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Ruimte aan de Stad
Van, voor en door Amsterdammers
De binnenstad van Amsterdam is steeds aantrekkelijker geworden in de afgelopen jaren. Een
aantal grote bedrijven, instituten en opleidingen zijn verhuisd naar gebieden rondom het centrum.
Hiermee is ruimte ontstaan voor nieuwe initiatieven, de komst van verschillende hotelconcepten
en de vestiging van veel kleinschalige bedrijvigheid.
Vanzelfsprekend noemen trotse Amsterdammers hun grachtengordel uniek. Maar de faam
van de zeventiende-eeuwse grachten reikt ook al eeuwen tot ver buiten de stadsgrenzen. En
meer dan terecht kreeg de Amsterdamse grachtengordel in de zomer van 2010 een plaats op de
UNESCO Werelderfgoedlijst. Het is de internationale erkenning van het bijzondere karakter van
dit deel van de historische binnenstad. Het onderstreept wat iedereen al lang wist: de grachtengordel is een monument van wereldformaat.
Na ruim anderhalve eeuw, zal het Prinsengrachtziekenhuis vertrekken en worden het terrein
en de gebouwen verkocht. Daarmee is er een kans voor een invulling die een bijdrage levert aan
Amsterdam, maar vooral ook een kans voor Amsterdamse ondernemers om een eigen plek te
creëren.
De vele mogelijkheden binnen het huidige bestemmingsplan in combinatie met de grote
behoefte en vraag naar multifunctionaliteit binnen gebouwen, legt de basis voor een gevarieerd
programma.

Consortium COD & Harvest x Millten
30 september 2013
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De bestemming
Programma
Mix van functies en gebruikers op één locatie

De vele mogelijkheden binnen het huidige bestemmingsplan in combinatie met de grote
behoefte en vraag naar multifunctionaliteit binnen gebouwen, legt de basis voor een gevarieerd
programma.

Het concept wordt gevormd vanuit een samenwerkingsverband tussen verschillende gevestigde Amsterdamse ondernemers. Door het bundelen van ervaring, kennis en netwerk is het
mogelijk om een plan vorm te geven van idee tot en met implementatie, creatief en zakelijk.
Amsterdamse bedrijven leveren nationaal en internationaal belangrijke producten op het
gebied van design, innovatie en creatieve industrie. In de stad is er geen plek waar dit volledig
gefaciliteerd wordt en zodoende zichtbaar en tastbaar is.
Met de betrokkenheid en inspraak van een aantal ondernemers vanaf de plan fase, is het mogelijk een concept te ontwikkelen waar een cross over ontstaat tussen de verschillende functies
Een koppeling van diverse woonvormen, artist in residence, kantoren, showrooms, business centrum en horeca, zal de omgeving laten leven als een clubhuis voor ondernemers en creativiteit.
Een toegankelijke plek voor business en publiek die de kracht, het talent en de potentie van het
Amsterdamse weergeeft.

• Bouwdeel A&C: Kantoor- en restauratieve
functie — ca. 3750m²
• Bouwdeel B:
Wonen (koop) — ca. 890 m²
• Bouwdeel D:
Zorg — ca. 2090m²
• Bouwdeel E:
Wonen (huur) — ca. 1200m²
• De tuinen:
ca. 1200m²
•

Ondergrondse parkeervoorziening — ca. 800m²/
ca. 30 parkeerplaatsen
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Gebouw A & C
Kantoren en restauratieve functie
Het Rijksmonument heeft veel mogelijkheden voor een multifunctionele indeling en gebruik.
Binnen dit gebouw wordt er vanuit een kantoorfunctie een cross-over gemaakt naar aanverwante
functies en faciliteiten. Het ultieme business-centrum door het integreren van open kantoren,
flexplekken, vaste kantoren, horeca, showrooms en integratie van interieurontwerp en kunst.
De kantoorvertaling van een “hotel”. Bedrijven en bezoekers kunnen hier op iedere moment
binnen komen voor inspiratie, afspraken, rust of gewoonweg werken. Bedrijven die in dit pand
opereren, hebben reeds hun sporen verdiend in de branche waarin ze werkzaam zijn.
Het gebouw wordt hoogwaardig opgeleverd met veel aandacht voor het interieurontwerp,
passend bij de functies.
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Gebouw B
Koopwoningen aan Prinsengracht
Wonen aan de Prinsengracht is voor velen een droom. Wij willen die droom voor vier bewoners
werkelijkheid maken door lofts te maken die volledig aan hun droomwensen tegemoet komen.
De lofts worden uiteraard custom-made ontworpen en gebouwd op de wensen van de toekomstige bewoner.
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Gebouw D
Maatschappelijk / Zorg
‘Van en voor Amsterdam’ is van jong tot oud. In het gebouw waar menig Amsterdammer
vroeger geboren is, moet ons inziens ook een plek worden waar er zorg is voor hen die in hun
laatste fase van hun leven zijn. Hiervoor gaan wij de samenwerking aan met Martha Flora.
De Martha Flora huizen zijn gespecialiseerde verpleeghuizen voor oudere mensen met een
dementie in de laatste fase van het leven. In de Martha Flora huizen is het individu uitgangspunt.
Hoe mensen hun dementie beleven verschilt immers door hun levensgeschiedenis, persoonlijkheid en de wijze waarop de ziekte zich openbaart. De zorg, het wonen en de sfeer in onze huizen
worden op de individuele behoefte van iedere bewoner afgestemd.

