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Kenmerkend voor het Levob-

gebouw is een strakke marmeren

gevel met de originele aluminium

kozijnen uit 1959. Het uiterlijk van

de gevel is geheel intact gelaten,

maar door middel van binnen -

gevelisolatie en HR++-begla zing is

de bouwfysische kwaliteit sterk

verbeterd.
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PRODUCTIE ING. JOSINE CRONE // FOTOGRAFIE ROB HOEKSTRA EN ABC VASTGOED //
TEKENWERK HENK HEUSINKVELD

BOUWWERELD //

Optimale renovatie 
door eigen inkoop
Een verouderd kantoor in de Amersfoortse binnenstad is gereno -

veerd tot duurzaam loftkantoor. Met installaties als betonkern -

activering in combinatie met warmtekoude-opslag in de bodem 

en warmtepompen is een sprong gemaakt naar energielabel A. 

Directeur Marcel Loosen van ABC Vastgoed is heel stellig in zijn
mening: “Duurzame renovatie van verouderde kantoorpanden 
is prima haalbaar, maar je moet wel goed weten wat je doet en
met wie je in zee gaat.” 
Loosen, met zijn achtergrond als be drijfs kundige, illustreert zijn
visie aan de hand van de renovatie van het voormalige hoofd-
kantoor van Levob, dat hij onder regie in nevenaanbesteding
heeft gerenoveerd. Dit pand is door ABC Vastgoed tien jaar
geleden aangekocht. Eerdere plannen voor sloop van andere
initiatiefnemers waren afgeketst omdat de gemeente hier geen
hoogbouw wilde. ABC Vastgoed wilde het pand juist behouden
vanwege de karakteristieke uitstraling en kwaliteit. Renovatie
van een dergelijk pand is bovendien duurzamer dan slopen en
nieuw bouwen door de enorme besparing op grondstoffen en 
– in dit geval – de inbouw van onderhoudsarme en energie -
zuinige installatietechniek. 

Constructie
Het pand uit 1959 van architect J.H. Oosterhuis is tot op de con-
structie gestript, met handhaving van de gevels. Opmerkelijk is
de constructie met betonnen kernen rondom lift en kluizen als
basis. Vanuit de kern spannen stalen balken over tot stalen
kolommen, waarvan een groot deel in de gevels is opgenomen.

Kantoorpand Amersfoort
// Locatie: Utrechtseweg, Amersfoort
// Opdrachtgever: ABC Vastgoed, Arnhem
// Opgeleverd: juni 2010
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Over de stalen balken die hart-op-hart 2,2 meter liggen is een
120 mm dikke betonvloer gestort. Constructief waren er geen
problemen. Sterker nog, de staalconstructie was dermate
overgedimensioneerd dat er nog wel een verdieping op het
gebouw zou kunnen volgens constructeur JVZ uit Nij megen. 

Eigen inkoop
Een belangrijke ingreep in het pand is het aanbrengen van de
betonkernactivering, die aangesloten is op een warmte/koude-
opslag in de bodem. In een te renoveren pand wordt een
dergelijke installatie maar weinig toegepast, maar hier kon het
prima vanwege de grote verdiepings hoogte en het draagvermo-
gen van de vloeren. De 15 km kunststof leidingen zijn ingestort
in een 50 tot 60 mm dikke anhydriet dekvloer. 
Door de leidingen zelf bij de fabrikant in België te kopen heeft
ABC Vastgoed naar eigen zeggen veel kosten bespaard. Niet
alleen materialen werden zelf ingekocht, maar ook alle onder-
aannemers. Een hoofd aannemer kwam er dus niet aan te pas,
evenmin als een installatiebedrijf. 
Paul Loosen, bouwmanager en architect van ABC Vastgoed,
voer de de coördinatie over de werkzaamheden uit. Loosen:
“Door inkoop van technologie en van materiaal bij de bron
omzeilden we allerlei schakels, opslagen en de afgescherm de
inkoopmarkten. Zo hebben we in Duitsland de hoogste kwaliteit
en onderhoudsvrije apparatuur ingekocht. We waren daardoor 
in staat om tijdens de ont wikkeling wensen van de huurder in te
passen en de verrassingen, die je nu eenmaal bij renovatiebouw
hebt, snel op te pakken zonder tijdverlies van onderhandelingen
over meerwerk met een aannemer. Dat bespaart tijd en geld, en
gaf ons de kans tot optimalisaties te komen en continue crea -
tiviteit toe te laten.” Adviseur voor de  engineering van de instal-
laties en het vinden van de kortste weg naar alle onderdelen is
IAG uit Oss. 
Al met al is hier dus heel bewust niet de klassieke weg bewan-
deld van architect naar aannemer naar installateur. Volgens
Loosen misschien wel de enige manier om dergelijke herontwik-
kelingen qua ambitie, tijd en geld mogelijk te maken. “Het moet
immers allemaal veel beter dan waar we vroeger mee weg -
kwamen.” 

