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Tekst: Robbert Roos

Pakhuis met een nieuw
gezicht aan de Nieuwevaart

Op de beneden
verdieping zijn de
originele details
zoals houten
balken, vloeren
en gietijzeren
kolommen nog
aanwezig

Industriebouw • oktober 2017 • 36

Als je een compleet pakhuis moet renoveren in hartje
Amsterdam, dan is dat niet alleen een uitdaging
op het gebied van vakmanschap, maar ook op het
gebied van logistiek. Door een goede scan te maken
van de omgeving en alle betrokkenen wist Goossen
te Pas Bouw uit Enschede de 1e prijs Bewuste Bouwers
binnen te halen. Een enorme waardering, voor een,
achteraf gezien, complex project.

Pakhuis
geeft opening van zaken
Opdrachtgever
A.G. Nieuwervaart Coöperatieve U.A.

Sloopwerken
RGS, Amsterdam

Bouwprogramma
Renovatie voormalig pakhuis

Architect
Cruz Y Ortiz Architects, Sevilla

Natuursteen
Lamers Natuursteen, Almelo

Bruto vloeroppervlakte
7.290 m2

Constructeur
Ingenieursbureau List, Zaandam

Liftinstallaties
Schindler Nederland, Den Haag

Aannemer
Goossen te Pas Bouw, Enschede/Almelo

Bouwperiode
Juni 2016 – juli 2017
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Natuursteen, muurvast
Lamers Natuursteen uit Almelo is al 120
jaar specialist in het bewerken en verwerken van natuursteen voor toepassingen in
interieur of exterieur. Voor de renovatie van
The Warehouse in Amsterdam leverde en
plaatste Lamers Natuursteen de natuurstenen bekleding, penanten, horizontale dak
luifels en dorpels.
Andy de Bont van Lamers Natuursteen
zorgde voor de offerte, calculatie en is

als projectleider bij het project van The
Warehouse betrokken. ‘Alle onderdelen zijn
in onze eigen fabriek gemaakt en prefab
op de bouwplaats aangeleverd. Voor The
Warehouse hebben we in totaal zo’n 414 m
hardsteen gebruikt.’

overal tot op de millimeter. Slechts één keer
moesten we een onderdeel aanpassen. Kijk,
dat is erg prettig werken.’

Montage
De horizontale delen zijn gemonteerd met
een Fischer ankersysteem in combinatie met
Adheseal verlijmingskit voor een tweede
draging, de verticale delen in combinatie
met Kiwitz LMN Y40. De Bont: ‘Dit zorgt voor
een bevestiging die gegarandeerd niet meer
loskomt.’

Secuur
Meten is weten is een gevleugelde uitspraak.
Toch is het fijn als je daar in de praktijk ook
van op aankunt. De Bont: ‘De werktekening
die we van Goossen te Pas kregen klopte

Meer dan 156 soorten
Natuursteen en altijd
de beste kwaliteit

ingenieursbureau

LIST

Lamers Natuursteen Industrie Almelo
heeft in de 120 jaar van haar bestaan
aan velen getoond en bewezen dat zij
over een enorme ervaring beschikt met
de be- en verwerking van natuursteen.
In deze 120 jaar zijn wij via diverse
interne verbouwingen en drie bedrijfsverhuizingen sedert januari 2001
werkzaam in een hypermoderne
en ruime bedrijfshuisvesting aan de
Grintweg 4 te Almelo.

Opengewerkte gevel…

Grintweg 4 - 7604 PV Almelo - Nederland
P:
F:
E:
I:

+31 546 473777
+31 546 473666
info@lamers-almelo.nl
www.lamers-almelo.nl
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Ingenieursbureau List BV
Pieter Ghijsenlaan 24-G
1506 PV Zaandam

telefoon 075 6127788
e-mail info@bureaulist.nl
internet www.bureaulist.nl

Maikel Groters is projectleider bij Goos
sen te Pas Bouw. ‘We stonden bij dit
project voor twee uitdagingen. Aan de
ene kant het gebouw zelf, dat veel afwij
kingen had in de maatvoering. Aan de
andere kant de complexe logistiek van
het renovatieproces.’ Een doodlopende
straat, eenrichtingsverkeer, de cen
trumlocatie en de bereikbaarheid voor
omwonenden vroegen om een strakke
planning en heldere communicatie. ‘We
hadden hier te maken met 180 belang
hebbenden. Door die actief te informe
ren en te betrekken bij de verschillende

…biedt mooi uitzicht
op Amsterdam
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Slopen in de kleine ruimte

