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Monique Maarsen

MAARSEN GROEP

Voor u ligt een boek over een renovatieproject dat
we bij Maarsen Groep met recht een passieproject
noemen. Dat doen we overigens niet snel. Maar in
het geval van het Van Anrooy gebouw leken alle
sterren goed te staan: de timing, de locatie, het
verleden en de toekomst. De architect, de aannemer en de nieuwe huurder. Wijzelf. Iedereen heeft
met enorme bevlogenheid gewerkt aan een project
waarvan het echt niet vanzelfsprekend was dat het
zo goed uit zou pakken.
Dit boek geeft een inkijk in het hele proces. We laten de mensen aan het woord die samen met ons
gezien hebben wat een potentie dit project had,
lang voordat ook anderen dat begonnen in te zien.
We zijn er trots op dat we een gebouw met zowel
historische als persoonlijke waarde in ere hebben
hersteld. Niet alleen voor ons, of de gebruikers
van het gebouw, maar ook voor de omgeving. Onconventioneel voor een kantoorgebouw, zo tussen
woningen en scholen, maar oh zo waardevol.

voorwoord
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Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we bij
Maarsen Groep onze projecten aanpakken, veelal
vanuit eigen posities en daarmee langjarig betrokken bij de locaties. Elk gebouw en elke locatie heeft
een eigen geschiedenis, buren en lokale overheden
en daarmee zijn eigen uitdagingen. Eigenlijk zouden we daarom voor elk van onze projecten een
boek als dit moeten maken. Zonder uitzondering
is bevlogenheid bij ons de grote, gemene deler.
We zijn ontzettend trots op het Van Anrooy gebouw en het doorlopen proces. We hopen dat al
onze projectpartners èn de huurder er met net zoveel plezier op terugkijken.
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Maarsen Groep
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Monique Maarsen

MAARSEN GROEP

onontdekte parel

Misschien heeft het
zo moeten zijn.
Het pand aan de Van Anrooystraat is al vanaf de vroege jeugd
van Monique Maarsen in haar bewustzijn. Opa Maarsen
werkte in de jaren zestig samen met de architect Piet Zanstra.
Ze woonde er om de hoek en fietste er langs op weg naar
school. Ze kende de verhalen. Sloeg gade hoe het pand verloederde. En zag haar kans schoon toen het in 2007, inmiddels zelf hoofd van Maarsen Groep, weer op de markt kwam.
Dit moeten we hebben.

“We wilden het gebouw weer
mooi maken. Met respect voor het
verleden omtoveren tot een modern
en duurzaam kantoorgebouw.”
Een onontdekte parel, was het. Op een onontdekte plek op
een stukje Zuidas dat makkelijk over het hoofd wordt gezien, maar er wel direct tegenaan ligt. En als een parel heeft
Maarsen Groep het langzaam van zijn gesloten huls ontdaan
en weer glans gegeven. Daar moet je een beetje eigenwijs
voor zijn. En samenwerking vinden met mensen die dat met
jou willen zijn. Een architect met oog voor de schoonheid
van het Nieuwe Bouwen. Een aannemer met een beetje lef.
En een huurder die zich thuisvoelt in een onconventioneel
pand op een bijzondere plek.
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Monique Maarsen

MAARSEN GROEP

onontdekte parel

“Kunststof kozijnen en
systeemplafonds eruit, ziel en
zaligheid erin.”
Het klopte allemaal. Iedereen zette zich in om het pand met
respect voor het verleden te renoveren tot een modern en
duurzaam kantoorgebouw. Kunststof kozijnen en systeemplafonds eruit, ziel en zaligheid erin. Het pand is op een vernieuwende manier in ere hersteld voor een huurder die er
op een geheel eigentijdse manier gebruik van maakt. Tussen
woningen en scholen, middenin het Amsterdamse leven. En
dat heeft zo veel meer waarde dan financiële alleen.

De business case moet helemaal
kloppen: zowel in de exploitatie als
bij ons eigen gevoel. Soms kun je
meer geld creëren, maar strookt het
niet bij wat wij bij het gebouw vinden
passen – en daar stopt het dan ook
voor ons.

Bij zo’n eigenzinnig plan heb je een
aannemer nodig die bereid is om mee
te denken. En een huurder die mee wil
bewegen. Je moet heel erg met elkaar
schakelen en schuiven. Vanuit de
welwillendheid van alle partijen is
dat heel goed gegaan.
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MAARSEN GROEP

onontdekte parel
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Het Nieuwe Bouwen
Architectuurstroming

Het van Anrooy gebouw heeft
wortels in de architectuurstroming
die het Nieuwe Bouwen wordt
genoemd.

