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‘REALISEERBAAR PLAN’
Het renovatieplan is ‘strak gefaseerd en gebudgetteerd’, aldus projectleider
Arend Jan Horstede van coördinerend aannemer Van Bekkum. “De huidige
fase loopt van april tot november en heeft in technische zin niet zoveel uitdagends in zich, maar de bewoners blijven in deze omgeving en als er – bijvoorbeeld in het kader van asbestverwijdering – veel extra maatregelen moeten
worden getroffen, blijken de korte lijnen binnen de projectorganisatie goed te
werken. Wij kennen het gebouw en de opdrachtgever goed; dat betekent dat
je snel kunt schakelen en een realiseerbaar plan op tafel kunt leggen. Met
elkaar, slagvaardig, daadkrachtig en zonder onnodige, vaak kostbare adviesbureaus – met zoveel mogelijk vaste eigen mensen en vaste bouwpartners in
het uitvoeringsteam.”

GASTVRIJHEID EN GEZOND VERSTAND

De uitbreiding vanaf de buitenzijde

Alle stakeholders, van brandweer tot uitvoerende partijen, zijn vroeg
betrokken. Iedereen weet dat de bewoners centraal staan en wat onze
uitgangspunten zijn. Wij krijgen steeds meer karakteristieken van een gastvrij
wijkcentrum, terwijl ons appartementenaanbod is gedifferentieerd. Je vindt
hier bijvoorbeeld zowel woongroepen voor zware zorg als semi-zelfstandige
appartementen tot 75 m². Mede daarom is er een ontmoetings-recreatieruimte gerealiseerd, die inmiddels in gebruik is genomen en is het restaurant
gefaseerd uitgebreid met zeventig plaatsen. Het restaurant is ook toegankelijk voor de buurt. Nu worden er alleen nog ’s middags warme maaltijden
geserveerd, straks ook in de avond.”

De ingang van de ontmoetingsruimte is voorzien in de centrale hal. Deze
uitbreiding in de binnentuin sluit aan op het restaurant van het woonzorgcentrum en is in november gereed. Rond de zomervakantie is gestart met
de renovatie van het bestaande restaurant, dat onder meer van een compleet
nieuw dak en nieuwe luchtbehandelingsinstallaties is voorzien; de radiatoren
zijn vervangen door een laagtemperatuur vloerverwarmingssysteem. Sakkers:
“Wij doen hier precies wat nodig is voor onze doelstellingen. En de zorgvuldige fasering dient zowel de cliëntveiligheid als de beperkte mogelijkheden,
want we financieren deze renovatie uit eigen middelen. Dit project is een
combinatie van gastvrijheid en gezond verstand.” ❚

WONEN MET UITZICHT OP DE AMSTEL

Spectaculaire transformatie
voormalig hoofdkantoor
brandweer

Eind negentiende eeuw werd het complex Weesperzijde 99 gebouwd als verbandmiddelenfabriek. Daarna bood het gebouw jarenlang onderdak aan het
hoofdkantoor van de brandweer Amsterdam. Nu krijgt het weer een nieuwe
bestemming: vanaf april volgend jaar kunnen de toekomstige bewoners genieten van het uitzicht over de Amstel. ›

Projectinfo
STAP-VOOR-STAP VERDUURZAMEN
De vernieuwing van de technische installaties van de Koperhorst
nadert zijn voltooiing. De werkzaamheden betreffen volgens Joost
Brons van De Vreeden Installatietechniek, dat de installaties voor
technisch beheer in het Amersfoortse woon-zorgcentrum verzorgt, een
reguliere renovatie op basis van beproefde systemen. “De renovatie
zorgt niettemin voor een ‘significante verduurzaming’ van de gebouwgebonden installaties”, aldus Brons.
“Wij hebben op de begane grond – in de huidige fasering van het
renovatieproces – alle bestaande radiatoren verwijderd en vervangen
door een vloerverwarmingssysteem”, aldus de eigenaar van De Vreeden Installatietechniek. “Verder hebben wij de luchtbehandelingssystemen aangelegd met een vraag- en CO2-gestuurde WTW-installatie.
De technische ruimten laten wij in deze bouwfase nog ongemoeid;
de werkzaamheden leiden tot een significante verduurzaming van de
gebouwgebonden installaties, alsmede het leefklimaat op de begane
grond van de Koperhorst. In technische zin hebben wij ook de engineering verzorgd. De grote uitdaging is de uitvoering in relatie tot
bewoning door ouderen. Die verloopt soepel omdat in de projectlogistiek goed rekening wordt gehouden met de kwetsbare doelgroep. De
werkzaamheden zijn goed afgeschermd en zorgvuldig gefaseerd in de
tijd. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van dezelfde monteurs.”
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Het restaurant is uitgebreid met 70 plaatsen.

