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Oud Zuid kenmerkt zich door z’n brede 
straten met veel groen en karakteristieke 
architectuur. Het Vondelpark, het Concert-
gebouw en diverse van de belangrijkste mu-
sea zijn op steenworpafstand. De prachtige 
Obrechtkerk bevindt zich direct achter het 
MORE project. 
Het project heeft ook een grote positieve 
impact op de straat zelf en de stad in het al-
gemeen. Het is niet alleen upgrading van een 
gebouw maar juist van de leefbare stad: een 
thema dat steeds belangrijker wordt.

Het voormalige kantoorgebouw van de so-
ciale dienst was gebouwd in 1973 op de plek 
waar vroeger een kerkschool heeft gestaan. 
Qua architectuur viel het jaren zeventig 
gebouw echter volledig uit de toon in een 
straat die voornamelijk bestaat uit mooie 19e 
eeuwse panden. De uitdaging was dan ook 
om een voor die buurt groot gebouw een 

eenheid te laten vormen met het straatbeeld, 
maar het toch een eigentijdse uitstraling en 
identiteit te geven. Waar het gebouw van 
de sociale dienst een introvert en gesloten 
blok was opent MORE zich weer naar de 
straat en de buurt toe. Dit is bereikt door de 
gevels veel transparanter uit te voeren. Een 
betere aansluiting op de schaal van de straat 
is ontstaan door de verticale geleding van 
de gevel te benadrukken. Het verticale ritme 
versterkt samen met de horizontale belijnin-
gen de plasticiteit van de gevel en vergroot 

Het project MORE is een 
zeer bijzondere opgave. 
Aan de Banstraat in 
Amsterdam Zuid zijn elf 
zeer luxe appartementen 
gerealiseerd in een voormalig 
kantoorgebouw van de 
sociale dienst. In een tijd 
dat 14 % van de kantoren in 
Nederland leeg staat is het 
herbestemmen en renoveren 
van zo’n gebouw tot een 
woongebouw essentieel.

Transformatie MORE

opdrachtgever
Zuider Vastgoed bv / 
Green Real Estate

locatie
Banstraat 5 -11, Amsterdam

ontwerp
2009 - 2011

uitvoering
2012 – 2015

programma
Elf appartementen en 
ondergronds parkeren.  
Ca. 4420m² bvo (exclusief 
parkeren : +/- 1000 m²)

• Duurzame transformatie van bestaand kantoorgebouw naar elf appartementen in het topsegment

• Optimale service, privacy, en veiligheid op één van de meest gewilde locaties van Nederland

• High-end appartementengebouw met een zeer transparante, hedendaagse uitstraling
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de ruimtelijkheid binnen de appartementen, 
met de uitspringende erkers en teruglig-
gende loggia’s. 
De  plint is opgetrokken uit natuursteen en 
springt soms een beetje terug om ruimte te 
maken voor een plantenbak. Ook met andere 
materialen sluit MORE aan op de stijl in de 
buurt. De huizen hebben gevels van bak-
steen; elk pand z’n eigen soort. Bij MORE 
zijn speciaal voor dit project ontworpen 
keramische gevelstenen toegepast. De rvs-
hekwerken en details bezitten een heden-
daagse ornamentiek en refereren op hun 
beurt naar de gestileerde Franse balkons.

De royale voordeur geeft toegang tot de 
centrale entreehal waar zich de portier 
bevindt. Deze ruimte is afgewerkt met na-
tuursteen en teak-houten wanden. De liften 
geven direct toegang tot de appartementen. 
In het ontwerp is ieder appartement opgevat 
als een open plattegrond waarin de verschil-
lende ruimten met elkaar in contact staan. 
Ook de doorzichten naar buiten, de karakte-
ristieke straten, de Obrechtkerk aan de ach-
terzijde en het prachtige groen in de buurt, 
zijn kenmerkend. Uiteraard hebben alle 

appartementen riante buitenruimten; balkons 
of een terras aan de achterzijde en loggia’s 
aan de voorzijde. De twee penthouses op de 
bovenste verdieping liggen iets terug van de 
gevel en hebben ieder een groot dakterras.

