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InternatIonale allure 
In een amsterdamse 

volksbuurt
Het verhaal is interessant, de uitvoering straks nog fraaier. 

Kroonenberg Groep ontwikkelt in samenspel met NEOO en de 
‘meest invloedrijke architect van de wereld’ heuse hoogbouw in 
Buitenveldert, genaamd Q Residences. De high-rise Quartz en 
low-rise Qube worden een zachte landing tussen de machtige 

kolossen op de Zuidas en de prettige laagbouw in een 
Amsterdamse volksbuurt.

Op de Buitenveldertselaan – op een plek die voor 
Buitenveldernaren bekend staat als de Bruynzeel-
keukenshowroom - herrijzen straks twee woongebouwen 
van wereldklasse. Het ontwerp van de twee gebouwen 
komt van niemand minder dan de bekroonde Jeanne 
Gang, van Studio Gang Architects. Ze werd dit jaar door 
Time Magazine verkozen tot meest invloedrijke architect 
ter wereld. 

Maar waarom zoveel allure op een kruising in 
Buitenveldert? De vraag stellen, is ‘m in dezen ook 
beantwoorden: het is de signatuur van Kroonenberg 
Groep. ‘We wilden een nieuwe schaal in Buitenveldert 
creëren’, vertelt Olaf Nieuwenhuis, hoofd project-
ontwikkeling van Kroonenberg Groep. ‘En als wij dat 
doen, dan doen we dat op onze eigen manier. Het gaat 
over kwaliteit voor zowel de toekomstige gebruikers, de 
buurt, als voor ons.’

Hoog en laag 
De locatie, als scharnierpunt tussen de hoogbouw 
van de Zuidas en de laagbouw van het stadsdeel, 
rechtvaardigt de keuze voor een breuk met de huidige 
maximale hoogte, zo luidde het eindoordeel van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). 

Wie in noordelijke richting kijkt, ziet de joekels 
van de Zuidas, die ook voor een deel bij stadsdeel 
Buitenveldert horen. Wie de andere kant op kijkt, 
ziet een Buitenveldert met vooral jaren zestig en 
zeventig-appartementen die niet hoger dan dertig 
meter reiken. Olaf Nieuwenhuis: ‘De kruising met de 
van Nijenrodeweg ligt echt op een plek die markering 
verdient bij de verspringing van de hoogbouw, schuin 
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tegenover het Gijsbrecht van Aemstelpark. Precies 
daar gaan we straks de lucht in en brengen we die twee 
gezichten samen.’

Het weldoordachte plan zorgde ervoor dat de 
zogenaamde superwelstandscommissie na de nodige 
door hen voorgestelde verbeteringen groen licht gaf. 
‘We hebben een half jaar samen intensief gewerkt en 
uiteindelijk zijn we samen tot de conclusie gekomen dat 
deze hoek letterlijk een schakel vormt en de high-rise 
en low-rise, zoals we onze toekomstige woongebouwen 
Quartz en Qube ook wel noemen, de symboliek van 
Buitenveldert weergeven. Het contrast van een divers 
stadsdeel in één project gegoten.’

arcHItect Jeanne gang
Een figuurlijke brug tussen hoog en laag; de twee 
wooncomplexen, met commerciële ruimten in de plint, 
zien er straks precies zo uit. De low-rise houdt een meer 
gelijke tred met de bestaande bouw in Buitenveldert. De 
high-rise torent met een 75 meter lange nek daarboven 
uit en knipoogt naar de hoogbouw even verderop in het 
zakendistrict van Amsterdam. 

Neno Markovic, partner-ontwikkelaar van NEOO, 
glimlacht. ‘High-rise’, zegt hij, ‘daar denken ze in 
Chicago anders over.’ Hij verwijst met zijn uitspraak 
naar de wolkenkrabbers in de stad van de blues, waar 
architect Jeanne Gang haar hoofdkantoor houdt. 
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‘ We benaderden Jeanne nog voordat 
ze al die priJzen in ontvangst mocht 
nemen (…) We Hebben qua tImIng 
een beetJe geluk geHad.’

‘We kozen ervoor, mede op aanraden van onze 
stedenbouwkundig adviseur Peter Trimp, om Studio 
Gang Architects mee te laten pitchen en vlogen naar 
Amerika om een aantal van hun ontwerpen te bekijken, 
zoals een toren van 360 meter hoog.’ 

Aqua, de wolkenkrabber in Chicago met glimmende 
vlekken op de gevel, is een van de blikvangers van 
Studio Gang. ‘Het verleidt voorbijgangers om te denken 

aan een waterval. Heel mooi gemaakt. Wij zeggen wel 
eens tegen elkaar: “Jeanne maakt twisted gebouwen”. 
Internationale allure met een extra dimensie, dat gaat 
ook in Buitenveldert gebeuren. Waanzinnig mooi.’  

