
B’Mine Toren
Geïnspireerd op de bestaande bouw aan het IJ en antici-
perend op de toekomstige ontwikkeling van het gebied, 
ontwierp Paul de Ruiter Architects de 75 meter hoge 
energiezuinige woontoren B’Mine in Amsterdam Noord. 
De woontoren biedt ruimte aan 147 appartementen en 
ligt in het hart van de nieuwe creatieve hub van Amster-
dam, naast de A’DAM Toren, het EYE Filmmuseum en de 
voormalige Shell laboratoria A-Lab waar nu kleine cre-
atieve bedrijfjes gevestigd zijn. Een ligging die de toren 
met z’n strakke vormgeving medebepalend maakt voor 
de skyline van de Noordzijde van het IJ, aan de overkant 
van het Amsterdams Centraal station. 

Van Luxe Penthouse 
tot Friends -concept
Met commerciële ruimtes op de begane grond, een in-
pandige garage en fietsenstalling en 147 appartementen 
heeft de B’Mine Toren een multifunctionele invulling 
gekregen. De appartementen zijn volgens verschillen-
de concepten vormgegeven en lopen uiteen van 4 luxe 
penthouses met spectaculair uitzicht over de stad tot 50 
huurappartementen in het middensegment, tevens met 
adembenemend panorama. Paul de Ruiter Architects 
ontwierp 52 woningen volgens het nieuwe door ge-
bieds- en vastgoedontwikkelaar AM en MN ontwikkelde 
Friends-concept. Deze appartementen zijn geschikt voor 
twee eenpersoonshuishoudens. De indeling is zo ont-
worpen dat de bewoners beschikken over twee ruime 
gelijkwaardige slaapkamers en een gemeenschappelijke 
woonkamer, keuken en badkamer. Naast de penthouses, 
de middelhuur woningen en de Friends appartementen 
huisvest de B’Mine Toren nog eens 41 appartementen in 
de vrije huur sector. 
Door deze verschillende huurconcepten te combine-
ren speelt B’Mine in op de hedendaagse diversiteit aan 
woonbehoeften en geeft de woontoren vorm aan de 
nieuwe grootstedelijk ontwikkeling van Amsterdam 
Noord. 

Wooncomfort 
Voor de vormgeving van de B’Mine Toren liet Paul de 
Ruiter Architects zich inspireren door de New Yorkse 
skyscrapers waarbij wooncomfort en uitzicht centraal 
staan. De voornamelijk uit glas bestaande gevel zorgt 
voor een moderne leefsfeer waar natuurlijk daglicht 
vrij spel heeft. Zo is elk appartement voorzien van ver-
diepingshoge ramen en glazen puien waardoor de be-
woners vanuit alle kamers optimaal kunnen genieten 
van het fenomenale uitzicht. Een royaal ontworpen bal-
kon biedt iedere woning tevens de beschikking over een 
ruime, eigen buitenruimte uit de wind. Voor een aan-
genaam binnenklimaat zijn de appartementen voorzien 
van vloerverwarming en een geïntegreerd ventilatiesys-
teem dat zorgt voor de klimaatregulatie. Het groendak 

op de achtste verdieping geeft het gebouw een speels 
natuurlijk accent, als oase van rust in de drukke stad 
Amsterdam. 
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B’Mine is een initiatief van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en belegger MN - namens Pensioenfonds Metaal en 
Techniek (PMT) - en is ontworpen door Paul de Ruiter Architects. 
In B’Mine zijn verschillende huurconcepten gecombineerd om in te spelen op de hedendaagse diversiteit aan woon-
behoefte, waaronder het ‘Friends-concept’. Dit betekent dat één woning wordt gehuurd door twee vrienden of, uit de 
praktijk blijkt, bijvoorbeeld ook twee zussen. “Met dit concept wordt inhoud gegeven aan de nieuwe grootstedelijke 
ontwikkeling van Amsterdam-Noord. Juist in Amsterdam is het thema de inclusieve stad, oftewel ‘stad voor iedereen’ 
belangrijk. De B’Mine Toren heeft door zijn ontwerp een hoogstedelijke kwaliteit en past door de gecombineerde huur-
concepten binnen de fi losofi e van inclusieve stad”, aldus Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest. 

Creatieve hub
Raymond van Sabben van Paul de Ruiter Architects: “Geïnspireerd op de bestaande bouw aan het IJ en anticiperend 
op de toekomstige ontwikkeling van het gebied ontwierpen wij de 75 meter hoge energiezuinige woontoren die in het 
hart ligt van de nieuwe creatieve hub van Amsterdam, naast de A’DAM Toren, het EYE Filmmuseum en vele andere 
hotspots. Een ligging die de toren met z’n strakke vormgeving medebepalend maakt voor de skyline van de noordzijde 
van het IJ, aan de overkant van het Amsterdamse Centraal Station. Door de strakke vormgeving heeft de toren een 
tijdloze chique uitstraling die een fraaie toevoeging is bij de aanwezige stoere gebouwen. We realiseerden bovendien 
een hoge woonkwaliteit door alle woningen te voorzien van grote balkons, verdiepingshoge ramen en grote glazen 
schuifpuien. Zo is het spectaculaire uitzicht optimaal benut, geven de balkons door plaatsing in het volume beschut-
ting om op deze hoogte aangenaam buiten te zitten en zorgen de vloerverwarming en balansventilatie voor een prettig 
binnenklimaat. Dit alles geeft een moderne leefsfeer en een adembenemend uitzicht.”

Betaalbare segment
“Toen Pensioenfonds Metaal en Techniek in 2013 in deze toren investeerde, was er sprake van een compleet andere 
markt”, aldus Daniëlle Neeleman van investeerder MN. “Naast het creëren van duurzame woonruimte wilde PMT ook 
werkgelegenheid verschaffen aan hun eigen achterban (bijv. cv-installateurs en dakdekkers). Het Pensioenfonds heeft 
haar maatschappelijke rol zeer serieus genomen, door woonruimte te creëren in het voor Amsterdamse begrippen 
betaalbare segment en door ons hoge kwaliteitsniveau te handhaven. Naast 50 Friends- en 45 marktconforme huur-
woningen bieden we 52 woningen aan van 80m2 voor 940 euro. B’Mine is nu een plek geworden waar oud en jong, 
startende en niet-startende huurders elkaar hebben gevonden. Wij zijn er dus bijzonder trots op dat we een prachtige 
woonomgeving voor diverse woonwensen gecreëerd hebben, maar nu ook nog genomineerd zijn voor deze prijs die 
zo betekenisvol is voor de woningbouw in Amsterdam!”

Speciaal project
“Gezien de complexiteit, hoogte en meerdere soorten gebruik van het gebouw was de bouw van Woontoren B’Mine 
een speciaal project bij uitstek”, aldus Henk Dilweg, directeur BAM Wonen Speciale Projecten. “Het is een prachtig 
project dat vanaf de verkenningsfase tot en met oplevering in samenwerking met opdrachtgever AM, architect, con-
structeur, afnemer MN en co-makers is gerealiseerd. Er is gewerkt met het BIM model tot en met de bouwplaats, 
en bij de vooroplevering en oplevering is gewerkt met BIM 360 fi eld voor een optimale registratie en afwikkeling van 
enkele verbeterpunten. Het heiwerk met 63m1 lange schakelpalen in de fundatie en het gebruik van sips elementen 
zijn mooie voorbeelden van slimme oplossingen die bedacht zijn in samenwerking met de markt.”

















Doorsnede BB


























