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VERKOOP LUXE ‘ROOMS WITH A VIEW’  
IN CITY CAMPUS OP OOSTERDOKSEILAND 
BINNENKORT VAN START

EXCLUSIEF 
WONEN MET 
DE HISTORISCHE 
BINNENSTAD  
VAN AMSTERDAM 
AAN JE VOETEN
De bouw van de City Campus, het prestigieuze nieuwe hoofdkantoor van Boo-
king.com op het Amsterdamse Oosterdokseiland, vordert gestaag. Met de ople-
vering van dit spectaculaire, multifunctionele gebouw, gepland in het voorjaar 
van 2022, wordt de realisatie van één van de grootste binnenstedelijke projec-
ten in West-Europa een feit. Binnenkort start de verkoop van de ruim veertig 
exclusieve appartementen in een gebouw met allure. 

Tekst | Agnes Zuiker    Beeld | BPD-NW

Over de ontwikkeling en totstandkoming van het 
Oosterdokseiland is al veel gezegd en geschreven. 
Het is dan ook een huzarenstukje van jewelste. Pal 
naast het Centraal Station, de historische binnen-
stad en het IJ verrijst in feite een compleet nieuwe 
stad, waar wonen, werken en recreëren hand in 
hand gaan. In totaal wordt de hoofdstad hier uit-
gebreid met 225.000 m², waarvan het sluitstuk, de 
City Campus, er maar liefst 72.500 voor zijn reke-
ning neemt. Daarvan zijn 7.500 vierkante meters 
gereserveerd voor duurzame, high-end apparte-
menten met een übermodern design, sublieme 
lichtinval, eigen parkeerplaatsen en domotica, 
ofwel slimme technologie in huis.

DYNAMISCHE PLEK
De laatste jaren is het Oosterdokseiland, in de 
volksmond ook wel ODE geheten, uitgegroeid tot 
een dynamische plek waar dagelijks honderden 
mensen komen om te werken, wonen en uit te 

gaan - dat laatste althans voor het coronatijdperk. 
Er zijn winkels, populaire restaurants en terrassen 
met uitzicht over het Oosterdok, het IJ en de oude 
binnenstad. Langs de kade is een flaneerboulevard 
aangelegd, die fungeert als ‘stepping stone’ naar 
het naastgelegen Marineterrein.

ODE vormt niet alleen het decor voor bedrijven als 
TomTom, Adyen en Takeaway, ook de Openbare 
Bibliotheek en het Conservatorium van Amster-
dam zijn op deze bijzondere locatie gevestigd, net 
als het 4-sterren Double Tree by Hilton Hotel. En 
binnen afzienbare tijd gaat het doek hier dus ook 
op voor Booking.com, dat met zo’n 5.000 werk-
nemers van all over the world zijn intrek neemt in 
de City Campus.

Belangrijk onderdeel van die City Campus vor-
men de ruim veertig appartementen die in deze 
woontoren worden gerealiseerd. “Juist die 

wooncomponent zorgt ervoor dat dit gebouw 
gaat leven, dat het deel uitmaakt van de brui-
sende stad die hier aan je voeten ligt”, zegt 
projectdirecteur Jeroen Galle namens gebieds-
ontwikkelaar en opdrachtgever BPD. “Het moet 
geen kantoorpand worden waar ’s avonds geen 
licht meer brandt.”
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“Het moet geen kantoorpand worden waar ’s avonds geen licht meer brandt.”

STEDENBOUWKUNDIG ENSEMBLE
Over de locatie van de appartementen, die alle-
maal in het hogere segment vallen, is goed na-
gedacht. Galle: “Het hele Oosterdokseiland vormt 
als het ware een stedenbouwkundig ensemble, elk 
gebouw heeft zijn eigen stedelijke programmering. 
Dat impliceert dat het kantoorprogramma van de 

City Campus aan de noord-, oost- en westzijde van 
het gebouw wordt gesitueerd, en het wonen aan 
de zuidkant.” Die keuze heeft, buiten het feit dat 
aan de noordzijde de spoorlijn loopt, ook te maken 
met de energievraag, legt de projectdirecteur uit. 
“Wonen vraagt om verwarmen, terwijl kantoren 
juist koeling nodig hebben. Met onze geavanceer-

de energie-installaties verwarmen en koelen we 
het gebouw op een zeer duurzame manier. Daar-
naast hebben we nog zo’n 1.500 zonnepanelen 
op het dak geïnstalleerd. Zo hebben alle appar-
tementen vloerverwarming en koeling, en hebben 
de kantoren via dezelfde collectieve energievoor-
zieningen een hoogwaardige installatie. “   ›

