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Innovatief Transformeren van wonen naar werken



4

Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in 
voormalige kantoortoren 
Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen is omgebouwd tot een 
complex met 54 luxe huurappartementen. 

Transformatie 
Het pand werd in 1997 aangekocht door Caransa Groep B.V. uit Amsterdam. Het gebouw met 
negen verdiepingen werd toen nog verhuurd aan een afdeling van de ABN-Amro bank. De 
bank vertrok en in 2006 kwam het gebouw leeg te staan. 
De langdurige leegstand van het gebouw, en de enorme leegstand van kantoormeters in de 
gehele gemeente Amstelveen, maakten in 2010 duidelijk dat een spoedige verhuur niet was 
te verwachten. 



In september 2010 is Heyligers d+p gevraagd een oplossing te zoeken voor de structurele 
leegstand van het gebouw.
Uit marktonderzoek bleek dat er in Amstelveen een structurele vraag is naar luxe tweekamer 
appartementen. 
De locatie van het gebouw, letterlijk gesitueerd op een winkelcentrum gelegen in een 
woonbuurt maakte een woonbestemming vanzelfsprekend.

Heyligers d+p heeft de eigenaar deze bestemmingswijziging voorgesteld waarbij het behoud 
van het betonnen casco als essentieel onderdeel van de oplossing werd gepresenteerd.
De constructie bleek in uitstekende staat te verkeren en de maatvoering is geschikt voor 
appartementen in de gevraagde sector.
Het betonnen casco, de trappenhuizen en de liftschachten konden worden behouden en 
de langdurig verhuurde winkel op de begane grond kon gedurende de transformatie open 
blijven waardoor huurderving kon worden voorkomen. 

Door een gebouw te transformeren met behoud van casco kunnen veel voordelen worden 
behaald:
• Snellere bouwtijd
• Zeer duurzaam : geen sloop en afvoer en vervolgens aanvoer van beton: hergebruik van 

zwaar en duur materiaal
• Vermindering van langdurige omgevingshinder als gevolg van betonsloop

N

O

Z

W

5



Innovatieve Architectuur
Voor de negen verdiepingen is een ontwerp gemaakt met duurzame 
tweekamerappartementen, allen voorzien van balkons. De sanitaire groep van het 
kantoorgebouw heeft plaats gemaakt voor een eigen berging voor ieder appartement op 
de verdieping. Aan het betonnen casco zijn, middels een stalen constructie, balkons en een 
galerij toegevoegd. 
Hiermee is niet alleen een logische structuur gecreëerd, maar is het plan ook economisch 
haalbaar gebleken: de verhuurbare netto meters na transformatie overstijgen de bestaande 
bruto meters van het voormalige kantoorgebouw:

BVO oud < VVO nieuw

De vorm van de balkons biedt een optimale positionering ten opzichte van de middag- en 
avondzon,  de privacy is gewaarborgd door de uit duurzaam FSC gecertificeerd Accoya hout 
opgebouwde windschotten. Aan de noordzijde van het gebouw worden de appartementen 
ontsloten door de toegevoegde galerij. De geknikte galerij heeft steeds een extra diepte ter 
hoogte van de voordeuren. 
De staalconstructie ten behoeve van de uitkragende balkons en galerijen zijn door keramische 
gevelelementen aan het zicht onttrokken.
De gevelmaterialen zijn zorgvuldig geselecteerd op duurzaamheid en bouwfysische 
eigenschappen. De kleur en structuur, in combinatie met de verspringende lijnen van 
aangehangen balkons en galerijen, creëren samen een dynamisch gevelbeeld.

WTW installatie Schuifpuien van wand tot wand en van vloer tot plafond, dubbel glasVerdeler vloerverwarming

Hoge isolatiewaarde gevel HR++ ketel per appartement
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Energielabel A+



detail 10, 11, 12, 13detail 06

detail 02, 03

 
Per verdieping zijn er zes 
appartementen in drie verschillende 
types in grootte variërend van 
51 tot 66 vierkante meter. De 
appartementen zijn tot in detail 
afgewerkt. Ze zijn voorzien van 
vloerverwarming en houten 
vloeren, LED verlichting en een 
complete keuken, badkamer met 
separaat toilet. De zuidgevel van de 
appartementen zijn uitgerust met 
schuifpuien van wand tot wand en 
van vloer tot plafond. Het balkon 
wordt daarmee als onderdeel van 
de woonruimte ervaren. De puien 
zijn aan de buitenzijde voorzien 
van verschuifbare aluminium louvre 
panelen waarmee de overmatige 
warmte in de zomer buiten kan 
worden gesloten. 
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Details



Duurzaamheid
De elektrische installatie van ieder appartement is 
aangesloten op twee zonnepanelen, deze PV panelen zijn op 
het dak geplaatst. Ieder appartement is uitgerust met een 
individuele Warmte Terugwin Installatie (WTW). 
Met het behalen van deze EPC waarde en de zeer 
zorgvuldig gedetailleerde woningscheidingsvoorzieningen 
en alle overige kwaliteitsaspecten is dit project 
minstens gelijkwaardig aan hoogwaardige en duurzame 
nieuwbouwappartementen. De appartementen krijgen dan 
ook energielabel A (GreenCalc+).

Het Cobra Kwartier het eerste transformatie project dat 
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een 
groenverklaring zal krijgen.

Opdrachtgever Caransa Groep B.V., Amsterdam
Architect Heyligers Design + Projects, Amsterdam
Constructeur Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V., Amsterdam
Uitvoering H&R Bouw B.V., Amsterdam
Installaties De Blaauw Installatietechniek B.V., Haarlem (E),  
Bonarius Techniek BV., Zwanenburg (W), Mitsubishi Elevator Europe B.V., 
Veenendaal (lift)
Energielabel Sylryk B.V., Apeldoorn/Valstar Simonis B.V., Apeldoorn
Bouwperiode voorjaar 2014 – september 2015

Woningscheidende vloer Woningscheidende wanden

Vloerisolatie

Woningscheidende vloerVloerverwarming
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Layout standaard vloer
3e t/m 8e verdieping
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