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Inzicht in Vastgoed,
uitzicht op de toekomst!
Urban Interest is een onafhankelijke, zelfstandige ontwikkelaar en vastgoedeigenaar gevestigd in de binnenstad van Den Haag. Wij ontwikkelen,
beheren, verhuren en verkopen woningen, kantoren, bedrijfsruimtes en
winkels in heel Nederland.
Als belegger benaderen we onze portefeuille

ontwikkelen van locaties is daar een belangrijk

met een lange termijnperspectief. We zijn

onderdeel van. Door middel van revitalisatie,

een platte organisatie met korte lijnen,

uitbreiding, nieuwbouw of transformatie

waardoor we een grote mate van flexibiliteit

sluit ons aanbod aan op actuele wensen en

kunnen tonen. Het huidige en nieuwe aanbod

eisen. Het opbouwen van duurzame relaties

stemmen we af op actuele wensen in de

met gemeente, huurders, kopers of andere

vastgoedmarkt. Werk, smaak, levenswijze,

belanghebbenden is daarbij essentieel.

wensen en eisen veranderen immers

Samenwerking is zeer belangrijk en vaak

voortdurend. We volgen deze bewegingen

bepalend voor de continuïteit en het succes

in de markt kritisch en zorgen voor een

van je ontwikkelingen.

duurzaam beheer van de portefeuille. Het
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Kuijpers Uitvoering & Advies BV:
creatieve oplossingen in de bouw
Kuijpers Uitvoering & Advies BV biedt oplossingen op het gebied van de montage van geprefabriceerde
elementen in de bouw én past deze toe. Geen bouwvraagstuk is te gek en dat waardeert de markt.
“We hebben de creativiteit en frisse ideeën van een jong en dynamisch bedrijf,” vertelt eigenaar
Jeroen Kuijpers.
“Tegelijkertijd hebben we lange ervaring en veel deskundigheid
in huis én gerenommeerde opdrachtgevers. Onze portefeuille
omvat steeds grotere en complexere opdrachten. Dat grotere
kaliber kunnen wij goed aan en dat hebben we al meerdere
keren bewezen. Zo rondden we recent de volgende projecten
af: de Ligne (Sittard), station Goffert (Nijmegen) en een nieuwe
radartoren op de luchthaven van Schiphol.”
Ook bij de transformatie van de Thorbecketoren speelde
Kuijpers Uitvoering & Advies BV een belangrijke rol. Wij vonden
een manier om zonder onderstempeling en steigers de prefab
gevelelementen en balkons vanaf de verdiepingsvloeren te
monteren. Het casco bleef onaangetast. De grootste uitdaging
lag in de bevestigingstechniek. Rondom het gebouw was geen
plaats voor bouwkranen of stellingen. “We bedachten een
innovatieve oplossing die gebruikmaakt van de hoogte van de
bestaande, betonnen randbalk. Vier lijmankers verbinden de
beugel aan de randbalk. Dit zorgde voor snelheid en efficiëntie,
met een duurzame kwaliteit en scherpe kostprijs als resultaat.
De verankering brachten we samen met Decomo NV (B) op de
markt en is ondertussen middels een octrooi beschermd. Zo

Urban Interest
door de jaren heen
Urban Interest werd opgericht in de jaren ’80. Het bedrijf belegde voornamelijk in woningen en later
ook winkelpanden. Geleidelijk aan groeide Urban Interest en ging zij zich ook richten op de ontwikkeling van woningen.

bieden wij dus écht een unieke oplossing. Door de samenwerking met Decomo NV als prefabrikant van de gevelelementen
en balkons in sierbeton, ontzorgden we de aannemer. De

“Ons belangrijkste doel is om onze winkelpanden en -centra

steden aanzienlijk. Om in deze behoefte te voorzien, blazen

onvoorziene vraagstukken die we tegenkwamen, losten we op

te moderniseren en ervoor te zorgen dat ons vastgoed

we oude kantoorpanden en winkelcentra nieuw leven in. We

proactieve wijze op. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe

verduurzaamt en aansluit bij huidige en toekomstige

transformeren kantoren naar duurzame woningen. Tegelijkertijd

Kuijpers Uitvoering & Advies BV graag werkt. De opdrachtgever

behoeften,” vertelt Niek Lommen. “In 2014 hebben we ons

passen we de directe omgeving aan en verhogen we de waarde

heeft één contactpersoon en de korte lijnen bepalen mede

dienstenpakket dan ook verder verbreed. Het transformeren

van complete gebieden.”