City Campus/ODE   Amsterdam
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KERKTORENS
Het masterplan voor ODE is ontworpen door De-
signed by Erick van Egeraat uit Rotterdam. Een 
team van elf nationaal en internationaal gere-
nommeerde architecten heeft de architectonische 
uitwerking van dit masterplan verzorgd. Voor de 
kavels 5b en 6, waar het kantoor van Booking.
com plus de appartementen worden gebouwd, 
maakte UNStudio het ontwerp voor dit opvallende 
glazen gebouw. Bijzonder detail: het glas is hier 
zo geplaatst, dat het water van het Oosterdok 
reflecteert in de gevel. De toekomstige bewoners 
hebben bovendien een uitzicht van maar liefst 180 
graden over de stad. “Ze kunnen vanuit hun raam 
alle beroemde kerktorens van Amsterdam zien”, 
zegt Galle.

De hoogwaardige, met natuurlijke materialen af-
gewerkte appartementen zijn verdeeld over negen 
woonlagen en variëren in woonoppervlakte van 
67 tot 298 m². Er komen stedelijke pied-à-terres 

De enorme glazen ramen bieden een magnifiek uitzicht over Amsterdam.

en riante woningen verdeeld over twee woonla-
gen. Hoewel de lay-out vastligt, behoort casco ko-
pen tot de mogelijkheden, net als het zelf (laten) 
afbouwen van een appartement. Twee van de in 
totaal 42 appartementen kunnen worden gekop-
peld tot één groot appartement.

DOMOTICA
Dankzij de ramen die van vloer tot plafonds lo-
pen, is de lichtval in de woonkamers optimaal. 
Niet alleen beschikken alle appartementen over 
dezelfde schitterende ‘view’ over de Amsterdamse 
binnenstad, ze zijn ook voorzien van slimme tech-
nologie om het wooncomfort van de bewoners te 
vergroten. Met je telefoon je espressoapparaat 
aanzetten of de lichten aandoen wordt, dankzij 
domotica, een fluitje van een cent.

Het ontwerp van het gebouw is gebaseerd op de 
wens van Booking.com om een ‘tech campus’ te 
creëren. De City Campus biedt ruimte aan zo’n 

4.600 verschillende soorten werkplekken, diverse 
sociale ruimtes, co-creatieruimtes, stiltewerkplek-
ken, restaurants en een fraai dakterras. Het trans-
parante karakter wordt versterkt door de volledig 
in glas uitgevoerde gevel en twee imposante 
atria. In het gebouw bevinden zich, naast de ap-
partementen, 1.500 vierkante meter publieke 
functies op de begane grond, een fietsenstalling 
voor 2.500 fietsen en een uitbreiding van de be-
staande parkeergarage, met elektrische laadpalen 
voor bewoners.

POST CS-GEBOUW
Opmerkelijk is verder dat de City Campus ‘slechts’ 
47 meter hoog is. En laat dat nu exact de hoogte 
zijn van het Post CS-gebouw, dat vanaf 1968 op 
het Oosterdokseiland stond en jarenlang dienst-
deed als postsorteercentrum voor de toenmalige 
PTT. In 2004 werd dit pand deels gesloopt. De 
overgebleven hoofdbouw werd een tijdelijke 
broedplaats voor kunstenaars, met op de boven-
ste etage het bekende restaurant Club 11. Ook 
het Stedelijk Museum had er een vestiging. Uit-
eindelijk ging, in 2009, ook het laatste deel tegen 
de vlakte, om jaren later plaats te maken voor de 
City Campus. 