Bouwinfo
OPDRACHTGEVER
ONTWERP
HOOFDCONSTRUCTEUR
ADVIES
UITVOERING
INSTALLATIES
BOUWPERIODE

De Koperhorst
Buro voor Bouwkunde Liefting
Adviesbureau Ab Nanninga
Pahold
	
BV Vastgoedadvies en Bouwmanagement (planvorming en haalbaarheid)
Bouwonderneming Van Bekkum
Mossink (E), De Vreeden (W/CV)
april – november 2015 (fase 1 begane grond)
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ling werd afgeblazen. Lingotto, die als tweede was geëindigd bij de tender,
kreeg toen de kans het plan W99 alsnog uit te voeren.
“Lingotto is specialist in de transformatie van oude gebouwen”, zegt Gerard
Comello, partner bij Lingotto. “Bij deze locatie hebben we de toekomstige
bewoners vroegtijdig geworven en betrokken bij het ontwikkelingsproces. Het
is een bijzonder model van mede-opdrachtgeverschap, waarbij wij zorgen voor
de voorfinanciering en het proces van de planontwikkeling aansturen. Door
het sluiten van optiecontracten met de kopers dekken wij het verkooprisico
af. Toen wij inschreven voor de tender hadden we al vijftien kandidaten,
die waren er nog steeds toen wij pas een jaar later met de ontwikkeling van dit project konden starten. Dat zegt iets over hun
betrokkenheid.”

SPECTACULAIRE WONINGEN

In maart 2015 is Bouwgroep Moonen in opdracht van ontwikkelaar Lingotto
begonnen met de verbouw van dit bijzondere complex. Het was door de
gemeente na een tender in eerste instantie verkocht aan de hoogste bieder,
een hotelgroep die hier een jongerenhotel met duizend bedden wilde realiseren. Dat stuitte echter op zoveel protest uit de buurt, dat deze herontwikke-

Wie kan mij volledig ontzorgen als
het gaat om de installatietechniek
in mijn pand?

Het pand aan de Amstel is volgens Comello bij uitstek
geschikt voor transformatie naar spectaculaire woningen.
Het complex bestaat uit drie delen: het hoekpand Weesperzijde – Graaf Florisstraat, het later daarachter gebouwde deel aan de
Graaf Florisstraat en nog een pand met trapgevel aan de Weesperzijde. Naar
een ontwerp van HundFalk architecten in samenwerking met Fact Architects
komen er 22 casco woningen en appartementen en aan de Weesperzijde
een bedrijfsruimte van circa 350 m². Een nieuwe entree ligt tussen de twee
panden aan de Weesperzijde. Een oude opbouw maakt plaats voor een
nieuwe toevoeging van twee verdiepingen met een passende, eigentijdse
uitstraling. Het gaat om een verticaal gelede stalen constructie met daartussen alleen glazen geveldelen.

Vrijwel alle woningen krijgen een eigen tuin, balkon of dakterras. Het
woonblok heeft een grote gemeenschappelijke tuin en fietsenstalling. De
bestaande hallen op het binnenterrein worden hergebruikt als parkeergarage
en voorzien van een daktuin.

INTENSIEF TRAJECT
Lingotto heeft bij dit project gekozen voor samenwerking met Bouwgroep
Moonen, dat de technische kennis in huis heeft voor een dergelijke verbouwopgave. “Bij de realisatie van het ontwerp zijn we samen opgetrokken met
de toekomstige bewoners”, zegt Joep Moonen, directeur van de bouwgroep.
“Bij de verbouwing wordt de bestaande bouwkundige hoofdstructuur zoveel
mogelijk in tact gelaten. Het casco wordt goed geïsoleerd en voorzien van
dubbel glas en moderne installaties. De indeling van de woning is volledig
vrij gelaten, waarbij wij hebben gekeken naar de technische haalbaarheid van
de ingrepen die de bewoners wilden. Dat was een intensief traject, waarbij
we steeds met de kopers om tafel hebben gezeten. Sommigen wilden op het
laatste moment nog veranderingen aanbrengen, dan is het een uitdaging om
dat in je planning op te nemen.” Na de casco-oplevering neemt Bouwgroep
Moonen ook de afbouw van een aantal woningen voor haar rekening. ❚