Olaf Nieuwenhuis haakt in: ‘Het leuke is: Jeanne wilde 
direct meedoen aan de pitch. De reden was dat ze haar 
carrière ooit bij OMA is begonnen en dat ze voor zichzelf 
had besloten ooit een project in Nederland te doen. Dat 
wisten we helemaal niet. We benaderden haar nog voordat 
ze al die prijzen en vermeldingen in ontvangst mocht 
nemen afgelopen jaren. Nu heeft ze ook de bid gewonnen 
voor het mega O’Hare-vliegveld in Chicago. We hebben 
qua timing dus een beetje geluk gehad.’    
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‘ amsterdam is de stad die We zo 
goed kennen. en buItenveldert Is 
voor ons Heel bIJzonder.’

  
kroonenberg groep en WonIngbouW
Kroonenberg Groep is geen nieuwkomer op de 
woningmarkt. Gelderlandplein, als parel van de collectie 
en ook al in Buitenveldert, telt met Résidence L’Étoile 
en La Palissade samen ruim honderd woningen. 
Ook in Hoogvliet (Rotterdam) en op andere plekken 
bezit Kroonenberg Groep woningen. ‘We hebben 
ruim negenhonderd woningen in eigendom, waarvan 
circa vijfhonderd in Amsterdam. We hebben diverse 
woonprojecten in deze stad gedaan, waarbij we ook op 
veel locaties woningen boven winkels hebben gecreëerd. 
We doen normaliter niet mee in tenders, maar werken 
meer vanuit eigen grondposities. Ik verwacht dat we de 
aankomende jaren meer op deze manier gaan doen op 
de woningmarkt.’ 

Toch is de Buitenveldertselaan anders. Olaf 
Nieuwenhuis: ‘Ja, dat klopt. In deze omvang hebben wij 
nog geen woningen gebouwd. Maar het niveau is, zoals 

altijd, hoog. Er is een 24-uurs-receptie in de high-rise. 
We kiezen voor de hoogste standaard als het gaat om 
oplossingen en materialen. In beide gebouwen overigens. 
Neem de glazen rondingen bij de hoekappartementen in 
de high-rise. Vier meter breed, in één stuk rond geleverd 
en niet gefacetteerd. Daar hadden we een goedkopere 
oplossing voor kunnen kiezen. Maar voor wie ons kent, 
die weet: “dat doen we niet”. Alles moet top zijn.’

‘Vergeet de “silent boxes” niet’, haakt Neno 
Markovic in. ‘Er is een hele studie gedaan om deze 
vernuftig in het geheel van de gevel van de high-rise op te 
doen gaan, zonder bewoners met loze vierkante meters 
op te zadelen. Geen telefooncellen op een balkon, maar 
esthetiek. En ook het systeem om te kunnen luchten, 
zonder dat dat invloed heeft op het geluid van buiten 
naar binnen, is bijzonder.’

Het stadsdeel Buitenveldert – waar mensen 
gemiddeld ouder zijn en langer blijven wonen dan in 
andere Amsterdamse wijken – is bezig aan een revival. 
In 2022 zullen Quartz en Qube, met de openbare 
ruimte daartussen ontworpen door Piet Oudolf, het 
gemêleerde stadsdeel een nieuwe impuls geven. Bijna 
tweehonderdenvijftig woningen erbij, waarvan een 
groot deel in het zoveel gevraagde middensegment. ‘Er 
zullen nieuwe kansen komen voor jonge gezinnen en 
mensen die de volgende stap willen maken’, zegt Olaf 
Nieuwenhuis met zichtbare trots. ‘Ja, Amsterdam is de 
stad die we zo goed kennen. En Buitenveldert is voor ons 
heel bijzonder.’   ■
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- Wonen in Amsterdam

zakelIJk  
beste restaurant

o: Restaurant c Amsterdam

n: izakaya

de lekkerste koffie

o: il Gusto (westmarket 

centrum Nieuw west)

n: NEOO-kantoor

favoriete public space

o: Amstelkwartier aan het 

water

N: Gelderlandplein

favoriete Winkel

o: Boekhandel scheltema

n: De Bijenkorf

mooiste gebouW

o: Apollo House

n: voorlopig tot 2022 nhow 

Amsterdam RAi Hotel

nieuWe hotspot

o: Noord-Zuidlijn (stations en 

zeker ook de verbinding van de 

stadsdelen)

n: soho House met restaurant 

cecconi’s

mooiste straat

o: Amstel

n: cornelis schuytstraat

persoonliJke city secret

o: Dat hou ik graag geheim 

n: cocktailbar achter The 

Butcher op de Albert cuyp

persoonlIJk
eerste herinnering aan 

amsterdam

o: De graffiti in de oude 

wibautstraat

n: De geur op de Ten 

Katemarkt in Oud-west

passie

o: De natuur

n: sport

Waar leer Je van

o: verrassende inzichten van 

mensen 

n: van elke opdracht en elke 

opdrachtgever

dit raakt miJ

o: Mensen die de wereld 

mooier maken

n: Mijn 2 kinderen olaf 
nieuWenhuis 

neno 
markovic

ultieme ontspanning

o: stilte in de natuur

n: Op het water zijn

guilty pleasure

o: febo-kroketje

n: saké 


