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Nieuwe Naam 
‘Kalverpassage’ 

doet recht 
aaN herwoNNeN allure

‘Amsterdam starts at the Kalvertoren’ was de slogan 
van het winkelcentrum met entrees in de Kalverstraat 

en aan de Heiligeweg. Na de herontwikkeling is 
dat volgens Olaf Nieuwenhuis van Kroonenberg Groep 

zeker weer het geval. “De nieuwe naam 
‘Kalverpassage’ doet recht aan de herwonnen allure 

en aantrekkingskracht.”

Met een oppervlakte van 13.000 m², werd de in 1997 
opgeleverde Kalvertoren in 1998 onderscheiden met 
de NRW-Jaarprijs voor het beste winkelcentrum van 
Nederland. “Nog geen twintig jaar later was het echter 
alweer behoorlijk gedateerd, wat veel zegt over het 
tempo waarin het consumentengedrag verandert”, 
schetst 3W real estate-directeur Jaco Meuwissen het 
uitgangspunt voor de herontwikkeling waar de nieuwe 
eigenaar Kroonenberg Groep toe besloot. “Vooral op 
de eerste verdieping waren er uitdagingen. De ingangen 
aan de Kalverstraat en aan de Heiligeweg nodigden 
bovendien niet uit om naar binnen te lopen. En door 
de grote roltrappen en liften naar de eerste verdieping, 
waren de zichtlijnen ronduit slecht.”

huzareNstuKje
Net als bij de herontwikkeling van de Barones in Breda, 
besloot Kroonenberg Groep ook bij deze herontwikke-
ling 3W te betrekken. “Never change a winning team”, 
glimlacht Olaf Nieuwenhuis, hoofd projectontwikkeling 
binnen Kroonenberg Groep. “Dat geldt in zekere zin 
ook voor architect Pi de Bruijn van de Architekten Cie; 
hij ontwierp destijds de Kalvertoren en heeft nu ook 
voor de Kalverpassage getekend.”

Volgens Nieuwenhuis is met vereende krachten 

Olaf NieuweNhuis , hOOfd 
prOjectONtwikkeliNg krOONeNberg grOep , 

jacO MeuwisseN, 
3w real estate-directeur

een huzarenstukje verricht. “In de drukste win-
kelstraat van Nederland was de Kalvertoren een 
winkelcentrum dat mensen over het hoofd zagen. 
Dankzij de ingrepen maakt het nu weer deel uit van 
het winkelcircuit. Vandaar ook de nieuwe naam die 
we gaan voeren: Kalverpassage.”

optimale daglichtbeNaderiNg
De herontwikkeling begon, letterlijk en figuurlijk, bij de 
entrees. “Mensen liepen eraan voorbij”, weet Meuwis-
sen. “Opmerkelijk genoeg is de entree in de Kalver-
straat juist versmald, maar tegelijkertijd wel verplaatst, 
verhoogd én aantrekkelijker en symmetrisch gemaakt. 
De poort aan de Heiligeweg heeft een beschermde mo-
numentenstatus, dus die  knappen we op. Wel hebben 
we de muurtjes grenzend aan de poort vervangen door 
hekken. Daarmee is de zichtbaarheid enorm verbeterd. 

Zicht op entree 

Kalverpassage vanuit 

Kalverstraat

Dankzij een nooit eerder vertoonde verlichting in de 
plafonds worden passanten ook aan die kant op het 
winkelcentrum geattendeerd en uitgenodigd om naar 
binnen te gaan.” Nieuwenhuis: “Deze plafonds zijn bij 
alle entrees gerealiseerd. Naast een bijna optimale dag-
lichtbenadering, kunnen we in het plafond alle kleuren 
van de regenboog en in het oog springende lichteffecten 
realiseren. Die lichtplafonds zijn een van de innovatieve 
aspecten van deze herontwikkeling. De komende tijd 
gaan we ze functioneel gebruiken als lichtplafond. Maar 
dat is niet het eindresultaat, dat gaat werkelijk spectacu-
lair worden.” 

eNorme iNgrepeN
Met een uitgekiend gebruik van bijzondere materialen 
als natuursteen en tombak, een legering van koper en 
zink, heeft de Kalverpassage binnen niet alleen een meer 
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openbare maar ook een aantrekkelijker uitstraling gekre-
gen. De bestrating in de passage sluit veel fraaier aan bij 
die in de Kalverstraat en de Heiligeweg. “En net als in 
een niet-overdekte winkelstraat worden de afzonderlijke 
units in het winkelcentrum nu van elkaar gescheiden 
door duidelijke penanten”, stelt Meuwissen vast.

