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De Puls wekt De ZuiDas tot leven
‘We brengen de stad naar de Zuidas!’ Onlangs won het team 
Amsterdam van VORM met een vernieuwend project voor het 
hoofdstedelijk zakendistrict, een tender van de gemeente. ‘Met 

De Puls voegen we nieuwe functies aan de Zuidas toe, waardoor 
mensen er langer blijven en de wijk meer gaat leven.’

‘We zijn zelf wel overtuigd van de kwaliteit van ons plan, 
en aangenaam verrast dat de gemeente deze mening 
deelt en het aandurft voor dit concept te kiezen’, aldus 
Pieter van Fulpen, Sander Breider en Abdessamed 
Azarfane. De combinatie van kantoren, woningen 
en leisure binnen één integraal project maakt De 
Puls, zeker voor de Zuidas, tot een heel vernieuwend 
concept. ‘Het is niet zomaar een woon-werkcomplex 
met een commerciële plint’, benadrukt het team. ‘Alle 
functies lopen vloeiend in elkaar over en zijn echt met 
elkaar verweven. Ook op het gebied van duurzaamheid 
vullen ze elkaar goed aan. Dat is tot in het extreme 
doorgevoerd; het gebouw is bijna zelfvoorzienend.’

‘Huiskamer’
De naam van dit bijzondere project verwijst naar 
‘impuls’ en ‘kloppend hart.’ ‘De Puls geeft een impuls 
aan het gebied en wordt het kloppend hart van de 
Zuidas’, vertelt Pieter van Fulpen. ‘De naam past in het 
rijtje van The Rock en The Valley, maar is heel bewust 
Nederlands gehouden. We willen Amsterdam naar de 
Zuidas halen en kiezen daarom voor Nederlands met 
een internationale twist. Ook willen we internationale 
bedrijven trekken, dus moet het voor iedereen makkelijk 
uit te spreken zijn. Met ‘De Puls’ voldoen we aan al die 
eisen.’

Een mixed use gebouw in deze mate is nieuw 
voor Amsterdam-Zuid. De Puls krijgt 36.000 m2 
kantoorruimte, 14.000 m2 woningen, voornamelijk in het 
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middeldure segment – ‘uniek op deze locatie’ - en 8.000 
m2 leisure. ‘In de Zuidas is het werken of wonen’, zegt 
Pieter van Fulpen. ‘De wijk leeft nog onvoldoende. Na 
vijf uur ’s middags loopt het er langzaam leeg. Bewoners 
rijden ’s morgens de parkeergarage uit en er ’s avonds 
weer in. Mensen komen elkaar buiten niet tegen. In De 
Puls is alles gericht op ontmoeten; bewoners, werkenden 
en de stad komen er samen. Het wordt ‘de huiskamer’ 
van de Zuidas.’

Dé Plek
Enthousiast vertelt Abdessamed Azarfane over de foyer 
die als één grote terminal ruimte biedt aan horeca, 
filmzalen, bowlingcentrum, supermarkt, pleasure corner 
en tentoonstellingen. Ook de entree van woningen 
en kantoren bevindt zich in deze ruimte. ‘Er zit een 
gradiënt in’, vertelt hij. ‘De ruimte wordt gevuld als 
foyer met onder andere exposities en NigtMarqt onder 
de kantoren en verkleurt richting de woontoren naar 
Coffee en Food en vervolgens de Homebar waar je de 
dag begint met koffie aan de leestafel of eindigt met een 
borrel aan de bar.’

‘In De Puls kun je je 24 uur per dag vermaken. Daar 
hoef je het gebouw niet voor uit. Wie toch even naar 
buiten wil, kan terecht in de tuin of het dakbos. Dit 
wordt echt dé plek waar verschillende mensenstromen 
elkaar ontmoeten’, aldus Sander Breider. ‘De grens 

>VLNR: Sander Breider, Pieter van Fulpen en Abdessamed Azarfane  



     

INAmsterdam - 101100 - INAmsterdam 

tussen werken en wonen vervaagt’, zegt Pieter van 
Fulpen. ‘Die maatschappelijke ontwikkeling hebben we 
in dit gebouw tot uitdrukking gebracht.’  

