaronder het
moederbedrijf Arconic haar producten en oplossingen
vermarkt. Kawneer heeft vestigingen in Europa, NoordAmerika, Azië, en Zuid-Amerika.

SILVER SPONSOR

www. kawneer.com

GEZE biedt een uitgebreid productassortiment van deur-, raam- en
veiligheidstechniek en is een
belangrijke drijvende kracht
achter het digitale netwerk van
gebouwautomatisering.
www.geze.be

BRONZE SPONSOR
De SIEGENIA-groep biedt een innovatief
en breed opgezet productportfolio
voor moderne raam-, deur- en
comfortsystemen.
www.siegenia.com
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Orgadata is een softwarebedrijf gevestigd in Leer (Duitsland)
dat 40 jaar geleden is begonnen met een volledig
nieuw idee,namelijk de digitalisatie van raam-, deur- en
vliesgevelconstructie. Dit resulteerde in het programma
LogiKal, dat een toonaangevende software is geworden
en kan worden gebruikt in combinatie met alle huidige
proﬁelsystemen.
www. orgadata.com
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The Edge, het 40.000 m 2 grote, vijfhoekige
hoofdkantoor van Deloitte/AKD, is een
ontwerp van PLP Architecture (Londen) en
OeverZaaijer architectuur en stedenbouw
(Amsterdam). Het gebouw dat in mei 2015
ofﬁcieel werd geopend, maakt indruk door
zijn 15 verdiepingen hoge atrium en het
schuine dak dat de skyline doorboort.
The Edge ontving als eerste in de
Benelux het BREEAM Outstandingontwerpcertiﬁcaat. Dit had het te
danken aan het gebruik van actieve
energieconcepten (warmte-koudeopslag,
warmtepompsysteem met een aansluiting
op stadsverwarming, PV-installatie, … ) in
combinatie met de technisch innovatieve
en optimale uitvoering van de schuine,
geknikte gevel met Kawneer producten en
oplossingen.

Lang bestond het overgrote deel van
de Zuidas uit kantoren. De woontoren
Intermezzo, die werd opgeleverd in 2017,
draagt bij aan de stadsdynamiek met 175
royale appartementen.
De elegante toren van 82,5 meter en 22
verdiepingen, naar een ontwerp van
architectenbureau Inbo, heeft twee
gezichten: aan de Mahlerlaan, de rijzige
stadszijde met grote stadsvensters op de
afgeronde hoeken; aan de Gershwinlaan
spectaculair grote balkons.

 Kawneer
Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam

Alle bouwonderdelen werden volledig
in de fabriek gemonteerd; op de werf
gebeurde enkel nog de assemblage.

 Amsterdamse Zuidas - Jan Vonk
Gustav Mahlerlaan 535A, 1082 MA Amsterdam

Het nieuwe Onderzoeksgebouw VU werd
ontworpen door het architectenbureau
cepezed. Samen met het 0|2 Labgebouw
en het Nieuwe Universiteitsgebouw
vervangt het Onderzoeksgebouw het
verouderde W&N gebouw.
In het Onderzoeksgebouw komt een
breed scala aan functies en faciliteiten
voor onderwijs en onderzoek naar
maatschappelijke vraagstukken
op het gebied van onder andere
neurowetenschappen en oncologie.
Het gebouw zal zijn uitgerust met
onderzoekvoorzieningen zoals
elektronenmicroscopie en trillingsvrije
laserfaciliteiten.
De oplevering is gepland eind 2023.
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 Vorsselmans
Gustav Mahlerlaan 2009, 1081 LB Amsterdam
 Amsterdamse Zuidas - Marcel Steinbach
Gustav Mahlerlaan 11N, 1082 MT Amsterdam
George Gershwinlaan 11, 1082 LC Amsterdam