Het Nieuwe Bouwen is een verzamelnaam voor verschillende vernieuwende bouwstijlen in de architectuur. Een
stroming die groot werd tussen 1915 en de jaren zestig
en te herkennen is aan ontwerpen met veel ruimte en
licht. Eenvoud en transparantie staan voorop. Architecten van het Nieuwe Bouwen, waaronder Piet Zanstra,
streefden naar een zuivere vormtaal, zonder opsmuk of
versieringen en met de nadruk op functionaliteit. Dat
laatste betekent dat het ontwerp van het gebouw wordt
bepaald door het gekozen materiaal en de constructie,
het principe van vorm volgt functie.

“Architecten van het Nieuwe Bouwen
streefden naar een zuivere vormtaal.”
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Monique Maarsen

MAARSEN GROEP

onontdekte parel

“Architectonische, culturele en
financiële waarde gaan vaak hand in
hand.”

“We bekijken
vastgoed altijd
vanuit de lange
termijn. Of
we het nu zelf
houden of niet.”
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MAARSEN GROEP

onontdekte parel
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“Het is een eigenwijs plekje op
de Zuidas dat ook een eigenwijze
gebruiker nodig heeft.”

Het plan voor de renovatie hebben
we uitgewerkt tot negentig procent
van het geheel. De laatste tien
procent hebben we samen met de
nieuwe huurder ingevuld. Want die
bepaalt hoe hij in het gebouw wil
bewegen.
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Monique Maarsen

MAARSEN GROEP

onontdekte parel

Elk gebouw en elke locatie heeft een
eigen geschiedenis, buren en lokale
overheden en daarmee dus ook zijn
eigen uitdagingen.

“Een duurzaam gebouw is op alle
mogelijke manieren een beter gebouw.”

Het gebouw was vervuild geraakt.
Door de ingebrachte installaties,
lelijke kunststof kozijnen, verzakte
plafonds – het zag er niet uit. En dat
in een architectonisch ontwerp dat
in de basis echt charme had.
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Mark Plaisier
Aannemer Dura Vermeer

Dialoog
als
basis
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mark plaisier

aannemer

dialoog als basis

Het was geen toeval dat
alle sterren goed stonden.
Er is energie en bezieling in dit project gestoken en dat is wat
je terugziet. Alles was bijzonder. De manier van samenwerken nog het meest. Dura Vermeer had niet alleen een uitvoerende rol, maar was vanaf het allereerste begin betrokken bij
het denkproces. Wat gaan we maken? Wat is goed voor het
gebouw en wat voor de markt?

“Er is een installatie bedacht die het
gebouw weer state of the art maakt,
met respect voor de architectuur.”
Plannen maken en uitvoeren naar eigen inzicht. Continu
schakelen. Een bestaand gebouw helemaal afpellen en opnieuw opbouwen. Daar horen andere verantwoordelijkheden
bij dan traditioneel gezien. Nu kregen we kaders waarbinnen
we onze expertise konden tonen. Natuurlijk, er waren eisen aan kwaliteit en comfort. Maar hoe we het gebouw in
moesten delen in combinatie met de installaties was nog niet
bepaald. Het risico lag bij ons en daar hebben we goed invulling aan kunnen geven. Het allerleukst was dat Maarsen
Groep ons de ruimte en het vertrouwen gaf om dat in een
vroeg stadium aan te bieden. Niet alles kan. Maar over alles
valt te praten.
Tegenvallers, die waren er heus. Maar als ze er waren, voelde
dat als gedeelde pijn. Onze actieve rol betekende ook dat
we iets konden bedenken waarbij we zonder voorbehoud
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mark plaisier

aannemer

De bewoners rond het gebouw
hadden best wel wat overlast. Ik ben
er trots op dat we daarin echt een
verschil hebben kunnen maken. Je
moet je er gewoon van bewust zijn
dat je sowieso overlast creëert.

dialoog als basis

die verantwoordelijkheid konden nemen. Dat heeft hier heel
goed gewerkt. Je hebt er wel een beetje lef voor nodig. Want
als je een verkeerde inschatting hebt gemaakt doet dat pijn,
financieel en in de planning. Maar daar heb je die dialoog
weer, en het wederzijdse respect. Het is juist zo’n succesverhaal omdat iedereen in het team met respect en inleving voor
elkaars belangen heeft gehandeld.

Onze mensen zijn gewend in
bewoonde omgevingen te bouwen,
en dus overlast te beperken. Maar
vooral om goed te communiceren
over momenten waarop we wel
hinder zullen veroorzaken.

“Het meest bijzonder aan dit project
was het uitwerkingsrisico, wat je
altijd hebt als je in een bewoonde
omgeving werkt.”