het goede eindresultaat. Wij zijn er dan ook zeer trots op dat

van vastgoed maakt sindsdien een belangrijk onderdeel uit

we voor dit project het vertrouwen kregen en samen voor een

van onze bedrijfsactiviteiten. We spelen in op ontwikkelingen

mooie transformatie hebben gezorgd.”

en maken gebruik van de mogelijkheden die de markt
biedt. Zo zien we de laatste tijd dat veel mensen naar de
stad trekken. Hierdoor groeit de vraag naar woningen in de
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“In 2014 hebben we ons dienstenpakket dan ook verder verbreed
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Duurzaamheid is het sleutelwoord van de organisatie.

Daadkracht en gedrevenheid
Urban Interest is een daadkrachtige organisatie die markt gedreven te werk gaat. In het kantoor in Den
Haag werken inmiddels ruim veertig enthousiaste medewerkers. Toch blijft de organisatie plat in haar
structuur en zijn de lijnen kort. Niek Lommen: “Dat moet wel, als je op het juiste moment wilt reageren
op wat er in de markt gebeurt.

Vastgoedspecialisten, de techniekafdeling alsmede ontwikkeling

organisatie die pro-actief zoekt naar nieuwe mogelijkheden.

van Urban Interest zijn het stadsdeelcentrum Buiten-Mere in

Ook een kantoor- en woonruimte aan de Dagelijkse Groen-

hebben we onder één dak, zodat zij snel met elkaar kunnen

Nieuwe kansen pakken we met beide handen aan.”

Almere Buiten en het winkelcentrum Emmerhout in Emmen.

markt in Den Haag ombouwen tot fitnesscentrum was voor

Bij het laatstgenoemde project vond een schaalverkleining

Urban Interest geen probleem. In Assen gaat Urban Interest

schakelen. Onze flexibiliteit maakt het mogelijk dat de meest
ingewikkelde beslissingen binnen twee dagen genomen kunnen

Mooie portefeuille

plaats, passend bij het verzorgingsgebied. Twee bestaande

74 nieuwbouwwoningen realiseren, bestemd voor de sociale

worden. Daarnaast zijn de sterke en langdurige relaties die we

Urban Interest is van alle (vastgoed)markten thuis: bestaand

torens en een sporthal werden geïntegreerd in het plan.

verhuur. Tot slot heeft de organisatie meerdere winkelcentra in

hebben met stakeholders een belangrijke kracht. De omgeving

vastgoed, ontwikkellocaties en transformatieprojecten. Duur-

kent ons als een betrouwbare partner. We zoeken regelmatig

zaamheid is het sleutelwoord van de organisatie. Vastgoed

Daarnaast werden er vier compleet nieuwe woontorens

den, De Savornin Lohmanplein in Den Haag en Winkelcentrum

samenwerkingen met overheden en andere belangrijke

moet ook op de lange termijn waardevol blijven. De organisatie

gebouwd. Urban Interest houdt zich bovendien bezig met

Kanaleneiland in Utrecht. Kortom, een breed georiënteerde en

partijen. Zo maken wij de duurzaamheid en continuïteit die

werkt gebiedsgericht en zorgt ervoor dat een pand past in haar

het transformeren van vastgoed. Zo krijgt een voormalig

diverse portefeuille.

wij nastreven mogelijk. In de toekomst willen wij op dezelfde

omgeving. Gebiedsontwikkeling loopt dan ook parallel aan de

wooncomplex aan de Van Stolkweg in Den Haag, dat nu

manier verder doorgroeien. We blijven een ‘opportunity driven’

vastgoedontwikkeling. Mooie voorbeelden uit de portefeuille

wordt gebruikt als kantoor, haar oude woonfunctie terug.
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haar portefeuille, zoals de Burcht in Breda, Stevensbloem in Lei-
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Het markante kantoorgebouw de Thorbecketoren.

Een nieuwe functie
voor een markante toren
Eén van de grootste transformatieprojecten van Urban Interest is die van Bellavista. De toren, onder
de lokale bevolking bekend als de Thorbecketoren, werd eind jaren ’60 ontworpen door architect
Piet Zanstra en gebouwd op het De Savornin Lohmanplein in Den Haag. Het werd een multifunctioneel
woon-, werk- en winkelcomplex in Amerikaanse stijl.

