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‘RivieRstaete is 
de plek vooR cReatieve 

bedRijven’
Middenin de Rivierenbuurt staat Rivierstaete.  
Decennialang een wit betegelde kantoorkolos,  

bijgenaamd De Apenrots. De meeste Amsterdam-
mers zagen alleen een foeilelijk gebouw. Maar Cees 
Gehrels van Vastint zag iets anders: een geweldige 

kans. Eigentijdse kantoormeters in de stad zonder de 
bijbehorende parkeerproblemen. De laatste 10.000 

meters - CitySide-Rivierstaete - zijn nog 
beschikbaar voor verhuur. Een buitenkans voor 

moderneondernemingen in de creatieve 
dienstverlening,zoals Technologie-, Media- en Tele-

comsector (TMT). 

1_Een spectaculaire 

transparante gevel 

zorgt voor contact 

met en uitzicht over 

de stad.

2_Vides verbinden 

de grote vloeren en 

faciliteren interactie 

en levendigheid in het 

gebouw. 

Cees Gehrels, manaGinG direCtor 
Vastint nederland

Investeren in bijna 30.000 m2 kantoorruimte en mid-
denin de kantorencrisis. Niet veel ontwikkelaars zouden 
dat aandurven. Maar Vastint is dan ook niet zomaar 
een bedrijf. ‘Een ontwikkelende belegger met oog voor 
de lange termijn’, zo typeert Cees Gehrels zijn organi-
satie. Vastint is als belegger/ontwikkelaar altijd op zoek 
naar kansen. Belegd vermogen ca 2 miljard, waarvan ca 
700 miljoen in Nederland. Het bedrijf opereert vooral 
in Noord-Europa. In Nederland is Vastint actief in de 
Randstad met een nadrukkelijke aanwezigheid in het 
Amsterdamse, met visitekaartjes als Atlas ArenA Am-1

2

sterdam, NH City Centre Hotel, Rembrandtpark Buil-
ding en Leeuwenburg. ‘Wij hebben een voorkeur voor 
wat oudere gebouwen die zich lenen voor een nieuwe 
bestemming’, stelt Gehrels. ‘Anders gezegd: oude shit 
op goede locaties. Panden waar we na grootschalige 
renovatie, herontwikkeling en transformatie waarde 
kunnen toevoegen voor de eigen portefeuille en voor de 
lange termijn.’ 

Dat verklaart zijn interesse in de voormalige Apen-
rots. Dat was in 2012 een typisch gevalletje van een lost 
case. Oerlelijk en bouwtechnisch een drama. Volko-
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men verrot, lek en met leidingen die met duct tape bij 
elkaar gehouden werden. ‘Mijn ideale gebouw’, grijnst 
Gehrels. ‘Strippen en iets goeds van maken wat voldoet 
aan de wensen en eisen van vandaag, daar worden wij 
vrolijk van. Wij stoppen geen geld in stenen om daarna 
snel te verkopen, maar maken van dingen ook echt een 
project - en dit project had potentie. Veel meters op een 
strategische locatie in de stad, op eigen grond en goed 
bereikbaar. Dat is uniek.’

avontuuR
Aanvankelijk koos Vastint voor een gemixte invul-
ling: kantoren in combinatie met een hotelfunctie en 
publieke functies in de plint. Maar tegen de tijd dat 
de laatste huurder zijn biezen pakte eind  2015, was 
het speelveld ingrijpend veranderd. De kantorenmarkt 
trok weer aan, en de maatschappelijke weerstand tegen 
nog meer hotels in Amsterdam nam toe. Dat leidde 
tot herziening van de plannen. Vastint zette, met steun 
van de gemeente, vol in op hedendaagse, duurzame 
kantoorruimte. Commercieel gezien een avontuurlijke 
stap, maar Gehrels had er alle vertrouwen in. ‘Doordat 
de gemeente in de jaren daarvoor strak gestuurd had op 
het transformeren van overtollige kantoormeters naar 
hotels en woningen, begon er langzaam weer behoefte 
te ontstaan aan hoogwaardige kantoorruimte op goede 
locaties’, verklaart hij. Ook bouwkundig was het een 
flinke uitdaging, want ‘een beetje renoveren’ had hier 
geen zin. ‘Het gebouw was dusdanig slecht dat het tot 
op het bot gestript moest worden. We hebben alleen 
het betonnen karkas overgehouden’, vertelt Gehrels. 
De witte tegels maakten plaats voor glazen gevels, en 
platte daken veranderden in spectaculaire dakterras-
sen. Inmiddels staat er een licht, transparant gebouw 
met een spectaculaire gevel waar de buurt blij mee is en 
waar bedrijven graag willen zitten. 

pluspunten
Rivierstaete bestaat uit twee delen: RiverSide (19.500 
m2) en CitySide (10.000 m2). RiverSide is verhuurd 
aan WPP, de grootste communicatie- en marketing 
services groep ter wereld. WPP huisvest hier een flink 
aantal van haar merken, zoals onder meer GroupM, 
Grey, JWT, Kantar en Ogilvy.  

