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TRANSFORMATIE
Diamantbeurs Amsterdam
huisvest prestigieus Capital C
 
ARCHITECT ELINE STRIJKERS
Over de ‘building as a service’- 
component van de Dutch Windwheel
 
NIEUWBOUW
Circulair woningbouwproject met
demontabel, fl exibel betonskelet

01_cover.indd   1 05-11-19   16:01



10 

Capital C als 
Creatieve 
diamant

In de monumentale dIamantbeurs Is het prestIgIeuze  
CapItal C gevestIgd, het nIeuwe Centrum voor de  

CreatIeve IndustrIe. verfIjnd van buIten, IndustrIeel  
en artIstIek van bInnen. bIj het noodzakelIjke  

funderIngsherstel zIjn tevens de versterkIng voor  
de koepel en een parkeergarage aangelegd. 
TeksT Ing. josIne Crone FoTo’s jan wIllem kaldenbaCh en zja arChIteCten  

Tekenwerk henk heusInkveld en zja arChIteCten
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ProjecT TransFormaTie

De voormalige 
diamantbeurs is op 
bewonderenswaar-
dige wijze hersteld 

en voorzien van een 
glazen High Light.
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caPiTal c

De bestaande kolommen zijn versterkt.
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N
adat de monumentale diamantbeurs door verschil-

lende verbouwingen was verarmd, is hij nu weer een 

parel aan het weesperplein. In het art nouveau-ge-

bouw van gerrit van arkel uit 1911 was onder andere 

de daklijst gesloopt en was een tussenvloer aangebracht in de  

6 meter hoge beurshal. bij de huidige herbestemming tot 

 Capital C is de oude statuur voor een groot deel hersteld op be-

wonderenswaardige wijze. niet alleen is de rijke kroonlijst met 

torens geheel gereconstrueerd, maar ook de verloren gegane 

entreepartij met de beletterde tegels is terug. 

diamant 
het is geen toeval dat juist de diamantbeurs is getransformeerd 

tot centrum voor de creatieve industrie. beide activiteiten wor-

den gezien als een ‘goudmijn’ voor de stad. Initiatiefnemer en 

uitgever willem sijthoff roemt de marketingstrategie van de dia-

mant als symbool voor eeuwige liefde en trouw. dat stimuleert 

de waarde. “het is mooi dat juist in dit gebouw straks alles wat 

met creativiteit te maken heeft, samenkomt”, aldus sijthoff. In 

het gebouw zelf hebben topontwerpers de ruimtes vormgege-

ven en krijgt jong creatief talent de gelegenheid om werk te 

tonen. zo is het pand ook qua interieur en design een plek die 

inspiratie en creativiteit ademt. 

drie projeCten in één
In eerste instantie werd een passende uitbreiding op het dak 

gevraagd. zja zwarts & jansma architecten won deze prijs-

vraag met een glazen dome van 9 meter hoog, genaamd: high 

light. zie voor ‘the making of the dome’ bouwwereld 4-2019. 

er moest echter veel meer gebeuren. architect erik smits van 

zja legt uit dat het eigenlijk drie projecten in één zijn. naast 

de high light is dat de bouw van een parkeergarage onder het 

pand in combinatie met de noodzakelijke funderingsversterking, 

plus het compleet strippen en opnieuw functioneel indelen van 

het gebouw. op de begane grond en de vloeren van de voor-

malige beurshal zijn horeca, flex werkplekken en meetingrooms 

gesitueerd. daarboven zijn er drie min of meer gelijke kantoor-

verdiepingen en de eventspace in de high light. deze trans-

formatie is ontworpen in samenwerking met braaksma & roos 

architectenbureau voor de restauratie van de gevels en daklijst, 

heyligers design+projects voor het interieur van de publieke de-

len en müller van tol voor de interieurs van de werkverdiepingen.

parkeergarage 
de laatste gebruikers van het pand parkeerden op de begane 

grond. een onwenselijke situatie omdat  de plint juist een leven-

Voor de funderingsverster-
king zijn schroefinjectie-

palen in de grond gebracht 
om de bestaande  

kolommen op te vangen.

ProjecT TransFormaTie

Tegen de onder zijde van de betonnen 
vloeren zijn de akoestische plafoneilanden 
en de installaties  opgehangen.
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caPiTal c

Topontwerpers 
 hebben diverse 
ruimtes zoals de 
trappenhuizen vorm-
gegeven en voorzien 
van kunstwerken. 
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ProjecT TransFormaTie

dige uitstraling moet krijgen. aangezien er al sprake was van 

een forse funderingsversterking voor de high light, is daarom 

gelijk een kelder aangelegd met achttien parkeerplaatsen en 

een fietsenstalling. In verband met efficiënt ruimtegebruik is de 

kelder per autolift bereikbaar gemaakt. voor de fietsers is langs 

de normale trap een lopende band geplaatst om de fiets omhoog 

te trekken. naar beneden wordt de fiets afgeremd met borstels. 

om te kunnen parkeren is de plaats van de kelderkolommen ge-

optimaliseerd, maar deze staan hierdoor niet altijd recht onder de 

bestaande kolommen. vandaar dat er overdrachtsconstructies 

zijn opgenomen in de nieuwe 600 mm dikke beganegrondvloer. 