De laatste jaren diende het gebouw, van circa 13.000 vierkante

Prachtig uitzicht vanuit Bellavista

meter, als kantoor voor de gemeente Den Haag. Tot 2013, toen

In het herziene plan zijn 116 luxe huurappartementen

besloot de gemeente zich ergens anders te vestigen. Raymond

gerealiseerd. In de kern van het gebouw zijn de liften en een

Jansen, ontwikkelaar bij Urban Interest: “Op dat moment

trappenhuis gesitueerd. De toren heeft twee extra verdiepingen

moesten we beslissen welke functie we aan de toren wilden

gekregen en de gevel is aangepast met balkons. De nieuwe

geven. We wisten dat er, met het winkelcentrum De Savornin

naam van het gebouw is Bellavista. Dit betekent ‘prachtig

Lohmanplein pal onder de toren, vraag was naar woningen in

uitzicht’ in het Italiaans en vloeit voort uit het unieke uitzicht

dit gebied. We besloten dat dit de nieuwe bestemming zou

over de stad, het strand en de zee. Door de gigantische

kunnen worden. Kort overwogen we de toren opnieuw te

ramen is het extra genieten. “De toren telt in totaal 18

bouwen, maar snel bleek dat dit geen optie was. Wel konden

verdiepingen. Op de eerste en tweede verdieping bevinden

we de toren ombouwen en er op die manier een nieuwe

zich commerciële ruimtes. De appartementen zijn verdeeld

bestemming aan geven. In eerste instantie wilden we de kern

over de zestien woonlagen daarboven,” vertelt Raymond.

van het gebouw behouden. In het oorspronkelijke plan dat de

“Er zijn tien verdiepingen met elk acht appartementen. De

architect (Rijnboutt) maakte, was alleen ruimte voor logia’s

zes woonlagen daarboven hebben elk zes appartementen.

en niet voor balkons. Het ontwerp is aangepast: in het nieuwe

Deze zijn ruimer van opzet. De bergingen zijn verdeeld over

plan is wel ruimte voor balkons en sluit de functie van het pand

twee lagen onder het gebouw. Bellavista is het eerste in een

naadloos aan bij de visie die wij hadden.”

reeks transformatieprojecten in deze omgeving. Later volgt
een uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum en een
verbetering van de infrastructuur.”

Stukje stedenbouwkundige geschiedenis.

6 Urban Interest

Urban Interest 7

Architecturale kwaliteit
behouden

OPTIMAAL VAN HET UITZICHT KUNNEN GENIETEN
WAS EEN ABSOLUTE EIS IN HET ONTWERP

De architectuur van Bellavista staat op naam van Rijnboutt. Dit architectenbureau hield zich al bezig met
de toren, voordat er sprake was van een transformatie. “Wij zouden het gehele complex herontwikkelen”,
vertelt Frederik Vermeesch architect-directeur bij Rijnboutt.

“Daarvoor hadden wij al onderzoek gedaan naar het gebouw.

van Zanstra behouden. Daarom hebben we ons verdiept in zijn

Een warme, moderne uitstraling

ringen. Dit zorgt voor een levendig beeld én voor de gewenste

Het was voor Urban Interest dan ook een logische keuze om

manier van ontwerpen. We ontdekten dat Zanstra ook verant-

Bellavista ligt op een unieke plek met, vooral vanuit de bovenste

warme uitstraling. Het architectonische beton – bestaande uit

met ons samen te werken. De opdracht was om van de kanto-

woordelijk was voor het ontwerp van een andere woontoren

verdiepingen, een prachtig uitzicht op de stad en het strand.

composiet met toevoegingen van natuursteengranulaten en –

ren mooie, ruime woningen te maken. Het gebouw dateert uit

in Den Haag. De warmte die de oorspronkelijke Thorbecketo-

Frederik: “Optimaal van het uitzicht kunnen genieten was een

pigmenten – zorgt voor een blijvend zachte en lichte uitstraling

de late jaren ’60. Piet Zanstra ontwierp de toren nadat hij een

ren miste, kwam in deze woontoren wel terug in de vorm van

absolute eis in het ontwerp. Daarom is het beton en aluminium

van de gevel. De samenwerking met Urban Interest is zeer goed

reis door Amerika had gemaakt en die Amerikaanse stijl was

elegante glaspartijen, verfijnde materialen en slanke balkons.