The George en The Gustav vormen
samen een woonproject van de
ontwikkelcombinatie Zuidschans.
Liesbeth van der Pol (DOK Architecten)
ontwierp The George en zag het als
‘een gebouw met de lichtheid van een
opwaaiende zomerjurk en een knipoog
naar de Amsterdamse School’.
The George (11 bouwlagen, 46 meter
hoog, gelegen tussen de George
Gershwinlaan en de De Boelegracht)
telt 47 appartementen en penthouses
met een woonoppervlakte vanaf 88 m2.
De woonlagen en alle appartementen
verschillen van vorm.
The Gustav (Mahlerlaan) beschikt over 29
appartementen en 115 studio’s, verdeeld
over twee gebouwen.
Beide gebouwen kenmerken zich door veel
groene en duurzame voorzieningen.
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Op de hoek van de Gershwin-strook,
tegenover de VU, staan de Gerswin Brothers
woontorens met terrasbalkons die in april
2018 werden opgeleverd.
Het hoekpand George is, met twaalf
verdiepingen, het hoogste van de twee, en
omvat vooral tweekamerwoningen. Het Ira
gebouw ernaast heeft zeven verdiepingen,
een eigen binnentuin en omvat veelal
driekamerwoningen.
LEVS architecten stonden in voor het
ontwerp en gaven George en Ira elk hun
eigen karakter. Ze zijn vooral tevreden
over de samenhang van de twee
gebouwen, die allebei zijn ontworpen met
de zonligging, de stedenbouwkundige
oriëntatie en het uitzicht als uitgangspunten.

De kantoortoren Viñoly, die in 2005 werd
opgeleverd, is met zijn 91 meter één van
de hoogste gebouwen van de Zuidas.
Om op een relatief kleine oppervlakte
zoveel mogelijk vloeroppervlakte te
creëren, kozen de ontwerpers - Rafael
Vinoly Architects - voor een structuur van
drie gelijkwaardige componenten van elk
meerdere lagen. De constructie bestaat
uit een staalskelet en een betonkern
voor de stabiliteit. Kenmerkend voor het
gebouw zijn de ver uitstekende verticale
vliesgevelproﬁelen en de in de gevel
‘gekerfde’ vluchttrappen. De trap die zich
rondom het gebouw slingert zorgt voor
een visueel effect van beweging.

Beeld: Amsterdamse Zuidas - Marcel Steinbach
 Amsterdamse Zuidas - Marcel Steinbach
Hoek Gershwinstrook, Amsterdam

Beeld: Amsterdamse Zuidas - Marcel Steinbach
 Amsterdam - Toren Viñoly” (CC BY 2.0) by corno.fulgur75

Het Symphony - Crown Plaza 5* hotel maakt
deel uit van het Amsterdam Symphony
ontwikkelingsproject, dat de aandacht trekt
door twee oranjerode wolkenkrabbers.
Het hotel is gehuisvest in het derde, lagere
gebouw, een ontwerp van AGS Architects
met INBO en AWG Architecten.
Het gebouw heeft door de donkerrode
bakstenen gevels en de gelijkmatige
verdeling van de raampartijen en
bakstenen details een robuust en klassiek
uiterlijk. De riante inkomsthal komt uit in
de centrale vide die de publieke functies
verbindt en voor daglicht zorgt in het hart
van het hotel.

Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam

 Amsterdamse Zuidas - Jan Vonk
George Gershwinlaan 101, 1082 MT Amsterdam

 Kawneer
Gustav Mahlerplein 1B, 1082 MS Amsterdam
 Kawneer
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Het nieuwe ABN AMRO Circl paviljoen is het
eerste praktijkvoorbeeld van duurzaam en
circulair ontwerpen. De hoofdgedachte
is dat bouwen zo zuinig mogelijk met
grondstoffen moet omspringen. Het
gebouw met hout als hoofdmateriaal valt
op door de grote glazen pui die een open
uitstraling geeft. Het dak is bedekt met
aarde en gras en draagt daardoor bij aan
de biodiversiteit. Binnenin het gebouw is er
naast de vergader- en werkruimte, ook een
‘living lab’, waar veelbelovende innovaties
worden toegepast en getest. Een deel van
de gevel is in samenwerking met de TU Delft
geschikt gemaakt voor het toepassen van
nieuwe materialen
Alle materialen, componenten en onderdelen van het gebouw zijn vastgelegd in
het digitale LLMNT gebouwenpaspoort.
Het gebouw werd de afgelopen jaren
bekroond met meerdere prijzen en
nominaties, waaronder de Eerste prijs van
de 2020 ULI Europe Awards for Excellence.
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Vier jaar na de start van de bouw, vonden
op 3 mei 2021 de eerste zittingen in de
Nieuwe Rechtbank van Amsterdam
plaats. Het gebouw is ontworpen door
KAAN Architecten, als onderdeel van het
consortium NACH. Het gebouw, dat zeer
open oogt door het vele glas, heeft 10
verdiepingen en een oppervlakte van
60.200 m². Het telt 50 zittingszalen en heeft
ruimte voor 1.000 rechtbankmedewerkers
en 200 medewerkers van ketenpartners.