GEVOEL MET DE STAD
Galle, nu verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van het Oosterdokseiland, bewaart goede herin-
neringen aan Post CS. “Ik heb daar als werkstu-
dent nog post gesorteerd”, zegt hij met lichte 
weemoed. “Rond het gebouw gebeurde van alles 
wat het daglicht niet kon verdragen.” Met een 
knipoog naar het verleden, maar zeker ook omdat 
een gebouw van tientallen verdiepingen niet past 
bij de gemoedelijke sfeer die op ODE moet gaan 
heersen, is ervoor gekozen de City Campus niet 
hoger te maken dan het Post CS-gebouw. 47 meter 
dus en geen centimeter meer, zegt Galle. “Om het 
gevoel met de stad niet kwijt te raken.”   ❚

'Om het wooncomfort te 
vergroten, zijn alle appartementen 
voorzien van domotica'

Bouwinfo
Bouwprogramma 
Nieuwbouw multifunctioneel  
gebouw met o.a. woningen, kantoren  
(City Campus), publieke voorzieningen  
en restaurants (72.500 m²)
Opdrachtgever
Gebiedsontwikkelaar BPD, Amsterdam
Architect
UNStudio, Amsterdam
Aannemer
Züblin Nederland B.V.
ODE Apartments  
(ode-apartments.nl)
42 luxe appartementen, 
start verkoop eind 2020
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Installatiewerkzaamheden op locatie. Inhijsen van de luchtbehandelingskasten.

De luchtbehandelingskasten worden 

STATE-OF-THE-ART W-INSTALLATIES
Hoogstaande techniek, een enorme omvang en een complexe locatie. Dat zijn voor Klimaatservice Holland de belangrijkste 
aandachtspunten bij de realisatie van het hoofdkantoor van Booking.com. De installatiespecialist is verantwoordelijk voor 
de W-installaties, bestaande uit de hemelwaterafvoer, binnenriolering, water, brandbestrijding, sprinkler, verwarming, 
ventilatie, koeling en regelinstallaties.

Tekst | Patricia van der Beek    Beeld | Klimaatservice Holland BV

“We zijn sinds 2017 bij dit unieke project betrok-
ken”, zegt Directeur Nieuwbouw Jan Nederveen 
van Klimaatservice Holland. “Met onze partner 
Van den Pol Elektrotechniek werden we uitge-
daagd om een slim gebouw te realiseren met sta-
te-of-the-art oplossingen. Dit komt onder meer tot 
uiting in het smart building concept. Het gebouw 
denkt op basis van data met de gebouwgebrui-
ker mee om zijn verblijf zo aangenaam mogelijk 
te maken.”

23.000 M² STREKMETALEN 
PLAFONDS
De kelder vormt het technische hart van het ge-
bouw. Hier staan onder meer de warmte- en kou-
deverdelers en de zes luchtbehandelingskasten 

van de luchtbehandelingsinstallatie. Warmte, kou-
de en lucht worden van daaruit, via vijf schachten, 
door het gebouw gedistribueerd. Klimaatplafonds 
verwarmen en koelen de ruimten, terwijl vloer-
roosters zorgen voor de luchttoevoer. Nederveen: 

“De omvang van het werk vertaalt zich onder 
meer naar 23.000 m² strekmetalen plafonds en 40 
kilometer leidingwerk.”

LOGISTIEKE OPGAVE
Begin 2019 startte Klimaatservice Holland met de 
werkzaamheden. “Een enorme logistieke opgave”, 
zegt Nederveen. “We zitten op een eiland, mid-
denin Amsterdam, met één aanrijdroute en nauwe-
lijks opslagruimte. Onze spullen worden op afroep 
vanaf een hub geleverd. Grote spullen, zoals lucht-
behandelingskasten, leveren we per schip aan.” Hij 
benadrukt: “We realiseren ons goed dat we hier 
werken aan één van de grootste binnenstedelijke 
ontwikkelingen van West-Europa. Het geeft een 
enorme kick om daaraan bij te dragen.”   ❚

Nijverheidsstraat 31
3371 XE Hardinxveld-Giessendam

Tel. 0184 - 613911

www.klimaatservice.nl

Klimaatservice Holland BV
is specialist op het gebied van:

 Verwarmingsinstallaties

 Koelinstallaties

 Klimaatplafonds

 Luchtbehandelingsinstallaties

 Ventilatie installaties

 Regelinstallaties

 Afstandbeheer

 Sanitaire installaties

 Drinkwaterinstallaties

 Regenwateropvangsysteem

 Riolering

'De kelder vormt 
het technische 
hart van het 
gebouw'

City Campus/ODE   Amsterdam
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Gevelmontage in augustus 2020.