oNgelofelijK maar waar
Dat het winkelcentrum tijdens de herontwikkeling open 
is gebleven, is een prestatie van formaat van onder meer 
aannemer BAM, want er waren enorme constructieve 
ingrepen nodig om de vele stijgpunten en kolommen te 
reduceren en de zichtlijnen te verbeteren. Wel kwam er 
in het hart van de Kalverpassage een trappenhuis bij, 
vanuit de parkeergarage onder het winkelcentrum. Nieu-
wenhuis: “Ongelofelijk maar waar, van de ruim honderd 
parkeerplaatsen werden er al die jaren maar een beperkt 
aantal gebruikt door de bewoners van de appartementen 
boven het winkelcentrum. In hartje Amsterdam! De 
inmiddels door Q-Park beheerde parkeergarage ‘P Kal-
verstraat’ is nu openbaar geworden én heeft een interne 
verbinding met de Kalverpassage gekregen.”

iNpaNdige oNtsluitiNg
Het was aanvankelijk de bedoeling dat alle winkels op 
de eerste verdieping verbonden zouden worden met de 
winkels op de begane grond. Die inpandige ontsluiting 
zou gepaard gaan met grotere units én een optimalere 
winkelbeleving. Nieuwenhuis: “Geluk dwing je af. We 
werden in de kaart gespeeld door de belangstelling van 
Hudson’s Bay voor de gehele eerste verdieping. Daar 
wordt nu hun outletformule Saks off 5th gevestigd, 
die in verbinding staat met een prachtige unit aan de 
Kalverstraat. Dat we die konden realiseren, was te dan-
ken aan de versmalling van de entree van het winkel-
centrum. Ik zei het al: er waren enorme constructieve 
ingrepen nodig om dat mogelijk te maken. Maar mede 
dankzij de komst van Saks off 5th, was het het waard en 
vielen alle puzzelstukjes op hun plaats.”

spectaculair uitzicht
Dat de naam ‘Kalvertoren’ is veranderd in ‘Kalverpas-
sage’, neemt niet weg dat ook de voormalige naamge-
ver weer de aandacht krijgt die hij verdient. “Vanuit 
restaurant Blue Amsterdam in de toren heb je een 

waar spreek je 

meestal af in de stad 

met zakenrelaties?

Jaco: “Ik heb 

geen vaste plek, 

maar laatst heb ik 

afgesproken in het 

Conservatorium 

Hotel. Dat is me 

goed bevallen: het 

is goed bereikbaar 

en de entourage 

is geweldig, mede 

dankzij het prach-

tige interieur.”

Olaf: “W Am-

sterdam in de 

Spuistraat. Al was 

het maar vanwege 

het fantastische uit-

zicht, onder andere 

op enkele van onze 

projecten.”

wat is het beste 

restaurant?

Jaco: “Te veel om 

op te noemen. Ik 

kies voor het Taiko 

Asian Restaurant, 

in het Conservato-

rium Hotel. Ik heb 

er laatst heerlijk 

gegeten, in een 

bijzonder fraaie 

en inspirerende 

omgeving.”

Olaf: “Ik houd 

van vis en blijf 

in het centrum, 

dus ik kies voor 

de Seafood Bar 

aan het Spui. Na 

een brand vindt 

momenteel een 

verbouwing plaats, 

maar zodra het 

open is ga ik er 

snel weer eens 

naartoe.”

wat is jouw favoriete 

nieuwe plek in de 

stad?

Jaco: “Het dakter-

ras van de A’DAM 

Toren. Met al hun 

hectiek en schoon-

heid, liggen de 

binnenstad en het 

IJ daar letterlijk aan 

je voeten.” 

Olaf: “Ik kies voor 

een gloednieuwe 

plek: Nacarat, het 

restaurant van Ron 

Blaauw op de bo-

venste verdieping 

van Hudson’s Bay. 

Imposante kapver-

dieping, schitte-

rende omgeving.”

drie vrageN aaN jaco meuwisseN 
eN olaf NieuweNhuis

spectaculair uitzicht over de binnenstad”, verzekert 
Meuwissen. “Veel mensen wisten dat niet, al was het 
maar omdat de entree aan het oog werd onttrokken 
door allerlei stijgpunten. Door die weg te nemen, is de 
lift naar het restaurant weer een eyecatcher geworden 
– net als de toren zelf, die wij van  een extra, blauwe, 
ledlijn hebben voorzien waardoor deze van veraf zicht-
baar is.”
Het winkelcentrum, stelt Nieuwenhuis vast, is een 
passage geworden en vormt nu een logische verbinding 
tussen de Heiligeweg en de Kalverstraat. “Het wordt 
weer een belangrijke bestemming in Amsterdam. 
Dankzij de prachtige winkels van huurders als Saks Off 
5th, Costes, HEMA en The North Face en door de 
toevoeging van indrukwekkende kunst. Houd de Kal-
verpassage komende tijd maar goed in de gaten…”. ■

“ met de herontwikkelinG van de 
kalvertoren, hebben kroonenberG 
Groep en 3w eeN huzareNstuKje  
verricht.”
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