Nu is het tijd voor de verhuur van CitySide - 
Rivierstaete. CitySide is volgens Gehrels een perfect 
instrument in de war on talent. ‘Young potentials willen 
niet in de file staan op weg naar een anoniem gebouw 

waar spreek je 

meestal af in de stad 

met zakenrelaties?

Café Vrijdag – vlak-

bij Rivierstaete – of 

op Atlas Arena bij 

Absolute Taste

wat is je favoriete 

nieuwe plek in de 

stad?

Restaurant C aan 

de Wibautstraat. 

De C staat voor 

Celsius, aangezien 

de menu’s hier zijn 

vieR vRagen aan cees gehRels

op een industrieterrein. Die willen bijvoorbeeld op 
de fiets naar hun werk in een dynamische omgeving. 
Daarvoor hoef je niet naar de bekende peperdure 
kantoorlocaties. Rivierstaete is een perfect alternatief 
voor de Zuidas. Het complex combineert een heleboel 
dingen die interessant zijn voor bedrijven. Ten eerste: 
grote open vloeren, efficiënt en flexibel indeelbaar. De 
open, transparante inrichting faciliteert sociaal contact, 
communicatie en levendigheid. En dan de locatie: vlak 
langs de Amstel, aan de rand van het centrum. De 
bereikbaarheid is uitstekend: vlakbij de ring A10, 10 
minuten lopen naar Amstel Station, tram 4 en 12 om 
de hoek. Parkeren is geen probleem. CitySide - Rivier-
staete beschikt over 90 parkeerplaatsen op een bevei-
ligd terrein. Ook komt er een enorme fietsenstalling. 
We zetten sterk in op duurzaamheid. Een laag ener-
giegebruik, warmtekoudeopslag, duurzame materialen 
en een onderhoudsvriendelijke gevel. Dat heeft geleid 
tot het BREEAM Very Good label. Het wordt ook een 
gebouw met veel groen. Vanuit de kopgevel krijg je 

wij stoppen geen geld in 
stenen om daarna snel 
te verkopen, maar maken 
van dingen ook echt een 
project - en dit pRoject 
had potentie

Cees Gehrels, managing director Vastint Nederland voor de entree van 

CitySide - Rivierstaete in de Trompenburgstraat.

ingedeeld op tem-

peratuur. Van toetje 

-20 tot vlees bereid 

bij 200 graden 

Beste restaurant?

Visaandeschelde. 

En Ron Blaauw’s 

Gastrobar aan het 

Leidse Plein

favoriet evenement?

Het Bacchus 

Wijnfestival in het 

Amsterdamse bos. 

Laagdrempelig en 

enorm gezellig!
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RobeRto MeyeR
aRchitect Mvsa-aRchitects
‘Rivierstaete is oorspronkelijk gebouwd 

door de Rotterdamse architect Maaskant 

in opdracht van Hammerson, een groot 

Engels vastgoedbedrijf. Bij de oplevering in 

1973 was het het grootste kantoorgebouw 

in Europa. Dat zo’n kantoorkolos middenin 

een woonwijk werd neergezet, kwam door-

dat hier vroeger de automobielfabriek van 

Spyker gevestigd was. Met 8 verdiepingen, 

witte tegels en kleine spleetraampjes was 

Rivierstaete een introvert gebouw dat 

enorm afstak tegen zijn omgeving. Een 

soort alien aan de Amstel. Maar met zijn 

grote verschuivende blokken en overstek-

ken was het tegelijkertijd ook een markant 

en zelfs bijzonder hip gebouw. Dat karakter 

wilden we behouden en versterken. Daar-

naast wilden we meer gebruik maken van 

de prachtige ligging. 

We hebben nieuwe façades aange-

bracht waarbij de randen aan alle zijdes 

de volumes benadrukken. Ook hebben 

we de daken toegankelijk gemaakt en er 

dakterrassen aangebracht, gekoppeld aan 

de aangrenzende kantoorruimtes. Om het 

verschil in hoogte tussen het pand en zijn 

omgeving te verkleinen, hebben we in de 

Trompenburgstraat een restaurant toege-

voegd van 1,5 verdieping. Ook hebben 

we aan de straatkant een tuin aangelegd. 

Daardoor sluit het gebouw nu beter aan op 

zijn omgeving en is het daarin verankerd. 