De appartementen in MORE behoren tot het 
topsegment. Daarom is de vormgeving en af-
werking van heel hoog niveau. Daarnaast zijn 
er in het complex allerlei voorzieningen en 
diensten voor het gemak van de bewoners, 
zoals een stomerij service, klus-service, het 
regelen van reizen, diners, theaterkaartjes 
etc, etc. 

Duurzaamheid en milieu zijn belangrijke 
aspecten in het project. Niet alleen door de 
transformatie van het gebouw maar ook door 
gebruik te maken van duurzame energie-
oplossingen zoals energieneutrale warmte/
koude opslag voor verwarming en koeling.
Slijtvaste materialen en een tijdloze uitstra-
ling zorgen ervoor dat het gebouw na deze 
transformatie weer toekomstbestendig is.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan  
het casco en de inrichting.
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MORE, aan de Banstraat 5 – 11, is gesitueerd op de plek 
waar de Banstraat en de Valeriusstraat elkaar kruisen. 
Het is een bijzondere locatie in Amsterdam Oud Zuid, 
tussen de Van Breestraat en de Johannes Verhulststraat, 
centraal in de Concertgebouwbuurt. De achterzijde 
en de terrassen kijken uit op de monumentale Jacob 
Obrechtkerk. Vanuit het midden van het gebouw is er 
een prachtig vergezicht de Valeriusstraat in. 

Luchtfoto van de Banstraat en omgeving vanuit het 
noordwesten gezien

Het voormalige jaren 70 kantoor van de sociale dienst detoneerde volledig; een gesloten, donker gebouw dat niet aansloot op de kleine korrel van de Banstraat

Sfeer en architectonische stijl van de 19e eeuwse panden in de omliggende straten in Oud Zuid, met een diversiteit aan baksteen gevels en gestileerde 
Franse balkons

de oude situatie

locatie

context
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Boven: vóór de transformatie Onder: MORE apartments in 2015. De laatste hand wordt gelegd aan het casco en de inrichting
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Zicht vanuit de Valeriusstraat op de gevel van MORE aan de Banstraat

Plasticiteit van de gevel met uitspringende erkers en terugliggende loggia’s
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Artist impression van het 
interieur van een appartement 
op de 2e etage met uitzicht op 
de Obrechtkerk

Artist impressions van de 
entreelobby
Materialisering in teakhout, 
natuursteen en rvs

Interieur van het ‘midden’-appartement, met uitzicht op de Valeriusstraat en Banstraat
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Begane grond 50 10 m

Zuider Vastgoed
Amsterdam
Green Real Estate
Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever

More
Banstraat 5
Amsterdam

Project

Derde verdieping

Zuider Vastgoed
Amsterdam
Green Real Estate
Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever

More
Banstraat 5
Amsterdam

Project

50 10 m

Langsdoorsnede 50 10 m

Zuider Vastgoed
Amsterdam
Green Real Estate
Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever

More
Banstraat 5
Amsterdam

Project

Dwarsdoorsnede 50 10m

Zuider Vastgoed
Amsterdam
Green Real Estate
Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever

More
Banstraat 5
Amsterdam

Project

Vijfde verdieping

Zuider Vastgoed
Amsterdam
Green Real Estate
Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever

More
Banstraat 5
Amsterdam

Project

50 10 m

projectdata

locatie
Banstraat 5 - 11,  
Amsterdam

opdrachtgever
Zuidervastgoed bv, Green 
Real Estate

ontwerp
MVSA Architects

Directievoering / manage-
ment
Arcom Partners BV

Adviseur constructies
Ingenieursbureau Smit-
Westerman

Adviseur installaties en 
bouwfysica
StarreAdvies BV

periode ontwerp
2009 - 2011

periode uitvoering
2012 – 2015

fotografie
©Ronald Tilleman

begane grond

derde etage

penthouses vijfde etage

langsdoorsnededwarsdoorsnede

MVSA bv

Postbus 2737
1000 CS Amsterdam
Nederland

tel +31 20 531 98 00
contactpersoon: 
Marleen Kers, Jim Navarro

pr@mvsa.nl
www.mvsa-architects.com
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