Prinsengracht 767- 769 — 13

14 — COD & Harvest X Millten

Gebouw E
Huurwoningen aan de Kerkstraat
Naast een plek voor high end woningen moet er ook plek zijn voor de startende Amsterdammer op de woningmarkt. De generatie die de studieboeken net heeft ingeruild voor een eerste
baan wil graag midden in de stad wonen. Deze generatie koopt niet meer direct, maar zoekt een
huurappartement, het liefst nog gemeubileerd ook. De nieuwe woningen in de bieden een uitgelezen kans om deze doelgroep te kunnen bedienen. Met een gezamenlijke tuin en het liefst nog een
groot dakterras brengt deze groep levendigheid in het complex na de kantooruren en wordt de
energie van de dag doorgezet in de avond.
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Openbare ruimte
De tuinen
Doelgroep

De tuin moet weer een plek worden waarin rust heerst, binnen de hectiek van de stad. Door
een deel van de tuinbebouwing te slopen en door ondergronds een oplossing te vinden voor de
parkeerplaatsen wordt de tuin vergroot.
Middels een slim ondergronds parkeersysteem kunnen we het aantal parkeerplaatsen vergroten en lossen daarmee de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe functies op. De tuinen
zullen ontworpen worden volgens de richtlijnen van de oorspronkelijke keurtuinen die de grachtengordel rijk is.
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CRADLE OF DE VELOPMENT

MVSA
Architects

ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT
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BV

Het team
Kracht door samenwerking
Consortium

Gezien de complexiteit van het project en de cultureel historische waarde van de objecten,
zijn partijen een samenwerking aangegaan voor de beoogde ontwikkeling van het Prinsengrachtziekenhuis.
Het consortium bestaat uit de ontwikkelingscombinatie COD, Harvest x Millten en architecten
Roberto Meyer (MVSA Architects) en André van Stigt (Architectenbureau J. Van Stigt).

Ontwikkelaars COD & Harvest x Millten hebben een bewezen track record met binnenstedelijk (her)ontwikkelen en delen hier kennis, expertise en netwerk voor een zo kwalitatief mogelijke
realisatie. Beide partijen zijn door kapitaalkrachtige aandeelhouders en/of gelierde investeerders
in staat onafhankelijk en daadkrachtig te kunnen opereren.
Architecten Roberto Meyer van MVSA Architects en André van Stigt van Architectenbureau
J. Van Stigt werken hun visie komende maanden verder uit naar een architectonisch ontwerp. De
ambitie is een ontwerp met een herkenbaar gezicht in de oude binnenstad.
Beide bureaus hebben eerder aan het Conservatorium Hotel in Amsterdam samengewerkt.
Daarbij was het ontwerp van de nieuwbouw door MVSA en de herbestemming en restauratie van
de oudbouw door bureau van Stigt gedaan. Thans werken de twee bureaus aan het prestigieuze
project (renovatie en nieuwbouw) voor de UB Binnenstad van de Universiteit van Amsterdam.
Vanuit eindgebruik is een samenwerking boogd met Maarten Beucker Andreae- Co-founder
en CEO van TTY. Met zijn internetbedrijf TTY brengt Maarten ervaren ondernemers samen met
innovatieve ideeen, technische teams en investeerders in een inspirerende omgeving om succesvolle snel groeiende internet bedrijven te lanceren. Een voorbeeld is 2dehands.nl /.be dat in de
zomer van 2013 is gekocht door Ebay. In 2009 werd Maarten verkozen tot Amsterdams Ondernemer van het jaar en in 2008 werd Maarten met de herbouw van hun kantoor finalist bij de Geurt
Brinkgreve bokaal (“nieuw leven voor oude gebouwen”), een initiatief van het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam.
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Amsterdam, Keizersgracht

Vijzelstraat Amsterdam
Prins en Keizer
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Amsterdam
Mauritskade