Montage groot glasdak noordzijde.

HIGH LEVEL DESIGN ONTMOET 
EFFICIËNTE MAAKBAARHEID
Geometrische vormen, strakke belijningen, verdiepingshoge ramen en inspringende geveldelen. Het spectaculaire gevel
ontwerp van het hoofdkantoor van Booking.com, op het Amsterdamse Oosterdokseiland, komt zienderogen tot leven. 
Scheldebouw laat hiermee zien dat hoogstaande architectuur, hoge prestatieeisen en efficiënte maakbaarheid hand in 
hand gaan. 

Tekst | Patricia van der Beek    Beeld | Scheldebouw 

Het hoofdkantoor van Booking.com, een ontwik
keling van Oosterdokseiland Ontwikkeling Amster
dam (OOA), is één van de grootste binnenstede
lijke projecten in WestEuropa. Voor Scheldebouw, 
onderdeel van de Permasteelisa Group, is dit een 
mooi project op de Nederlandse markt. “In directe 
opdracht van OOA nemen wij de engineering, 
productie en montage van de gevel op ons”, zegt 
projectmanager Joost Schins van Scheldebouw. 
“Wij denken op hoog niveau mee met de archi
tect en maken vervolgens de vertaalslag naar een 
maakbaar en efficiënt toe te passen gevelsysteem. 
Verder verzorgen we de glasdakconstructies voor 
de atria.”

GRENZEN OPZOEKEN
Project design manager Alessandro Denti voegt 
toe: “Samen met de architect en de betrokken ad
viseurs zochten we de grenzen van het gevelont
werp op. Eén van de grootste uitdagingen is dat 
we met een slanke constructie enorme glasge
wichten moeten opvangen. Daarbij moet de ge
vel, zeker aan de noordzijde waar het spoor van 
het Centraal Station loopt, aan strenge akoesti
sche eisen voldoen.” Scheldebouw vertaalde het 

high level gevelontwerp naar een zestal subsys
temen; drie voor de gevel van het onderste deel, 
het zogenoemde podium, en drie voor de ele
mentgevels daarboven. Denti: “Van ontwerp tot 
oplevering borgen we het architectonische beeld 
en de beoogde kwaliteit. Dit doen we onder 

meer met een visuele mockup, een performance 
mockup en een akoestische mockup.”

PREFAB EN ONSITE
Begin juni 2019 startte de montage op locatie. 
Daar ging een uitgebreid voorbereidingstraject 
aan vooraf. Site manager Ivan Pascual licht toe: 
“We modelleerden de gevels in BIM en we be
reiden de gevelelementen zoveel mogelijk voor 
in onze eigen fabriek in Middelburg. We prefa
briceren de elementengevel in kantenklare ele
menten, die op de bouw direct worden ingehesen 
en gemonteerd. De podiumgevel assembleren we 
onsite.” Op de vraag wat tijdens de uitvoering de 
belangrijkste aandachtspunten zijn, antwoordt 
Pascual: “Naast het justintime leveren en het 
exact conform specificaties monteren hebben we 
veel aandacht voor werken langs het spoor. Hier
voor geldt een speciaal montageplan met onder 
meer gezette montagetijden.”

TROTS
Met bijna de helft van de gevels gereed verloopt 
de uitvoering volgens plan. “Erg bijzonder om te 
zien hoe het gebouw tot leven komt”, zegt Schins. 
“Bovendien laten we met dit prestigieuze project 
zien waar we goed in zijn. Daar zijn we trots op.”   ❚

City Campus/ODE   Amsterdam
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Techniplan Adviseurs is een onafhankelijk ingenieurs 

bureau op het gebied van installaties, comfort en 

duurzaamheid. Techniek is voor ons geen doel maar 

een middel om het leven aangenamer te maken – 

thuis, op het werk, op school en waar dan ook. Al ruim 

42 jaar ontwikkelen we praktische, effectieve maar 

vooral duurzame oplossingen. Door deze aanpak zijn 

we betrokken bij een aantal van de meest innovatieve 

en bijzondere projecten van Nederland.