in de vliesgevel vervangen door verdiepingshoge raampartijen

verlopen. De locatie moest een uitgesproken, moderne uitstra-

duidelijk terug te zien. Het was onvermijdelijk dat het uiterlijk

Deze toren diende als inspiratiebron voor de architectuur van

met verfijnde profileringen. De kozijnen hebben een sablé coa-

ling krijgen met een relatie tot de zee en de binnenstad van Den

van het gebouw zou veranderen: de aanblik was te bruut en te

Bellavista.”

ting, waardoor ze de uitstraling hebben van de stalen kozijnen

Haag. Die ambitie begrepen beide partijen heel goed en zo vul-

grof voor woningen en de toren straalde totaal geen warmte of

uit de jaren ’20. Ramen die open kunnen en vaste beglazing

den we elkaar perfect aan. Volgens mij zijn onze uitgangspunten

gezelligheid uit. Wel wilden we de kwaliteit van de architectuur

wisselen elkaar af en ook hebben we gespeeld met borstwe-

voor Bellavista écht werkelijkheid geworden!”
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Wonen in Bellavista,
een moderne woontoren
op een toplocatie
De transformatie van de Thorbecketoren in Den Haag is afgerond en het resultaat mag er zijn. Wonen in
Bellavista, een moderne woontoren met allure op een toplocatie. Na enkele jaren leegstand zag Urban
Interest de potentie van de Thorbecketoren. Een kantoorpand langs de Laan van Meerdervoort en aan het
De Savorin Lohmanplein in Den Haag.

ning door gebruik te maken van producten die vervaardigd zijn
uit koolstof, aramide of glasvezel. Ook wel externe lijmwapening
genoemd. Hiermee zijn wij in staat beton-, staal- en houtconstructies aanzienlijk constructief te versterken. Constructieve veiligheid
is bij het herbestemmen van constructies dan ook van groot belang.
We worden veelvuldig in een vroeg stadium betrokken bij herbestemmingsprojecten. Samen met de aannemer is er onderzoek
gedaan naar een werkbaar ontwerp voor de externe lijmwapening.
De kwaliteit van maatregelen hangt nauw samen met de installatie
van de materialen. Voor het aanbrengen van externe lijmwapening
is een gecertificeerd beton reparatiebedrijf nodig. Al snel was Kreeft
Beton renovatie en Injectietechnieken betrokken bij de uitvoering.

Het nieuwe icoon in Den Haag

En ook hier moest eerst gesloopt worden, voordat er iets moois

Zij hebben veel ervaring, kennis en kunde in het aanbrengen van

gemaakt kon worden. Het hele pand werd gestript tot op de beton-

externe lijmwapening. Kreeft begrijpt dat er bij projecten van een

constructie. De betonconstructie is het skelet van de toren. Je ziet

dergelijke omvang enige mate van flexibiliteit nodig is, maar er geen

er weinig van, maar o zo belangrijk voor de constructieve veiligheid

concessies aan de kwaliteit gedaan mogen worden!

gedurende de levensduur.

Een groot project als Bellavista is in meerdere opzichten een uitdaging. Het was dan ook extra belangrijk
om - via aanbesteding - de juiste uitvoerder te kiezen. Zeven aannemers kwamen in aanmerking voor de
opdracht, die uiteindelijk werd verstrekt aan Akor en Vastbouw.

Heeft u vastgoed op het oog voor een herbestemming? Betrek ons
In 1968 is het kantoor gebouwd met een kantoorbestemming met

in een vroeg stadium en bepaal of het object geschikt is of welke

de geldende normen uit die tijd. Tijdens de renovatie moest er dan

constructieve maatregelen getroffen moeten worden.

ook weer opnieuw gerekend worden aan de constructieve veilig-

U kunt contact opnemen met onze technische afdeling via

heid. Bij vrijwel iedere transformatie worden er nieuwe sparingen

www.sp-reinforcement.nl of info@lijmwapening.nl.