Amsterdam
Kantoor Michelangelostraat

COD
Cradle of Development
COD is een vastgoedontwikkelaar gevestigd aan het Minervaplein in Amsterdam. Een sterke
financiële achtergrond en een succesvolle track record worden gecombineerd met een moderne
aanpak door een jong en creatief ontwikkelingsteam. We streven ernaar uitdagingen in vastgoed
op te lossen door het (her)ontwikkelen van gebouwen waar mensen graag wonen, werken en
samenkomen. We geloven in partnership in plaats van traditionele methodes.
We brengen onze partners samen terwijl we een sturende rol in het proces behouden aan de hand
van onze basisprincipes:
Inspiratie: We zijn veelzijdig, gedreven door design, innovatief en excelleren in het ontwikkelen van pasklare benaderingen voor ingewikkelde vastgoed kwesties.
Openheid: We bieden onze partners een helder overzicht van de risico’s en resultaten binnen
projecten, waarbij we informatie delen via een digitaal platform.
Durable: We denken liever in termen van bestendigheid dan duurzaamheid waarbij we de mogelijkheden van een volgende levenscyclus voor een gebouw in acht nemen. Onze kerngedachte
is het creëren van toekomstbestendige gebouwen en gebieden.
COD (her)ontwikkelt op dit moment enkele toonaangevende gebouwen in Amsterdam, Den
Haag en Rotterdam. Zo transformeert COD op dit moment in Amsterdam ca 94.000 m² aan gebouwen, waaronder het voormalig kantoor van ABN Amro aan de Vijzelstraat, het kantoor van de
Nederlandse Krediet Maatschappij aan de Keizersgracht, het IBM kantoor in de Riekerpolder en
één van UVA-gebouwen in het Oosterpark.
Daarnaast ontwikkelt COD tegenover de RAI een nieuw hotel en transformeert zij in Den Haag
een voormalig kantoorgebouw tot een Martha Flora huis. In Rotterdam aan de Maas worden twee
monumentale kantoorgebouwen getransformeerd tot een future-proof kantoor en hotel.
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Keizersgracht 105, Amsterdam
D’BruynVis
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entree

trappenhuis

Harvest x Millten
Harvest Vastgoed en Millten zijn een samenwerkingsverband voor het beleggen en herontwikkelen van binnenstedelijk vastgoed in Amsterdam. De basis voor dit samenwerkingsverband is de
combinatie van het solide trackrecord van belegger Harvest Vastgoed en het inventieve vermogen van projectontwikkelaar Millten.
Harvest en Millten delen de visie om juist in deze tijd zo onafhankelijk mogelijk en op eigen
wijze te kunnen opereren. Kenmerkend is onze betrokkenheid bij onze projecten vanaf idee tot en
met de realisatie.

Harvest Vastgoed B.V.

Harvest Vastgoed is op 1 mei 2004 gestart met het doel een goed renderende, gediversificeerde vastgoedportefeuille op te bouwen. De initiatiefnemers van Harvest zijn ing Emile F.
Vermeulen en mr J. Halbertsma, beiden sinds vele jaren actief met het structureren van vastgoedbeleggingen waarbij Vermeulen tevens langjarige ervaring heeft met het verstrekken van
vastgoedfinancieringen.

Millten B.V.

Millten BV is in 2012 gestart door Foppe Eshuis en Lennart Rottier. Millten BV richt zich op
(commerciële) vastgoedprojecten in de regio Amsterdam, voor eigen portefeuille en gedelegeerd
namens opdrachtgevers. Het bedrijf specialiseert zich in de transformatie van binnenstedelijke
gebouwen, vanuit de disciplines ontwikkeling en management.
Door vernieuwende combinaties en samenwerkingen met partijen, is Millten in staat projecten
te realiseren van conceptvorming, financiering en realisatie tot en met het management.

Projecten

Het eerste resultaat is de gezamenlijke aankoop, herontwikkeling en het management van de
Keizersgracht 105 in Amsterdam, thans het nieuwe kantoor van Scotch & Soda.
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Amsterdam,Universiteitsbibliotheek Binnenstad - UvA
i.s.w. Architectenbureau J. van Stigt

Amsterdam, Conservatorium Hotel
i.s.w. Architectenbureau J. van Stigt

Amsterdam, Science Park Watergraafsmeer
FNWI Gebouw B, Universiteit van Amsterdam