Betonkernactivering
In de kelder staat naast de voormalige kluizen van Levob nu 
een zeer moderne warmtepompinstallatie voor de betonkern -
active ring. Samen met de luchtbehandeling en radiatoren langs
de gevels (in verband met koudeval) zorgen zij voor een goed
klimaat. 
Alle leidingwerk voor de luchtbehandeling, data, elektra, ver-
lichting etc. is in verlaagde koven opgehangen. Deze koven
hangen aan de vloeren en zijn afgewerkt met stalen zwaluw-
staartplaten. Het grootste deel van de ambachtelijk bekiste 
betonnen vloeren is dus aan de onderzijde onbedekt, wat nodig
is voor de werking van de betonkernactivering. Ook de staal -
constructie is geheel in het zicht gelaten. Brandwerende verf
beschermt de stalen balken en kolommen tot het vereiste
niveau van 60 minuten. 

Transparant
In het midden van het pand staan de elegante wenteltrappen,
die eveneens op een houten lattenconstructie zijn gestort en
waarvan de houtnerf van de bekisting zichtbaar is op de begane

grond. Het hele gebouw is transparant en uitnodigend gemaakt
door vrijwel alleen nog te werken met glazen scheidingswanden
en lage, eikenhouten kasten. 
De voormalige portierswoning die letterlijk boven de kluizen op
het dak staat, is nog in oude staat. Loosen heeft met het idee
gespeeld om door Kas Oosterhuis, zoon van de oorspronkelijke
architect van het pand, een nieuwe opbouw te laten ontwerpen.
“In dat geval zagen we wel een interessante confrontatie van 
de verschillende architectuurstijlen van vader en zoon.” Een
dergelijk gebaar stond het bestemmingsplan echter niet toe.
Eveneens in conflict met het bestemmingsplan was het idee 
om in het pand een gecombineerde voorziening voor working 
nomads met horeca te vestigen. Een voorziening waar een
groeiende behoefte aan bestaat in het kader van het Nieuwe
Werken en de zzp-economie.  

Marktconforme prijs
Toen het Servicebureau Gemeenten (SBG) belangstelling toonde
voor het pand is het als loftkantoor voor deze huurder gere -
noveerd. SBG heeft inmiddels bijna het hele pand in gebruik
genomen. Daarbij is een unieke afspraak gemaakt omtrent de
huur en de servicekosten. 
De huurprijs is ondanks de hoge investeringen in verduurzaming
marktconform en de service kosten (incl. energiekosten) zijn dat
ook. En daarin zit het geheim, want door de verduurzaming ver-
bruikt het pand veel minder energie en kan de eigenaar van het
pand de hoge investeringen terugverdienen via de service -
kosten. 

Due diligence scan
Belegger Triodos Vastgoedfonds vond dit een aantrekkelijke
deal en heeft het pand inclusief de voorwaarden van ABC 
Vastgoed gekocht. Om duurzaamheid te bewijzen is een due
diligence scan gedaan, oftewel een uitgebreide scan door di-
verse adviesbureaus om herkomst en prestatie van gebruikte
mate rialen, installaties etc. vast te leggen, resulterend in een
kast vol gegevens. Nu komt het aan op monitoring en finetuning
van de installaties met het gebouwbeheersysteem om het ge -
plande rendement te halen.

“Door inkoop van materiaal
en technologie bij de bron
omzeilden we allerlei
schakels en afgeschermde
inkoopmarkten”
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1-2 // Het kantoorpand is gerenoveerd tot een

duurzaam loftkantoor. De staalconstructie is

bewust in het zicht gehouden en aangelicht. 

3 // Het hele gebouw oogt transparant door de

glazen scheidingswanden en lage, eiken-

houten kasten. 4 // De prachtige wenteltrappen

worden veel meer gebruikt nu het trappenhuis

transparant is gemaakt door toepassing van

brandwerende glazen puien. 5 // Alle leiding-

werk voor de luchtbehandeling is in verlaagde

koven opgehangen. 
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Projectgegevens // Locatie: Utrechtseweg 12, Amersfoort // Opdrachtgever: ABC Vastgoed,
Arnhem, abcvastgoed.nl // Architect: geen // Constructeur: JVZ, Nijmegen, jvz.nl //
Installatieadviseur: IAG installatieadviesgroep, Oss, iagroep.nl // Bruto vloeroppervlak: 3100 m2 //
Bouwkosten: 2,5 miljoen euro incl. installaties, excl. Btw // Oplevering: juni 2010
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