Oud en nieuw

‘Eenvoudig was dit sloopwerk zeker niet’, vertelt Martijn Deijk
van sloopbedrijf RGS. Voor opdrachtgevers is dat een goede reden
RGS in te schakelen. De Amsterdamse vestiging van het familiebedrijf was verantwoordelijk voor alle sloopwerkzaamheden
van The Warehouse. ‘We hadden hier te maken met een zeer
beperkte werkruimte. Op de stoep aan de Nieuwevaart was naast
de steiger net plek voor stortkokers en een paar kleine containers
en de Nieuwevaart zelf moest altijd openblijven. Alleen bij de
demontage van het dak en van de vide, waar stukken van twee bij
zes meter vrijkwamen, hebben we de weg even gesloten. Rekening houden met de omgeving is altijd één van onze belangrijkste aandachtspunten.’
Achter de steiger aan de voorzijde gebeurde heel veel handwerk.
Deijk: ‘Omdat daar geen ruimte was om machinaal de voorgelen te strippen, hebben we daar alles met luchthamers moeten
slopen. Dat betekende het verwijderen van de oude gevel, maar
ook een betonnen borstwering van zestig centimeter dik die op de
eerste verdieping zat. Daar hebben we wel wat dagen van staan
hameren, maar uiteindelijk is alles vlekkeloos verlopen. Al het puin
is gescheiden afgevoerd en hebben we een schoon casco kunnen
opleveren waar de aannemer meteen mee aan de slag kon.’

The Warehouse is een transformatie van een voormalige opslag
tot kantoorgebouw en krijgt in de nieuwe opzet een opvallende
gevel. Ingenieursbureau List treedt op als constructeur.
Het pand dateert oorspronkelijk uit 1920. Sjoerd Beentjes, hoofdconstructeur bij Ingenieursbureau List: ‘Tijdens het onderzoek
naar de historie kwamen we veel tegen. Zo ontdekten we dat
in de jaren 60 de bovenste twee verdiepingen en het dak door
brand verwoest zijn. Die waren van hout en zijn later door
een staalconstructie met betonnen vloeren vervangen.’ Op de
benedenverdieping zijn de originele details zoals houten balken,
vloeren en gietijzeren kolommen nog aanwezig. Beentjes: ‘Het is
prachtig als je zulke originele onderdelen van een gebouw ook na
een renovatie nog kunt laten zien.
Het gevelontwerp van Cruz Y Ortiz, met veel glas en inspringende
details, kwam maar moeilijk door de welstandscommissie. Beentjes: ‘Maar we hebben nu wel een gevel die opvalt en die mooi
transparant is. Tijdens het strippen van de gevel werden de vloeren gestempeld waarna de gevel tegen de constructie geplaatst
ís en de vloeren opnieuw met de gevel gekoppeld werden.’

fases van het project creëerden we
veel betrokkenheid en begrip.’ De tools
van Bewuste Bouwers kwamen daarbij
goed van pas.

Originele details
Project The Warehouse betreft de re
novatie van een voormalig pakhuis tot
kantoorgebouw. ‘De begane grond en
eerste verdieping zijn nog origineel uit
1890. Na een brand in de jaren ’50 zijn de
bovengelegen verdiepingen en het dak
verloren gegaan en opnieuw opgebouwd.
Door al deze aanpassingen waren er
veel afwijkingen die pas aan het licht
kwamen nadat het pand gestript was.’
Toch kwamen er ook leuke verrassingen
tevoorschijn. ‘De draagkolommen waren
afgetimmerd en het originele plafond
was verscholen achter een systeem
plafond. Toen dit verwijderd was kwa
men er prachtige gietijzeren kolommen
naar voren en een prachtig balkenpla
fond. Echt supergaaf als je zulke authen
tieke details weer kunt laten zien. Er is
nog even overwogen om weer een sys
teemplafond te plaatsen maar dit idee is
uiteindelijk toch geschrapt. Nu zie je de
charme van oudsher overal terug.’

Schindler 5500 uitgerust
met PORT-technologie.
Beauty & brains.

PointCloud
Het project bleek complexer dan in
eerste instantie verwacht. ‘Er waren veel
uitdagingen om alle uitsparingen en
vloerelementen weer passend te maken.
Op een plek week de vloer zelfs 14cm af.’
Om het gebouw exact in te meten werd
PointCloud ingezet die puntsgewijs een
gebouw in kaart brengt en omgezet kan
worden in 2D, 3D of 360 graden tekening.
‘PointCloud biedt op zo’n moment echt
een stuk meerwaarde.’

Koffiebar op de begane grond

Met ons intelligent en revolutionair verkeersmanagementsysteem
dat mensen sneller dan elke andere liftbesturing naar hun
bestemming brengt, en onze superieure Schindler 5500 lift, brengt
Schindler de functionaliteit van Uw gebouw tot het hoogste niveau.
Duurzame en efficiënte oplossingen voor stedelijke mobiliteit waarop
U kunt vertrouwen zowel vandaag als morgen.

Rijssen - Amsterdam

www.schindler.nl
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RGS Groep
Noordermorssingel 1
Postbus 149, 7460 AC Rijssen

Verrassing
De bouwers hebben nog iets toegevoegd.
‘Onder de computervloer hebben we
twee tekeningen achtergelaten met de
handtekeningen van iedereen die bij
de renovatie betrokken is. Zo laten we
een stukje van vandaag achter, voor de
gebruikers van de toekomst.’

T. (0548) 51 22 98
E. rijssen@rgs.nl
I. www.rgs.nl
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