• Installatie-advies

• Duurzaamheidsadvies

• Energie-advies

www.techniplan.nl

De Zalmhaven Rotterdam

Herontwikkeling Bajeskwartier 
Amsterdam

Hotel “Boot & Co” Amsterdam

TPA - Advertentie 230 x 297cm november 2020 - v03.indd   1 24-11-2020   12:42
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3D-model van de technische installaties.

De werkzaamheden zijn in volle gang.

‘INVENTIEF INSTALLATIECONCEPT, 
GEÏNSPIREERD OP HET MENSELIJK LICHAAM’
Eén van de slimste gebouwen ooit. Zo omschrijft Dick van der Kooij, senior adviseur bij Techniplan Adviseurs BV, het hoofd-
kantoor van Booking.com. Met zijn team van ingenieurs is hij vanaf de ontwerpfase verantwoordelijk voor de technische 
installaties. Techniplan adviseert opdrachtgever BPD tevens bij het duurzaam ontwikkelen van het multifunctionele gebouw.

Tekst | Patricia van der Beek    Beeld | Techniplan Adviseurs BV

“Achter de gebouwinstallaties gaat een inventief 
concept schuil”, vertelt Van der Kooij. “Dit con-
cept is geïnspireerd op het menselijk lichaam, 
dat in staat is om maximaal te presteren met een 
beperkte hoeveelheid lucht en bloed. Vanuit deze 
gedachte is het hoofdkantoor van Booking.com 
uitgerust met slimme technieken, die weten wat 
er in het gebouw gebeurt en daarop inspelen.”

SLIM GEBOUW
“De hersenen, de longen en het hart van het ge-
bouw bevinden zich in de kelder”, vervolgt Van 
der Kooij. “Van daaruit worden de lucht en ener-
gie, exact conform behoefte, naar alle ruimten ge-
transporteerd. Verwarming, koeling en verlichting 
gebeurt met straling. Luchtverdeling vindt plaats 
via speciale roosters in de vloeren.” Het gebouw-
beheersysteem is gekoppeld aan sensoren in de 

plafonds en een intern GPS-systeem. “Dit maakt 
het gebouw slim: het weet wie zich in het gebouw 

bevinden, waar zij zich bevinden en wat hun voor-
keuren zijn. Op basis van die gegevens en via een 
lerend algoritme voorziet het gebouw de gebrui-
ker automatisch in zijn behoeften.”

FRICTIELOOS
Na het gereedkomen van het definitieve ontwerp 
werden de partijen voor de detailengineering en 
uitvoering geselecteerd. Van der Kooij: “Er zijn af-
zonderlijke percelen voor het bouwkundige deel, de 
gevels, de liften, het gevelonderhoud en de installa-
tietechniek. Al deze disciplines moeten frictieloos sa-
menwerken. Mensen moeten zonder strubbelingen 
van het gebouw gebruikmaken. Bijvoorbeeld wan-
neer je zonder pas het gebouw binnenkomt, moet 
je ook zonder pas de lift in kunnen.” Techniplan 
was betrokken bij de selectie van de partijen voor 
de installaties, de liften en het gevelonderhoud. In 
de realisatiefase voert Techniplan de commissioning 
en de begeleiding van de BREEAM-certificering uit.

TROTS
Met de werkzaamheden nog in volle gang, blikt 
Van der Kooij alvast terug op een fascinerend 
project. “Naast de technische hoogstandjes, zo-
als de 25 centimeter verhoogde klimaatvloeren 
waarin alle installaties geïntegreerd zijn, ben ik 
erg gecharmeerd van het ontwerp en de interne 
logistiek. We zijn ontzettend trots dat we aan dit 
bijzondere gebouw meewerken.”    ❚

'De hersenen, de longen en het hart van 
het gebouw bevinden zich in de kelder'
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‘NIEUWE STANDAARD IN 
SMART BUILDING TECHNOLOGY’
Mobiele toegangscontrole, klimaatinstallaties die zich automatisch aanpassen op persoonlijke voorkeuren, identificatie 
van beschikbare werkplekken/ruimten en navigatie in het gebouw. Deze en talloze andere smart solutions worden toe-
gepast in het hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam.

