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Het kantoor van Steengoed aan de Westerdoksdijk in een voormalig 
havengebouw van een rederij is wat hem betreft exemplarisch. ‘In 

dit gebouw zitten wij met Steengoed, een restaurant, een advocaten-
kantoor, een groep creatieven, architecten en een reclamebureau. 
Als je ze vraagt waarom, weet ik zeker dat ze zeggen: vanwege de 
locatie, het uitzicht en de beleving van het IJ. Dat maakt deze plek 
uniek. En dit kantoor kun je zo in een woning transformeren.’

Steengoed werkt met wat u de open-Source 
methode noemt. wat verStaat u daaronder?_‘Alle 
stakeholders in een project brengen wij samen in een digitaal 
communicatie platform. Daar kan, van de huurder en de architect 
tot de overheid en de belegger, op elk gewenst moment, real-time 
inzage kan krijgen in het ontwikkelproces. Je bent niet verplicht er 
gebruik van te maken, maar je krijgt wel de mogelijkheid. Omdat 
iedereen zich kan informeren en een bijdrage kan leveren, kun je 
in een vroeg stadium bezwaren wegnemen en mensen op één lijn 
krijgen. Zo creëer je betrokkenheid. Ik denk bovendien dat je met 
de open source methode sneller het wantrouwen wegneemt ten 
opzichte van de projectontwikkelaar, dat er nu helaas nog te vaak 
is.’

waarom iS het zo belangrijk dat gebouwen 
en Stedelijke gebieden in de toekomSt 
getranSformeerd kunnen worden? _ ‘Nederland 
raakt overvol. En met onze ambities op duurzaamheid en groene 
contouren zijn we nu zo ver dat we niet meer kunnen uitbreiden, 
maar alleen nog kunnen inbreiden. Dat wil zeggen bestaand 
vastgoed transformeren, of slopen en nieuwbouw ontwikkelen. Dat 
is heel goed, want daardoor blijft groen groen. 

Maar die beperkte beschikbaarheid van ruimte maakt wel dat 

Steengoed
Ton van oosTen, projectontwikkelaar

‘Wij bOuWeN vOOR  
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energiezuinig bouwen is in deze tijd vanzelfsprekend. Maar de ware duurzaamheid 
zit volgens projectontwikkelaar steengoed Ton van oosten in multifunctionaliteit, 
flexibiliteit en transformeerbaarheid. Dat demonstreert hij graag aan de hand van 
recente projecten van zijn bedrijf steengoed. De nominatie van Imagewharf in de 
amsterdamse Houthavens voor de prijs van Beste Gebouw van het Jaar van Bna 

stemt hem dankbaar en bevestigt hem in zijn visie. 

je als ontwikkelaar de verplichting hebt om multifunctionele en 
transformeerbare gebouwen te maken.’

hoe iS dat bij imagewharf in zijn werk gegaan? _ 
‘Het project bestaat uit vier alzijdige gebouwen die van alle kanten 
benaderbaar zijn. Door marktonderzoek hebben we vastgesteld 
dat de korrelgrootte van de gebruiker, de creatieve maakindustrie, 
tussen de 100 en 3.000 meter zit. Gemiddeld brengen ze 50% van 
hun tijd achter hun laptop of tablet door en steken ze de andere 
50% in het maakproces, productie, ontwerp, fashion en een 
showroom. Het liefst willen ze van hun bureau rechtstreeks naar 
het productieproces kunnen lopen en weer terug. Die verhouding 
tussen bedrijfs- en kantoorruimte hebben we gerespecteerd.’

Studiogebouw en de gele verbindingsbrug voor voetganger en fietser

Imagewharf in zijn geheel

De gele eyecatcher brug die je leidt naar o.a. het Werk-, Hoekgebouw, De Lobby & De Loft

Ontwerpgebouw

Hoekgebouw
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Welke mogelijkheden ziet u om met ideeën, 
concepten, visies, investeringen of andere 
initiatieven bij te dragen tot de gezonde toekomst 
van steden, gezien vanuit het perspectief van 
werken? ‘Door de producten die je maakt future-
proof te ontwikkelen. Door multifunctionele gebieden 
en gebouwen te ontwikkelen. De architectuur mag 
wat ons betreft niet beperkend zijn, je moet een 
gebouw altijd kunnen hergebruiken. Multifunctionele 
gebruiksmogelijkheden maken een locatie interessant. 
Maar andersom werkt het ook: als een locatie 
interessant is, wordt het aantal gebruiksmogelijkheden 
van een gebouw groter. Kijk maar naar dit kantoor, of 
naar een grachtenpand dat al 400 jaar voldoet en vijf 
verschillende functies heeft gehad.’ 
_
Wat zijn echte trends als het gaat om werken in de 
nieuwe wereld? Hoe ziet de werkende stad van de 
toekomst eruit, volgens u? ‘De digitalisering en big 
data heeft al een belangrijke bijdrage geleverd, ook 
in de vorm van open source, en zal dat blijven doen, 
waardoor de wereld nog meer connected zal worden. 
De deeleconomie zal nog sterker gaan groeien, waarbij 
we niet alleen meer auto’s en flexkantoorruimte 
gaan delen, maar ook co-living en andere deel-
samenwerkingen zullen ontstaan. Daarbij zullen 
de eisen voor een werkruimte vermoedelijk meer en 