Funderingsversterking
voor de funderingsversterking zijn schroefinjectiepalen in de 

grond gebracht om de bestaande kolommen op te vangen. 

deze palen staan steeds aan weerszijden van een bestaande 

kolom. vervolgens is de oude beganegrondvloer gesloopt. aan 

de binnenzijde van de gevels is een damwand geslagen. de ge-

vels zelf zijn opgevangen doordat de nieuwe vloer is ingetand in 

het gevelmetselwerk, waarmee het gewicht van de gevels op de 

vloer wordt overgedragen. zo vormt deze vloer een belangrijke 

overgangsconstructie naar de kelderbak en de kolommen op 

de parkeerlaag. na het storten van de beganegrondvloer kon 

de 4 meter hoge kelder worden uitgegraven, via een groot gat 

in deze vloer. het grote voordeel van deze werkwijze is dat de 

aanleg van de kelder onafhankelijk van de ingrepen in de rest 

van het pand kon plaatsvinden. dat gaf veel tijdwinst ten opzich-

te van een traditionele aanpak. 

dome kraagt uit
het overbrengen van de krachten uit de high light naar het 

bestaande casco en de nieuwe fundering vereiste heel wat 

kunst- en vliegwerk. op de bovenste lagen van het pand is een 

forse staalconstructie met vierendeelliggers aangebracht om de 

uitkragende high light op te leggen. door het toepassen van 

vierendeelliggers konden stabiliteitsschoren worden voorkomen, 

want deze waren ongewenst in de ruimte. In de zes bouwlagen 

tussen de stalen vierendeelliggers en de nieuwe fundering zijn 

veel bestaande kolommen, metselwerk penanten en stabiliteits-

wanden versterkt door ze op te dikken met een gewapend be-

tonnen schil. deze versterkingen blijven in het zicht net als de 

installaties, om een ruw, industrieel karakter te creëren. 

 

FunCtionele indeling
smits: “we zijn begonnen met de top, maar de meeste energie 

is gaan zitten in de lagen eronder. vooral om installaties te coör-

In het Art Nouveau-
gebouw van Gerrit 
van Arkel uit 1911 
(zie foto hieronder) 
was eerder al de 
 monumentale dak-
lijst gesloopt en was 
een dakverdieping 
toegevoegd.
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caPiTal c

Voor de glazen 
High Light is de 
constructie van de 
voor malige diamant-
beurs ingrijpend 
versterkt.

‘Vooral de aansluiting Van de HigH ligHt op Het  
bestaande werk was een enorme klus, zowel  
constructief, bouwkundig als installatietecHniscH’
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ProjecT TransFormaTie
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caPiTal c

dineren. er was een ratjetoe aan verschillende constructies uit 

diverse periodes. vloeren waren dichtgezet met staalplaatbeton, 

terwijl in andere vloeren juist vides waren gemaakt. we hadden 

heel weinig mogelijkheden om sparingen te maken. dus we 

moesten gebruikmaken van bestaande sparingen of leidingen 

onder de constructies door leiden, wat ten koste gaat van vrije 

ruimte. het bleek een hele puzzel om een mooi ritmisch plan te 

maken.”

alles is uitgewerkt in bIm. dat had ook niet anders gekund bij 

dit project volgens smits. het gebouw is ingemeten door middel 

van een pointcloud en is samen met constructeur pieters bouw-

techniek in een 3d-model vertaald.  

akoestiek en installaties
vanwege het harde karakter van wanden, vloeren en plafonds 

in de kantoorruimten was voor de akoestiek veel dempend ma-

teriaal nodig. dat is uitgevoerd met plafondeilanden, die direct 

tegen de kale betonnen vloeren hangen. daaronder zijn alle 

leidingen en kanalen gemonteerd met eigen ophangsystemen. 

opmerkelijk is dat de grootste kanalen van de luchtbehandeling 

onderaan hangen. door de uitgekiende oplossingen ziet het er 

niet rommelig maar juist heel vanzelfsprekend uit. 

voor de brandveiligheid zijn extra brandscheidingen aange-

bracht in de vorm van rolluiken. zo kon aan de eisen van com-

partimentering en vluchtafstanden worden voldaan. de bezet-

ting is in het nieuwe gebruik als creatief centrum immers hoger 

dan die was in de functie van kantoor.  

projeCtgegevens 
Locatie: Weesperplein, Amsterdam

Opdrachtgever: Diamantbeurs VOF (Sijthoff en Zadelhoff)

Architect: ZJA Zwarts & Jansma Architecten, Amsterdam en 

Heyligers design+projects, Amsterdam 

Restauratiearchitect: Braaksma & Roos Architectenbureau, 

Den Haag

Constructeur: Pieters Bouwtechniek, Amsterdam

Bouwkundig aannemer: DCV Bouw, Abcoude 

Engineer en aannemer dakopbouw: Octatube, Delft

Aannemer gevelrestauratie: Van Milt Restaurateurs

Bruto vloeroppervlakte: 9644 m2

Bouwkosten: 21 miljoen euro, incl. installaties, excl. btw

Bouwperiode: voorjaar 2017 tot augustus 2019
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lastiger dan nieuwbouw
smits: “de high light spreekt het meest tot de verbeelding, 

maar dat is nieuwbouw. en ook al heeft deze een ingewikkelde 

vorm, nieuwbouw blijft toch makkelijker. vooral de aansluiting 

van de high light op het bestaande werk was een enorme klus, 

zowel constructief, bouwkundig als installatietechnisch. werken 

in een bestaand gebouw is complex, zeker als het monumentaal 

is. om ruimten te creëren waar mensen met plezier werken en 

die comfortabel zijn, is dan veel lastiger dan bij een nieuw ge-

bouw.”  n
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