Banstraat, Amsterdam
Transformatie kantoorgebouw tot woningen

Amsterdam, La Grande Cour
i.s.m. Architekten Cie./ Heren5 architecten

Amsterdam,
Pakhuis Azië
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MVSA Architects
MVSA Architects, in 1984 opgericht als Meyer en Van Schooten Architecten, is een internationaal opererend architectenbureau, dat innovatie nastreeft in vormgeving, aanpak en uitvoering.
Onze benadering van architectuur is steeds oplossingsgericht en waar mogelijk innovatief.
De ontwerpen van MVSA onderscheiden zich in constructieve helderheid, technologisch vernuft
en ingenieus materiaalgebruik. Onze specialisten volgen de technologische ontwikkelingen in de
bouw op de voet en maken gebruik van de laatste inzichten uit aanpalende disciplines als auto- en
luchtvaartdesign.
Voor MVSA Architects is een goed gebouw een duurzaam, bestendig en comfortabel gebouw.
Daarom hechten we evenzeer aan esthetische als aan ambachtelijke kwaliteit: van het ontwerp
als geheel, van exterieur en interieur, en van de afwerking tot in de kleinste details.
Onze architectuur is dienstbaar en vernieuwend. Daarbij staat de kwaliteit van de openbare
ruimte altijd voorop en is duurzaamheid meer dan een vanzelfsprekende opdracht om milieubewust en energiezuinig te werk te gaan. MVSA maakt gebouwen die kunnen meebewegen met de
veranderende behoeftes van gebruikers en de tand des tijds doorstaan.
Een gedegen afstemming op locatie, (bedrijfs-)cultuur en de inrichting van de openbare ruimte
is van essentieel belang. Dus volgen we een ‘integrale’ aanpak, die een optimale wisselwerking
tussen ontwerpers, opdrachtgevers, gebruikers, technici, uitvoerders en financierders mogelijk
maakt. Aan een ontwerp gaan immers vele keuzes vooraf. We verkennen die graag in samenspraak,
zodat de consequenties van die keuzes meteen en gedurende het proces duidelijk worden.
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Amsterdam,Graansilo’s

Amsterdam, Conservatorium Hotel
i.s.w. MVSA Architects

Amsterdam, De Hallen

Amsterdam
Olympisch Stadion

Amsterdam, Pakhuis De Zwijger

Amsterdam, Droogbak
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Architectenbureau
J. van Stigt
Architectenbureau J. van Stigt, is sinds 1963 een Amsterdams familiebedrijf dat zijn expertise de laatste 30 jaar heeft opgebouwd op gebied van herbestemming en gebiedsontwikkeling.
Het bureau wordt geleid door architect Andre van Stigt, die samen met zijn partner Jet van den
Heuvel al vele spraakmakende en prijswinnende projecten heeft gerealiseerd. Wij staan voor
intelligente en doelmatige restauraties door een integrale aanpak. Onze oplossingen zijn gericht
om een harmonie te bewerkstelligen tussen oud en nieuw, door zorgvuldig maar met eigentijdse
detaillering en middelen aan te sluiten bij de bestaande architectuur.
De balans tussen de technische, esthetische en functionele wensen en haalbaarheid is in onze
projecten steeds “leidend”, met het gebouw als uitgangspunt: de functies de vorm laten volgen,
oftewel functies op een “logische” en goede plaats te realiseren.

Werkwijze

Als werkwijze hanteert het bureau de filosofie dat de architect als vertrouwensman van de opdrachtgever fungeert. Dit houdt in dat hij persoonlijk en intensief het hele bouwproces leidt ‘van
voorlopig ontwerp tot en met de uitvoering, van hoofdlijn tot detail’, zijn kennis en expertise van
kostenbewaking (begrotingen, bestekken) hiervoor inzet en de verantwoordelijkheid draagt.
Via een grote variëteit aan dergelijke respectabele oplossingen, hebben wij als bureau ook de
naam (en ondersteuning) naar Monumentenzorg opgebouwd dat functioneel noodzakelijke ingrepen in monumenten soms toegestaan kunnen worden.

‘Out of the box’

Naast “reguliere”architectentaken hebben wij al vele malen nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en samenwerking gecreëerd, zoals het Amsterdams Monumentenfonds ( nu bij
Stadsherstel) de Buurt Ontwikkelings Maatschappij en recent de stichting TROM ( ontwikkeling
Tramremise de Hallen)
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MVSA
Architects

ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT

BV

COD

Harvest x Millten

TTY Amsterdam

MVSA bv

Architenbureau J. van Stigt bv

Michelangelostraat 67
1077BW Amsterdam

Herengracht 104
1015 BS Amsterdam

Postbus 15805
1001 NH Amsterdam

tel +31 20 262 1212
fax +31 20 262 1216
info@cod.nl
www.cod.nl

Postbus 2737
1000 CS Amsterdam
Nederland

Herengracht 406
1017 BX Amsterdam
tel 020-6245344

tel. 020 689 89 25
www.millten.com
www.harvestvastgoed.nl

Kerkstraat 342-344 hs
1017 JA Amsterdam

Pilotenstraat 35
1059 CH Amsterdam
Nederland

info@burovanstigt.nl
www.burovanstigt.nl

Tel: 020 5357500
Fax: 020 5357501
info@tty.nl
www.tty.nl

tel +31 20 531 98 00
office@mvsa.nl
www.mvsa-architects.com
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