meer op het comfort gericht zijn. En aangezien we 
gaan inbreiden, wordt de nabijheid van stedelijke 
voorzieningen steeds belangrijker. Hoe interessanter 
en aantrekkelijker wij steden zullen maken, hoe 
meer men zal investeren in werk- en woonplekken. 
En hoe verder daarvan af, hoe meer er in thema’s 
en concepten gedacht zal moeten worden. Wij 
ontwikkelen nu bijvoorbeeld een Tiny Lodge Hotel 
in een weiland aan de rand van Amsterdam. De rol 
van de overheid zie ik vooral als faciliterend, met 
natuurlijk restricties waar nodig. De verstikte wet- en 
regelgeving dient grondig te worden gemoderniseerd. 
Hoe minder beperkingen aan de creativiteit en 
professionaliteit van alle betrokken partijen in het 
ontwikkelproces, hoe beter.’ 
_
Naar welke stad kijken jullie specifiek? ‘Naar alle 
inbreidingslocaties in Nederlandse steden, niet alleen 
in de Randstad, ook daarbuiten. Inbreiden is altijd beter 
dan uitbreiden, dat ontziet het groen.’
_
Wat is de grootste uitdaging voor steden, als het 
gaat om werken in combinatie met wonen en 
bereikbaarheid? ‘Het in goede banen leiden van 
lokale en internationale stromen. “Think global, act 
local”, zoals IBM al jaren geleden riep. Het toerisme in 
steden als Amsterdam moeten we positief benaderen 

en reguleren, en onnodig autoverkeer in de binnenstad 
tegengaan.’
_
van welke kantoorlocaties/projecten worden jullie 
enthousiast en waarom? ‘We worden enthousiast 
van grootstedelijke transformatiegebieden als de 
Houthavens en het Hamerkwartier, maar ook het 
Centraal Stationgebied in Utrecht. Waar inbreiding leidt 
tot verbetering van de bebouwde omgeving.’
_
Welke technologieën en innovaties gaan het verschil 
maken? ‘Van de glasvezeltechnologie valt veel te 
verwachten, net als van de big data in combinatie met 
het vasthouden aan de menselijke maat.’
_
Welk bedrijf heeft het meest innovatieve kantoor 
om te werken? ‘Het klinkt misschien aanmatigend, 
maar binnen Imagewharf heeft Jalt, een online 
technologisch marketingbureau, een unieke werkplek. 
Een soort woon-werkkamer waar iedereen zou willen 
zitten, heel flexibel, met stille, gedeelde en open 
plekken en een productieruimte voor afleiding en spel. 
De voorzieningen in de omgeving zijn ook allemaal 
high end, zoals De Loft, een soort boardroom waar 
je na de meeting kunt blijven slapen, en De Lobby, 
waar begin mei pop-uprestaurant Gary Loen is 
opengegaan.’

opvallend zijn de bruggen en trappen en de 
grote landSchapStuin. _ ‘Dat wordt door gebruikers in 
de creatieve maakindustrie erg gewaardeerd. Ze willen graag ook 
buiten kunnen zitten en werken. En daar willen ze ook een hogere 
huur voor betalen. Het is zelfs zo dat de overheid een andere 
floor-spaceindex (fsi) voor ogen had dan wij. Normaal gesproken 
vraagt een ontwikkelaar meer te mogen bouwen, wij juist minder. 
Wij wilden een zo laag mogelijke fsi omdat we landschap wilden 
creëren. We hebben tevens eigen straten aangelegd op ons perceel. 
Om auto- en luw verkeer (fiets en lopend) goed te kunnen geleiden 
en overal ontsluitingen te hebben. Op die 18.000 m2 heeft iedere 
ruimte een zelfstandige of gedeelde buitenruimte die separaat kan 
worden ontsloten. Dat is relatief ongebruikelijk bij kantoor- en 
bedrijfsontwikkeling. Meestal wordt de hele kavel volgebouwd 
inclusief parkeergarage, daarboven werken en maar een kleine kans 
om naar buiten te kunnen. Stel dat over 20, 25 jaar het gebouw 
getransformeerd wordt naar woningen. Dan kan die buitenruimte 
als tuin worden gebruikt. En een kantoor op de bovenste verdieping 
kan worden omgevormd tot meerdere woningen met een dakterras.’

maar kan een kantoor dan zomaar worden 
verbouwd tot woning? _ ‘Daar hebben we in de technische 
aspecten rekening mee gehouden. Vluchtwegen, ontsluitingen, 
doorstroomcapaciteit, installaties, alles is daarop afgestemd. Over 
20 jaar kunnen we een papieren transformatie doorvoeren, zo noem 
ik dat. Dan is alleen het papierwerk nodig om de bestemming te 
veranderen. Na niets doen het meest duurzame wat er bestaat. We 
hebben ook geen systeemplafonds, flexibele mechanische ventilatie 
en alle koeling en verwarming middels collectieve oplossingen. 

Bijzonder is ook dat bij het Ontwerpgebouw het middelste segment 
in het vloerveld er zo uit kan worden getild.  Daarmee creëer je 
zeer efficiënt de toegang voor de woningen en zijn alle woningen 
voorzien van eigen buitenruimte en kunnen natuurlijk worden 
geventileerd.’ 

ook in het hamerkwartier in amSterdam-noord 
bouwen jullie future-proof. _ ‘Ja, aan de hand van onze 
ervaringen met Imagewharf hebben we daar met de open source 
methode enkele kantoorgebouwen voor bedrijven in de creatieve 
maakindustrie geprojecteerd met eenzelfde typologie. Allemaal 
met hun eigen DNA. Ze hebben een industrieel karakter, met de 
installaties in zicht, betonnen vloeren en kolommen en industriële 
kozijnen. Zoals in New York in het Meatpacking District, zo willen 
creatieven nu zitten. Maar uiteraard wel transformeerbaar, nu en in 
de toekomst.’ 

De Lobby uitgevoerd in fraké hout en het naastgelegen 

Werkgebouw

Terras van de Pergola  

Werkgebouw en de Pergola van fraké hout