In november 2019 werd het nieuwe kantoor
van het Europees Geneesmiddelen
Agentschap (EMA) opgeleverd, een waar
bravourestuk omdat EMA pas twee jaar
eerder had beslist om van Londen naar
Amsterdam te verhuizen.
VGV Façades, een samenwerking tussen
Vorsselmans en het Nederlandse De Groot
& Visser, voorzag het gebouw van een
imposante, transparante gevel. Dit vergde
de engineering, productie en montage
van zo’n 10.500 m² elementgevens met
manuele spuiventilatie, bijna 4.800 m²
vliesgevels en ongeveer 6.750 meter
zetwerk voor de zonwerende vinnen. Al in
de aanbestedingsfase werd VGV Façades
bij het project betrokken om mee te denken
in slimme geveloplossingen. Zo werd voor
de elementgevel in samenwerking met
Schüco een nieuw proﬁel ontwikkeld dat
kant-en-klaar en inclusief vinnen vanuit
de fabriek snel en eenvoudig kon worden
gemonteerd.

De UN Studio Toren maakt deel uit van het
Mahler 4 complex, een cluster van negen
gebouwen.
Verschillende bedrijven hebben hun
kantoor in het gebouw van 82,5 meter en 21
verdiepingen dat in 2009 werd opgeleverd.
Typisch voor het gebouw zijn de interne,
strategisch geplaatste vides die niet alleen
de daglichttoetreding bevorderen; ze
zorgen ook voor een lager energieverbruik.
Dat geldt ook voor het gevelontwerp:
de horizontale aluminiumbanden zijn
zo ontworpen dat direct zonlicht – en
daarmee de warmtebelasting – met 15 tot
20% afneemt. Het horizontale gevelpatroon
weerspiegelt ook de interne organisatie;
de gevelbanen buigen af op de plaatsen
van de interne vides en zorgen voor een
optische transformatie van de gevel.
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 Corné Bastiaansen
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam

 Amsterdam
Corné Bastiaansen
Zuidas – Marcel Steinbach
Parnassusweg 280, 1076 AV Amsterdam

 Amsterdam Zuidas – Marcel Steinbach

 Amsterdam - Mahler 4 UN Studio” (CC BY 2.0) by corno.fulgur75

Zuidelijke wandelweg /
Gaasterlandstraat, Amsterdam

De nieuwe rechtbank is een voorbeeld
van doordachte functionele architectuur,
met een stapeling van de ruimtes die bij
elkaar horen en gescheiden routes voor
rechters, gedetineerden en bezoekers.
De ontwerpers hebben een vrijwel
energieneutraal en toekomstbestendig
gebouw gecreëerd, dat met een groot
rechthoekig plein aan de zuidzijde voor
de ingang perfect aansluiting vindt bij
de stad. Op het plein is het vijf meter
grote kunstwerk Love or Generosity van
de Amerikaanse kunstenares Nicole
Eisenman de blikvanger. Het symboliseert
wijsheid, volharding en bescherming.
Het Amsterdamse architectenbureau
Ofﬁce Winhov ontwierp het
appartementencomplex SUD dat gelegen is
op de Kop Zuidas, het meest oostelijke deel
van de Zuidas. Qua stijl sluit het gebouw
aan bij de stedenbouwkundige tradities
van de aangrenzende Rivierenbuurt.
SUD omvat naast de ondergrondse
parkeergarage en een plint van bedrijfsen winkelruimten 45 energiezuinige
appartementen, die ruimtelijkheid uitstralen
dankzij de tot vier meter hoge plafonds. De
plafondshoge ramen versterken dit effect.
Daarnaast hebben alle appartementen
een of meerdere erkers die met een
vouwpui kunnen worden geopend.