33

34

mark plaisier

aannemer

dialoog als basis

“Het gebouw zoals het er stond was
redelijk verpest. Hokkerig ingericht
met treurige kamers en luxaflex. De
jeu was er wel vanaf.”

We hebben allemaal heel veel oog
voor het oorspronkelijke ontwerp
gehad.
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“Een gebouw helemaal afpellen en
opnieuw opbouwen. Daar horen
andere verantwoordelijkheden bij dan
traditioneel gezien.”

Het is gelukt om van een echt oud
gebouw iets serieus goeds maken. En
dat is best een knap staaltje werk.
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Jeroen Heijstee
MoMENT architectuur

Vorm
volgt
visie
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Jeroen Heijstee

architect

vorm volgt visie

De kunststof kozijnen
en de groezelige entree.
Je moet er een beetje een architectenafwijking voor hebben
om door de façade van slecht gekozen aanpassingen heen
te kijken. Maar toch… Tekeningen uit het gemeentearchief
lieten een gebouw zien dat wel degelijk elegantie had. Het
pand leek te zweven: lange, strakke lijnen, strookramen en
geometrische vormen. De typische kenmerken van een architectuurstroming met roots in het Nieuwe Bouwen. Dit
gebouw verdiende het om gered te worden. Van de laagwaardige verbouwingen en de vergetelheid.

“Oorspronkelijk is het een
kraakhelder gebouw. Het is heel
sterk ontworpen en dat hebben we
proberen terug te brengen.”
Ten tijde van de allereerste plannen was er nog geen nieuwe gebruiker in zicht. Dus hebben we gekeken naar de oorspronkelijke kernwaarden van het gebouw. Dat werden de
uitgangspunten voor het exterieur. De jaren zestig constructie met het jaren tachtig sausje moest met ferme hand deze
eeuw ingetrokken worden. Strippen dus. Terug naar casco,
back to basics. En dan opnieuw opbouwen. Ook van binnen
ervaar je nu veel meer de oorspronkelijke gedachte van het
gebouw. Het transparante, het lichte. Er kwam een nieuwe
klimaatinstallatie en zo open mogelijke vloeren. Een nieuw
canvas dat voor veel gebruikers aantrekkelijk zou zijn.
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Jeroen Heijstee

architect

vorm volgt visie

Het industriële interieur kwam er op verzoek van de nieuwe
huurder. Het is heel helder en eerlijk en spreekt voor zichzelf. Net als het exterieur. En dat sluit goed bij elkaar aan.
Zoals eigenlijk alles goed bij elkaar aansloot tijdens dit project. Er zijn duidelijke kaders gesteld waarbinnen we continu
moesten zoeken naar de beste oplossing. Onder dat soort
druk maak je vaak de beste keuzes.

“Een nieuw gebouw maken is in feite
minder duurzaam dan een bestaand
gebouw in ere herstellen.”
De oppervlakte van dit gebouw is
uniek. Voor een enkele huurder is het
heel bijzonder om een eigen gebouw
te hebben van deze afmeting.

Het gekke is, mensen vinden nieuwbouw vaak aantrekkelijker. Het renoveren van bestaande gebouwen is vaak veel
ingewikkelder, omdat je gebonden bent aan wat je hebt. We
wilden dit gebouw allemaal een tweede leven geven. Om zijn
architectonische belang, maar ook omdat het zinvol was.
Alle nieuwe Zuidas gebouwen hebben, net als dit gebouw
nu, energielabel A. Maar een nieuw gebouw maken is in feite
minder duurzaam dan een bestaand gebouw in ere herstellen.
Het is heel bevredigend als het lukt om daar iets goeds van te
maken. Dit gebouw kan zo weer vijftig jaar mee.
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Er is niet met geld gesmeten,
maar waar het geld aan
uit is gegeven heeft dat het
maximale effect gehad. Een
ongelimiteerd budget zou
het niet per se beter gemaakt
hebben.

Jeroen Heijstee

architect

vorm volgt visie

“De kronkelige spiltrap hebben we
behouden. Het is een ontwerp van
Zanstra, maar hij deed heel af en toe
toch iets frivools.”
In de jaren zestig zijn dit soort gebouwen bij bosjes gebouwd, maar
ze worden niet meer gewaardeerd.
De oorspronkelijke elegantie is
verdwenen door allerlei aanpassingen. Vaak worden ze gesloopt,
of er wordt een nieuwe gevel voor
gehangen.
Ik denk dat het vanuit architectuurhistorisch perspectief juist wel de
moeite waard is om dit gebouw te
behouden.
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Jeroen Heijstee

architect

vorm volgt visie
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“Als ik door mijn oogharen keek
zag ik een prachtig gebouw. Echte
moderniteit met strakke lijnen.”