Verder hebben we bovenop een skybar 

toegevoegd. Een gemeenschappelijke 

ruimte voor alle gebruikers van River-

Side, waar vergaderingen en recepties 

gehouden kunnen worden met uitzicht 

over de stad. 

Wat de binnenkant betreft hebben we 

ervoor gekozen om de zware constructies 

die nodig waren voor de overstekken en 

die weggewerkt waren in plafonds, gewoon 

zichtbaar te maken. Dat zorgt niet alleen 

voor hoogte, maar legt ook de ‘ziel’ van 

het gebouw bloot. Niet corporate en gelikt, 

maar een beetje rough. Die creatieve sfeer 

wordt nog verder versterkt doordat we 

dankzij de diepe vloer veel ruimte hadden 

voor vides en trappen, waardoor er mooie 

ruimtelijke verbindingen zijn gelegd tussen 

de etages. 

De laatste jaren zijn veel kantoren 

getransformeerd tot woningen. Dat was 

nodig, maar het is ook goed om op som-

mige plekken een mix te houden tussen 

wonen en werken, omdat dat de dynamiek 

van de stad bevordert. Rivierstaete is zo’n 

plek. Ik ben er heel blij mee dat dit kantoor 

is gebleven, maar dan wel state of the art 

en van alle gemakken voorzien.’

baRt van eeRd
diRectoR cbRe aMsteRdaM
‘Amsterdam heeft momenteel slechts een 

beperkt aanbod van goede kantoren in 

een groot deel van haar deelgebieden. Met 

name de grote kantooroppervlakten in het 

Amsterdamse Centrum zijn echt schaars. 

CitySide vult dat gat. Het gaat hier om vol-

ledig gerenoveerde kantoorruimte van een 

fors volume in de Amsterdamse binnen-

stad. Dat maakt CitySide de perfecte locatie 

voor middelgrote tot grote bedrijven die 

zich in Amsterdam willen vestigen en die 

waarde hechten aan een goede bereikbaar-

heid op alle mogelijke manieren - auto, 

trein of fiets – en aan gezellige, stadse 

voorzieningen, zonder dat ze in hoeven te 

leveren op efficiency. Dit is kantoorruimte 

anno 2017: groot, prominent, nieuw en 

fris, maar wel met het binnenstadsgevoel. 

Die combinatie is uniek. Bedrijven die hier 

neerstrijken kunnen ook gebruikmaken van 

de multifunctionele ruimtes op de begane 

grond. Denk aan een vergaderruimte, kof-

fiebar, beveiliging en receptie. Er zijn ook 

nog vier dakterrassen. Niet de gebruikelijke 

minieme stripjes op het noorden, maar 

serieuze meters groene buitenruimte op het 

zuiden en westen met dubbele deuren naar 

het terras. Waar vind je dat in Amsterdam? 

Kortom: dit complex heeft de look & feel en 

de voorzieningen die eigentijdse, creatieve 

bedrijven zoeken die Amsterdam op hun 

kaartje willen hebben. Logisch dus dat een 

partij als WPP ervoor heeft gekozen om zijn 

merken hier onder te brengen.’

pRaktische 
info cityside - 
RivieRstaete:
kantoorvloeren: 

Van 700 m2 tot 

2.000 m2

prijsrange:

250 tot 350 euro 

per m2 per jaar

parkeerplaatsen: 

circa 90

Oplevering:

zomer 2018

CitySide - Rivierstaete: grote, flexibel indeelbare vloeren in het hart van Amsterdam. 

uitzicht op een groene muur en op straatniveau wordt 
het gebouw ook door groen omringd. Daarnaast heeft 
CitySide vier dakterrassen met geweldige uitzichten. 
En wie er in de pauze even uit wil, zit in no time in de 
Rijnstraat met allerlei gezellige winkeltjes. Dit is echt 
een verborgen pareltje!’

vooR wie?
Met zijn industriële look & feel is CitySide-Rivierstaete 
niet echt de natuurlijke habitat voor bankiers en ad-
vocaten. Met dit kantoor mikt Vastint op meervoudig 
multi tenant use voor mensen in de creatieve en tech-
sector (TMT). ‘Dit complex vraagt om hippe, jonge 
ondernemers. Creatieve mensen met gympen die op de 
fiets of joggend naar het werk komen en die zich thuis 
voelen in een stoere, industriële omgeving. Wil je de 
reuring van de stad, maar zonder de bijbehorende par-
keerproblemen? Dan is dit een eersteklas werkplek!’ ■

met dit kantoor mikt vastint 
op MeeRvoudig Multi tenant 
use voor mensen in de 
creatieve en tech-sector 
(tmt).