Parnassusweg 819, 1082 LZ Amsterdam

13

PROJECTEN FIETSPARCOURS
Oostenburg was aanvankelijk de
basis van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie(1602-1800) en werd later
ingenomen door zware industrie waarvan
de Werkspoorhal hét icoon is.Na dit rijke
industrieverleden wordt Oostenburg nu
omgevormd tot een nieuwe stadswijk met
circa 1800 woningen, ontspanningsplekken,
horeca en bedrijvigheid. De historische kern
van Oostenburg met o.m. de monumentale
Werkspoorhal, de oude kademuren en de
blauwe kraanbokken van Werkspoor blijft
bewaard. Kavel 3 Werkspoor zal worden
getransformeerd in een woonbuurt voor
3000 bewoners.

Revaleiland 500, 1014 ZG Amsterdam

 Oostenburgervaart” (CC BY-NC 2.0) by screenpunk
Oostenburgerkade, Amsterdam

PROJECTEN BOOT TOCHT
Pontsteiger bestaat uit een laagbouwblok
van zes verdiepingen dat zich rond een
plein aan de waterkant wentelt. Twee
slanke 60 meter hoge torens aan de open
zijde van dit blok omlijsten het uitzicht
op de rivier. De torens dragen een brug
van 48 meter die tot 90 meter hoogte
reikt. Het gebouw is 7 meter opgetild en
staat op een basis van vier paviljoens.
Aan de westzijde bevindt zich een
jachthaven. De hoofdstructuur is van
beton. De structuur van de brug bestaat
uit vier stalen vakwerkliggers van 78 ton
met elk vier diagonale schoren. In de
gevels van Pontsteiger wordt een speels
raster van marmerwit beton afgezet met
ambachtelijk geglazuurde bakstenen.
De kameleontische tinten groen en brons
creëren een gevel die verandert met het
licht en het tijdstip van de dag, net als het
oppervlak van het water dat het gebouw
omringt.
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 Pontsteiger, Amsterdam” (CC BY-NC-ND 2.0) by bramwillemse
Pontsteiger 1013 AH Amsterdam

 Luuk Kramer

 Kawneer
Overhoeksplein 1, 1031 KS Amsterdam

Hotel Boat & Co opende de deuren in 2019
en vormt het hart van de nieuwe stadswijk
Houthavens aan de IJ. De naam verwijst
naar een timmermanbedrijf die vroeger in
de Houthaven actief was. Het hotel werd
ontworpen door Kollhoff Architekten en
is een ode aan de Amsterdamse School.
Het telt vier verdiepingen met 84 ruime
hotelappartementen en maakt een
naadloze verbinding met de geschiedenis
van de buurt. Het bakstenen gebouw staat
met een typisch Amsterdamse plint van
hardsteen op de grond. Het metselwerk,
natuursteen, smeedijzer en de gebogen
zinken kap zijn traditioneel vervaardigd
en gebouwd. Het gebouw heeft een
BREEAM excellent certiﬁcaat en een
energieprestatie van 0,04.
De A’DAM Toren is een bijna 100 meter
hoge toren aan de IJ-oever in AmsterdamNoord, die in 1966 werd ontworpen door
de Nederlandse architect Arthur Staal in
opdracht van Koninklijke Shell. Begin 2014
werd aangekondigd dat de toren, naar een
ontwerp van Claus en Kaan Architecten en
OeverZaaijer, een grondige herontwikkeling
zou ondergaan tot een combinatie van
kantoren, uitgaansgelegenheden en een
observatiepunt met een ronddraaiend
restaurant. De oorspronkelijke gevel die
was voorzien van kenmerkende beglazing
met een dun laagje goud werd vervangen.
Op 2016 werd het gerenoveerde gebouw
heropend onder de nieuwe naam A’DAM
Toren; dit is de welbekende afkorting van
Amsterdam, maar ook voor ‘Amsterdam
Dance and Music’, waarmee verwezen
wordt naar de activiteiten van de
eigenaars en voornaamste huurders. In
2020 won de toren de Rabo Vastgoedprijs.
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FAC contacten
Gregory Raepsaet +32 496 92 22 69
Katrien Naessens +32 477 30 04 72

 Amsterdam Zuid-as kantoren (CC BY-NC-ND 2.0) by JeanLucLaval

Bronnen: www.kawneer.com; www.vorsselmans.be; www.zuidas.nl ; The Edge (Amsterdam) - Wikipedia; www.wonenopoostenburg.nl ; Pontsteigergebouw - Wikipedia ;
www.breeam.nl/projecten/boat-co-hotel-houthavens-6069 ; www.sluishuis.nl

www.fac-belgium.eu