Deze aannemerscombinatie voerde eerder samen met Urban

om specifieke kennis en kunde. Uitdagingen vonden we niet

gemaakt om bijvoorbeeld leidingen door te kunnen voeren. In de

Interest projecten uit. “Akor ging eerder in 2008 een samen-

alleen in bouwkundig opzicht, maar ook in de organisatie en

meeste gevallen wordt bestaande wapening verwijderd en zullen

werking aan met Vastbouw,” vertelt John van Spanje van Akor.

het bewerkstelligen van binding tussen alle betrokken partijen.

er maatregelen getroffen moeten worden om de krachten van deze

“Het zijn letterlijk onze buren en een samenwerking is de

We moesten de gemeente, arbodiensten en de overige aan de

wapening weer terug te brengen in de constructie. Meer in het oog

beste oplossing voor een aantal grote projecten. We vullen

uitvoering gerelateerde partijen overtuigen van de meerwaar-

springend zijn de zware betonnen gevelelementen die verwijderd

elkaar perfect aan. Dit is ook gebleken bij de transformatie van

de van de bedachte bouwmethodiek. Hierin zijn we uiteraard

zijn. Hiervoor zijn ruime balkons terug geplaats met een schitterend

Bellavista. Dit project kun je niet vergelijken met een standaard

geslaagd! Het oude gebouw hebben we omgetoverd tot een

uitzicht, maar met extra windbelasting en dus een veranderende

nieuwbouwvraagstuk. Bellavista is veel complexer en vraagt

technisch hoogstandje en een icoon voor Den Haag.”

trekspanning in de constructie. Als S&P Clever Reinforcement zijn
wij gespecialiseerd in het dimensioneren van externe lijmwape-
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Binnen anderhalf jaar tijd hebben we een
prachtige transformatie gerealiseerd

Uitdagend bouwproces
Met de transformatie van Bellavista, wilde Urban Interest het gebouw optimaliseren en geschikt maken
voor hergebruik. Er werd meer verhuurbaar oppervlak gecreëerd door twee extra verdiepingen op de
toren te bouwen en door de kern van het pand om te bouwen tot een functionele algemene ruimte.

John van Spanje: “De stabiliteit van het pand hebben we naar

toegankelijk voor het winkelend publiek en vlak ernaast staat

de buitenkant van de toren verplaatst. Het vereiste een goed

de Treubflat. Daardoor hadden we weinig ruimte om een fat-

onderbouwd plan om de gemeente en de gecontracteerde par-

soenlijke bouwplaats in te richten. We zijn vanuit de open kern

tijen te overtuigen van een optimale uitvoering en veiligheid.

gaan werken. Hiermee hadden we minder ruimte nodig om de

Bovendien wilden we volgens een specifiek proces werken.

toren heen. Opnieuw moesten we de gemeente overtuigen,

Om tijd te besparen hebben de bouw en de sloop op hetzelfde

voordat zij toestemming gaven voor deze manier van bouwen.

moment plaatsgevonden. Het was een uitdaging om geschikte

We werkten met een grote kraan in de kern en een kleinere, die

partners te vinden, die zich konden vinden in deze manier van

om het gebouw heen kon bewegen. We moesten ons wapenen

werken. Met goede partners zijn we in maart 2015 de bouw en

tegen de stevige zeewind. De wokkelmethodiek bood uitkomst.

de sloop gestart. Al snel liepen we tegen een aantal uitdagingen

Dit betekent dat we van bovenaf in een ronddraaiende (wokkel)

aan. Zo bleken de oorspronkelijke bouwtekeningen van de toren

beweging naar beneden werkten. Zo bouwden we altijd tegen

in detail sterk af te wijken van de werkelijkheid. Dit vroeg om

de wind in en hadden we continu een aansluitende reeks

creativiteit, flexibiliteit en snel inspelen op wijzigingen. Het was

aan werkzaamheden. We kijken terug op een uniek proces,

leuk om steeds weer met het team om de tafel te zitten en deze

waarbij creatieve en bijzondere methodieken zijn gebruikt. Alle

‘vraagstukken’ op te lossen.”

uitdagingen hebben we op een constructieve manier het hoofd
geboden. We zijn daadkrachtig te werk gegaan en dat heeft zijn

Bouwen zonder steigers

vruchten afgeworpen: binnen anderhalf jaar tijd hebben we een

Ook de bouwlocatie was bijzonder en zorgde voor extra

prachtige transformatie gerealiseerd.”

denkwerk. John: “Het winkelcentrum onder de toren bleef
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