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Luis Alvarez

Persy Control Services (PCS) is verantwoordelijk 
voor de gebouwautomatisering van Booking.com. 
IQPS, dochteronderneming van PCS, draagt zorg 
voor de indoor positioneringstechnologie. Direc-
teur/eigenaar Paul Persy licht toe: “We passen een 
innovatief open en schaalbaar gebouwbeheersys-
teem toe, waarin installaties als klimaatbeheersing, 
toegangscontrole en brandmeldinstallaties gekop-
peld zijn. Vanuit IQPS voegen we daaraan een 
state-of-the-art indoor positioneringssysteem toe.”

SMART/PEOPLE CENTRIC
“In een slimme omgeving gaat het niet alleen om 
technologie”, benadrukt Persy. “Het gaat om de 
waarde die deze technologie levert aan haar ge-
bruikers en de organisatie. Veel projecten worden 
slim genoemd, maar in werkelijkheid digitaliseren 
ze bestaande functionaliteiten. Bijvoorbeeld het 
regelen van verlichting of temperatuur met een 
app. Een écht slim gebouw biedt toegevoegde 

waarde aan de beleving van onder meer de ge-
bruiker en facilitair manager. Dit doen we door 
het leveren van kwalitatieve data die gericht is op 
People Centric, dus mensgerichte use cases. Bo-
vendien zorgen we ervoor dat alle technieken inte-
graal en dus frictieloos met elkaar samenwerken.”

SCHAALBARE, NAUWKEURIGE 
POSITIONERINGSTECHNOLOGIE
Hij vervolgt: “Met het systeem dat we hier reali-
seren, zetten we een nieuwe standaard in smart 
buildings. Als positioneringtechnologie passen 
we een schaalbaar Ble-systeem toe. Dit systeem 
is uiterst nauwkeurig, tot 30 centimeter, en kan 
gebruikt worden met eenvoudige tags en mobile 
devices. Deze worden via BlueGPS, een open Lo-
cation Intelligence Platform, verrijkt met business 
rules en aangeboden aan het smart platform.” Het 
systeem kan anonieme positiegerelateerde data 
verzamelen of persoonsgebonden pre-sets ge-

bruiken. Op basis van die data biedt het systeem 
de mogelijkheid om realtime (de dichtstbijzijnde) 
vrije vergaderruimten of werkplekken te vinden, 
wachtrijen te signaleren, het lunchmoment te be-
palen, ruimtecomfort te optimaliseren, assets te 
traceren, et cetera. Daarnaast wordt inzicht ver-
kregen in het gebruik van het gebouw, op basis 
waarvan processen of ruimte-indelingen geopti-
maliseerd kunnen worden.

UITDAGENDSTE DEEL KOMT NOG
Na een intensief voorbereidingstraject, waarin het 
wensenpakket van de opdrachtgever werd ver-
taald naar een slim en integraal gebouwbeheer-
systeem, ging in oktober 2020 de realisatie van 
start. Persy: “Het project en de werkzaamheden 
zijn inmiddels in volle gang, maar het uitdagend-
ste deel komt nog. Het laatste half jaar stellen we 
het smart building systeem in werking. Daar ligt 
voor ons het zwaartepunt.”   ❚
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Een écht slim gebouw biedt toegevoegde waarde aan de beleving van onder meer de gebruiker en facilitair manager.
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www.IQPS-smartbuildings.com
SIEMENS partners voor het gezamenlijk 
creëren van de perfecte plek.

INTELLIGENT POSITIONING SOLUTIONS

Solution
Partner

IQPS Smartbuildings

Daltonstraat 12
3335 LR Zwijndrecht

+31 (0)78 682 25 22

info@iqps-smartbuildings.nl.nl

Questions?
info@iqps-smartbuildings.nl.nl

Interested?

Learn more

INTELLIGENT POSITIONING SOLUTIONS

Making Smart Buildings Intelligent
with Real Time Localisation
IQPS connects people, assets, locations and systems
through one platform

A workplace where meeting colleagues and guests are simplified, being able 

to enhance each person’s comfort or safety or even find required assets or 

persons with a particular expertise. 

Creating interactions with other people and even the building itself makes 

the building intelligent using self learning algorithmen. This is the workplace 

where smart buildings adapt to the users’ needs to make life easier, more 

efficient, and more enjoyable.