“De jaren zestig
constructie met
het jaren tachtig
sausje moest met
ferme hand deze
eeuw in worden
getrokken.”
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Het gebouw staat in een beetje een
gekke omgeving. Tegen de Zuidas aan,
maar relatief op zichzelf. Op een rustige plek in een woonwijk. Dat is niet
puur zakelijk. Dus moet je een huurder
vinden die daarin past en gelooft.
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“Dit gebouw verdiende het om gered
te worden. Van de laagwaardige
verbouwingen en de vergetelheid.”

Het was zodanig aangetast
dat het niemand meer overtuigde als kantoorgebouw.
Dus we hadden wat te doen.
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Het industriële interieur kwam er op
verzoek van de nieuwe huurder. Het
is heel helder en eerlijk en spreekt
voor zichzelf. Net als het exterieur.
En dat sluit goed bij elkaar aan.
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Diederik Breijer
Huurder IPG Mediabrands

Een thuis
op de
Zuidas
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Diederik Breijer

Huurder

een thuis op de zuidas

Het was liefde op het
eerste gezicht.
IPG Mediabrands viel als een blok voor het Van Anrooy gebouw. En als het zo goed voelt, weet je dat je de zoektocht
kunt staken. Naar een nieuw huis zochten we. Een pand dat
niet alleen ruimte biedt aan de verschillende ondernemingen
van het bedrijf, maar ook onderlinge samenwerking mogelijk
maakt. Stimuleert misschien zelfs. Een huis dat open en licht
is en helemaal van onszelf. Een huis dat als een thuis aanvoelt. Missie geslaagd.

“De interne potentie van het pand
en de vrijheid om het in te richten
past heel goed bij hoe wij als bedrijf
georganiseerd zijn.”
Niet dat het van de ene op de andere dag is gegaan. Maar dat
was nu juist het mooie. IPG Mediabrands is nauw betrokken
geweest bij de ontwikkeling van het gebouw. Omdat wij als
huurder precies wisten hoe we erin wilden kunnen bewegen.
De ligging, die was belangrijk. En stiekem ook het feit dat er
een terras bij zit. Maar ook dat het past bij de uitstraling van
het bedrijf en waar we naartoe gaan. Dus, weg uit ons oude,
stoffige kantoorpand en settelen aan de rand van de Zuidas.
In een gebouw dat niet aanvoelt als kantoor, maar als een
huis voor mensen. Jonge mensen.
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Diederik Breijer

Huurder

De basis van de architect gaf veel mogelijkheden om de
inrichting echt eigen te maken. We hadden het gevoel
dat we alle vrijheid kregen om mee te denken. De klik
was goed en dat is de helft van het succes. Uiteindelijk zijn we behoorlijk dicht bij de gezamenlijke bedoeling gebleven. Alle partijen hebben met ontzettend veel
zorg geprobeerd iets te maken waarvan in eerste instantie maar moet blijken hoe het wordt. En dat is heel goed
gelukt. We hebben daar graag aan bijgedragen.

Ondanks daT er duizenden dingen
besproken en besloten moesten worden is dat in alle openheid, eerlijkheid en vriendelijkheid gegaan. Dus
wij kijken heel positief op de samenwerking terug.

een thuis op de zuidas

Er wordt nu veel makkelijker samengewerkt tussen verschillende
onderdelen van onze organisatie.
Maar iedereen heeft uiteindelijk nog
steeds zijn eigen domein en ook dat is
heel fijn.
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Huurder

een thuis op de zuidas

Dit gebouw sprak ons aan door de
ligging, door de grootte en de stijl
En ook zeker vanwege de plannen
voor de renovatie.

“We wilden ons eigen gebouw. Als
enige huurder maak je van een pand
gewoon meer een thuis.”
Het pand is voor ons ook een manier
om een volgende stap te zetten in
onze eigen ontwikkeling.
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Huurder

een thuis op de zuidas

Toen we dit pand zagen hebben we
binnen een dag besloten dat we het
wilden.
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De basis van de architect gaf veel
mogelijkheden om de inrichting
echt eigen te maken. We hadden het
gevoel dat we alle vrijheid kregen
om mee te denken.

Iedereen gunde elkaar zijn rol.
Waardoor je ook makkelijker je weg
vindt als het over geld gaat. Je durft
te geven en nemen en zo kom je tot
een consensus.
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Diederik Breijer

Huurder

“Dankzij dit pand laten we een
andere indruk achter bij onze klanten
en kunnen we gemakkelijker jong
talent aantrekken.”

een thuis op de zuidas
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