Bouwinfo
OPDRACHTGEVER Lingotto, Amsterdam (met kopergroep W99)
ONTWERP
HundFalk Architecten en Fact architects, Amsterdam
AANNEMER
Bouwgroep Moonen West bv/De Visser Bouw en
CONSTRUCTEUR
BOUWFYSICA
INSTALLATIES
BOUWKOSTEN
BOUWPERIODE

Onderhoud bv, Amsterdam
Strackee Bouwadviesbureau, Amsterdam
DPA Engineering & Consultancy, Amsterdam
Huygen Installatie Adviseurs, Amsterdam
3.745.000 euro
april 2015 – maart 2016
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DUURZAME INSTALLATIES
Het voormalige gebouw van de brandweer aan de Weesperzijde in
Amsterdam wordt door Breman Almere voorzien van de benodigde
duurzame installaties, passend bij een modern woongebouw.

Breman Almere is een veelzijdige en ervaren installatiespecialist gericht op
woongebouwen, onderwijs, MKB en zorg. Breman beschikt over een grote mate
van kennis op zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch gebied. Voor
een gedegen advies en uitvoering is Breman Almere uw installateur.
Breman denkt actief mee op het gebied van verduurzaming. Bijvoorbeeld door
het toepassen van innovatieve duurzame installaties, die het energieverbruik
structureel verlagen. Benieuwd hoe dat werkt? Neem vrijblijvend contact op.
Breman. Goed plan!

breman.nl
Breman Almere

T 036 - 533 17 47 E almere@breman.nl
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Breman Almere, onderdeel van de Breman Installatiegroep, is specialist in advies en maatwerk op het gebied van duurzame installaties
gericht op woongebouwen, onderwijs, MKB en zorg. In het project aan
de Weesperzijde 99 worden diverse duurzame installaties toegepast,
zoals het ventilatiesysteem met warmteterugwinning, verwarming
met HRE-verwarmingstoestellen en oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s. Doel hiervan is om de balans te vinden in het comfort
in de woning, de CO2-uitstoot te beperken en het energieverbruik te
minimaliseren.
De Breman Installatiegroep is met veertig bedrijven een toonaangevende speler in de woningbouw- en utiliteitssector. Breman wil haar
opdrachtgevers volledig ontzorgen en is met 1.500 medewerkers actief
op een breed speelveld. Van brandbeveiligingsinstallaties, sprinklersystemen, dakbedekking, rookgasafvoersystemen en klimaattechniek
tot sanitaire installaties. Van advies, ontwerp en installatie tot en met
het beheer van de installaties.

Projectinfo
BIJZONDERE STALEN BEKRONING
VOOR MONUMENTAAL W99
Het project W99 springt vooral in het oog door de bijzondere bekroning van het monumentale complex, met een eigentijdse opbouw
van twee verdiepingen hoog. Deze toevoeging bestaat uit een stalen
constructie die aan de buitenzijde wordt afgewerkt met twee verdiepingen hoge stalen kaders die voor de glazen puien zijn gemonteerd.
Deze kaders worden geleverd door Hektracon, een jong, dynamisch
bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren en monteren van onder andere stalen trappen, balustrades, klein constructiewerk en overig maatwerk in staal.
Karakteristiek voor de kaders zijn de diepe negges van 200 en 300
mm. De engineering van de kaders gebeurt op de tekenkamer van
Hektracon aan de hand van het ontwerp van de architect. De kaders
worden in de eigen ruime werkplaats gefabriceerd en door de eigen
montageploeg in Amsterdam gemonteerd.
Stalen trappen en balustrades
Hektracon levert voor dit project ook de verdiepingshoge stalen trappen in het centrale entreegedeelte, dat wordt gerealiseerd tussen
de twee panden aan de Weesperzijde. Ook hier neemt het bedrijf de
engineering en montage voor zijn rekening. De stalen trappen worden
voorzien van houten treden.
Ook de stalen balustrades met lamellen stijlen van de nieuwe balkons
van de appartementen rond het binnenterrein zijn afkomstig van
Hektracon. Stalen trappen en balustrades kunnen desgewenst eventueel in combinatie met hout, natuursteen of glas worden geleverd.
Eigen beheer
Het gehele proces, van ontwerp tot oplevering, heeft Hektracon in eigen
beheer. Bij elke trap, balustrade of constructie die wordt besteld, wordt
de situatie ter plaatse ingemeten en doorgesproken, om samen met de
opdrachtgever tot een op zijn wensen afgestemd product te komen.
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