HOME
TECHNOLOGY
PLATFORM
USER CASES
CONTACT REQUEST A DEMO

© IQPS Intelligent Positioning Solutions 2019     |     IQPS is a subsidiary of Persy Control Services BV.     |     Privacy Statement     |     Disclaimer     |     Cookies

It starts with a proven and futureproof
positioning technology for your demands

Discover IQPS

Create a Smooth, Smart and Safe
human centric workplace

Learn how to get more from your
workplace investments

Request a demo

Accurate Versatile Scalable Open

 City Campus/ODE   Amsterdam
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ATG Deutschland GmbH
- Hauptverwaltung -

Rheinstrasse 110- 112
45478 Mülheim an der Ruhr

Germany
Tel: +49 (0)208- 9995- 168
Fax: +49 (0)208- 9995- 179

Email: germany@atg-steel.com

www.atg-steel.com
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Betonstaal wapening van kelder tot dak voor 
sluitstuk van Oosterdokseiland 
Wapening wordt gebruikt om één van de zwakste punten van be-
ton te elimineren. Beton is namelijk ontzettend druksterk, maar 
vrij zwak in het opvangen van trekkrachten. Het knippen en buigen 
van betonstaal is dan ook werk voor specialisten in wapenings-
technologie zoals ATG Deutschland, dat onderdeel is van de in-
ternationale DITH Group. De firma met hoofdkantoor in Mülheim 
an der Ruhr beschikt over verschillende productiefaciliteiten in 
Duitsland en Zweden. 

“De wapening van beton is belangrijk voor de stevigheid en 
levensduur van elk gebouw, maar bij hoogbouwprojecten, zoals 
het hoofdkantoor van Booking.com op de kop van het Oosterdoks-
eiland, moet toch met heel wat uiteenlopende aspecten rekening 
worden gehouden. We hadden in 2012 voor Züblin (Stuttgart) de 
wapening voor de woontorens van De Rotterdam geproduceerd en 
voor dit prestigieuze project met een totale oppervlakte van 72.500 
m² wilde men met dezelfde partners werken”, vertelt operations 
manager Benelux Patrick Vermeulen. “Onze ingenieurs maakten 
alle berekeningen en tekeningen, zodat de wapening van kelder 
tot dak volledig op de eisen van dit project afgestemd kon worden. 
Daarna werd in onze eigen centrales gestart met het knippen en 
buigen van het betonstaal. De eerste productie dateert al van 2018 
en eind maart 2021 moeten volgens de planning de laatste wape-
ningen op de bouwplaats geleverd zijn.”

Projectinfo

Techniek draait om mensen

“Zowel qua omvang als door de complexiteit is de City Campus een uitdagend 
gebouw”, zegt Jan van den Brink, business unit leider Utiliteitsbouw bij Van 
den Pol Elektrotechniek. Het Montfoortse familiebedrijf is onder meer verant-
woordelijk voor de complete E-installatie, LED-verlichting, brandmeld-, ont-
ruimings- en datainstallatie, plus de aanleg van 1.500 PV-panelen. “Met 250 
medewerkers beschikken we over een brede specialisatie die bij dit project 
goed tot zijn recht komt. Verder zijn drukke stadscentra vertrouwd terrein. We 
zijn gewend om met bijbehorende logistieke beperkingen om te gaan.”

Half woord is genoeg
Cruciaal element bij de City Campus is de complexe integratie van architec-
tuur en installaties. “De uitvoering is nu in volle gang. Er zijn veel verschil-
lende partijen actief. Iedereen moet de juiste dingen doen, op de juiste plek 
en het juiste moment en met een scherp oog voor elkaars rol. Voordeel 
daarbij is dat wij veel disciplines in één hand hebben. Verder is W-partner 
Klimaatservice Holland een vertrouwde partij. We trekken vaak samen op bij 
projecten en hebben aan een half woord genoeg.”

Gebruiker staat centraal
De City Campus is een slim gebouw. Tal van sensoren dragen bij aan het hoge 
niveau van duurzaamheid en comfort. Gebruiksvriendelijkheid is daarbij de 
rode draad. “Uitgangspunt zijn de mensen die straks in de City Campus werken. 
Want innovatieve techniek heeft alleen meerwaarde als deze eenvoudig te 
bedienen is.” Een app leidt kantoorgebruikers naar de juiste werkplek. “Daar 
kunnen zij hun werkomstandigheden geheel naar wens instellen.”
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