
BOLD Amsterdam

Aan de skyline van Amsterdam verrijst BOLD. Bijna 80 meter 
hoog, onderscheidend, gemaakt met lef, voor mensen die durven. 
Een gebouw met karakter. Markant door zijn krachtige hightech 
uitstraling. BOLD zet de toon voor de toekomst door het visueel-
esthetisch gebruik van zonnepanelen. Deze duurzame toren zit vol 
technische snufjes voor optimaal woongenot en wordt daarmee de 
duurzaamste toren van Nederland.

BOLD zet de toon voor het innovatief gebruik van zonnepanelen als 
esthetisch bouwmateriaal. Duurzame energietechnologie gaat hand in 
hand met hoge architectonische eisen. 

De zuidwest en de zuidoost gevel van BOLD worden uitgevoerd met 1.800 
m2 PowerWindows van Physee. PowerWindows zijn gepatenteerde en 
transparante ramen die licht omzetten in elektriciteit. De oprichters, 
Ferdinand Grapperhaus en Willem Kesteloo, hebben een uitvinding 
gedaan die ervoor zorgt dat glas een energieopwekkend materiaal 
is. Je kunt de gevel van gebouwen met een klein dakoppervlak, zoals 
een woontoren, hiermee volledig bedekken. Daardoor kun je veel 
energiezuiniger ontwikkelen en bouwen. 
De zonnecellen bevinden zich in de afstandhouder van dubbel- of 
driedubbel glas. Hier wordt zonlicht omgezet in direct bruikbare 
elektriciteit. Deze wordt tevens opgeslagen, zodat de bewoners van 
BOLD er ook gebruik van kunnen maken als de zon niet schijnt. 

In BOLD is een technische uitstraling gecombineerd met de warmte 
van houten nissen met transparante borstweringen. De zonnepanelen 
vormen de gevel. Niet als toevoeging, maar integraal als ontwerpmiddel. 
Diepe neggen geven reliëf en schaduwwerking. Contrasterende 
materialen en de ritmiek van de gevel dragen bij aan levendige 
kleurschakeringen die telkens veranderen, afhankelijk van de zon, het 
tijdstip en de hoek van waaruit je kijkt. Ook het glas speelt mee in een 
ensemble van verschillende zwarttinten die op elkaar inwerken.

Naast de PowerWindow wordt BOLD afgewerkt met zonnepanelen en 
voorzien van een zeer energiezuinig klimaatsysteem. De EPC ligt op 
-0,12. Een energiezuiniger gebouw van deze hoogte is nog niet eerder 
gebouwd in Nederland.





S I T U A T I E



SAY HELLO TO YOUR SUSTAINABLE WINDOW

Enjoy your happy 
& green home!

Store clean energy & 
charge your devices 
with any usb plug.
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Yes! We are on a mission to reduce energy consumption in 
buildings and you’re helping our journey. Look up, each of 
your “SmartWindows” have unique functionality: they use the 
sun to generate green electricity, collect climate data with 
sensors, store this on the EESYgrid and allow you to charge 
your electronic devices directly from the usb output. Here’s 
how it works:

“Transparent windows that produce clean energy and data?”

Produce clean 
energy & collect 
climate data using 
your window.

Realize your impact 
with the EESYapp.

Today you 
charged 2 
street lights!

www.physee.eu

In collaboration with







BOLD Amsterdam

Adres:    Badhuiskade
Plaats:    Amsterdam

Ontwerpbureau:  OZ Architecten, Amsterdam

Projectarchitect(en):  Chris Zwiers
Medewerkers:   Jetze Schreij, Laura Martin Carrasco, 
    Farida de Vries, Ewout de Jager, Koos 
    Zwitser, Jelmer van Zelm, Rogier Söhne
Opdrachtgever :  VORM Ontwikkeling B.V., Papendrecht
Aannemer:   VORM Bouw B.V., Papendrecht

Programma:   158 appartementen en penthouses, 203 
    studentenwoningen, 3.000 m2 kantoren 
    en 185 parkeerplaatsen

Bruto vloeroppervlakte: 40.200 m2
Netto vloeroppervlakte: 24.150 m2
Bruto inhoud:   120.000 m3
Netto inhoud:   105.000 m3

Ontwerpperiode:  2016 - 2017
Bouwperiode:   2017 - 2020

Adviseur constructie:  Van Rossum raadgevende ingenieurs, 
    Rotterdam
Adviseur installaties:  VIAC, Houten
    Klimaatgarant, Schiedam
Adviseur akoestiek:  Buro Bouwfysica, Capelle aan den IJssel
Adviseur bouwfysica:  Buro Bouwfysica, Capelle aan den IJssel
Adviseur brandveiligheid: Buro Bouwfysica, Capelle aan den IJssel
Interieurarchitect:  Studio Mariska Jagt
Stedenbouwkundige:  OZ Architecten, Amsterdam
Bouwmanagement:  VORM Ontwikkeling B.V.