symbiose
‘De combinatie van kantoren en woningen biedt ook op 
technisch vlak veel mogelijkheden’, zegt Sander Breider. 
‘Een voorbeeld hiervan is de warmtevraag van de 
woningen versus de vraag naar koeling van de kantoren. 
In de parkeergarage onder het complex is enkel plaats 
voor 144 volledig elektrische (deel)auto’s. Overtollige 
energie wordt opgeslagen in de batterijen van de ‘Puls-
mobielen’. Het hele gebouw is een bron van energie. 
Hoogwaardige energiestromen uit de ene toren voeden 
de andere.’ Van Fulpen noemt het ‘de contrasten van het 
gebouw’. ‘Die vind je terug in de verschillende functies, 
maar ook in de energievoorziening’. Abdessamed 
Azarfane: ‘De symbiose zit overal in.’ 

evenwicHt
Het overgrote deel van de woningen wordt middeldure 
huur en is dus bestemd voor mensen met een 
middelhoog inkomen. ‘Het ontbreekt in de Zuidas niet 
alleen aan faciliteiten, maar ook aan diversiteit’, zegt 
Azarfane. ‘Vermogende mensen wonen hier genoeg, 
maar voor de brandweerman, leraar en verpleegster moet 
het ook betaalbaar zijn. Nu ontbreekt het evenwicht 
in de bevolkingssamenstelling. Met De Puls geven wij 
een aanzet tot een betere balans.’ Sander Breider: ‘Wij 
bouwen straks de eerste kavel van het ‘kenniskwartier’ 
dat gepland staat voor het gebied tussen de Zuidas 
en het VU Medisch Centrum. Er komen in de 
toekomst nog veel meer woongebouwen voor lage-en 
middeninkomens bij. De Puls speelt hierin een centrale 
rol, ook als aanjager van nieuwe ontwikkelingen.’ 

Betaalbaar wonen wordt een steeds groter probleem. 
VORM verbreedt de focus naar de realisatie van meer 
woningen in het betaalbare segment. Azarfane: ‘Wij zien 
de crisis op de woningmarkt. De schaarste, toenemende 
vraag en stijgende bouwkosten maken het steeds lastiger 
om te bouwen voor het sociale en middensegment.’

1_Puls is 

zelfvoorzienend

2_De huiskamer 

van de Zuidas

3_Mixed use is nieuw 

in Amsterdam

4_Unieke ligging in 

het Kenniskwartier
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efficiënt bouwProces
‘Er is samenwerking nodig’, benadrukken de 
ontwikkelaars. ‘Die samenwerking blijft lastig door de 
verschillende belangen. Als VORM nemen we onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaan we 
ons de komende jaren richten op de bouw van meer 
betaalbare woningen. Mede daarom is VORM2050 
opgericht. We streven ernaar in 2050 20 procent 
goedkoper en 50 procent sneller te bouwen. Maar 
dat kan alleen door een nieuwe manier van werken. 
Belangrijke voorwaarde daarbij is samenwerking met 
ketenpartners, vaste partners met wie we het hele proces 
van ontwerp tot realisatie efficiënt aanpakken. Er is nu te 
veel verspilling. Met vaste partners zorgen we voor een 
optimaal efficiënt proces en houden we de kosten binnen 
de perken. Door de lagere kostprijs maken we woningen 
weer betaalbaar voor de consument.’ 

sturen en stimuleren
De woningnood in Amsterdam is niet alleen op te 
lossen met meer samenwerking in de branche. ‘Het is 
een ingewikkelde kluwen met veel lastige knopen’, zegt 
Pieter van Fulpen. ‘De belangen van alle partijen zijn 
heel divers en in veel gevallen niet op één lijn. Het is een 
puzzel die moeilijk te leggen is, waarvoor we met elkaar 
de verantwoordelijkheid moeten nemen.’

‘We moeten op zoek naar de common ground’, vindt 
Abdessamed Azarfane. ‘Een woonakkoord is een goed 

begin. De meeste partijen zijn zich wel bewust van de 
uitdaging waar we voor staan op de woningmarkt en er 
gebeurt ook wel wat. Maar de impact daarvan is te klein. 
We worden ingehaald door de realiteit: een opgedreven 
prijs die de stad voor veel mensen onbereikbaar maakt.’ 

bereikbaarHeiD
‘De stad dijt uit en beïnvloedt haar omgeving’, zegt 
Pieter van Fulpen. ‘We gaan steeds meer toe naar de 
regio MRA. Omliggende gemeenten worden onderdeel 
van deze regio. Dat proces is al lang gaande en maakt 
een woning in gemeenten als Haarlem en Diemen 
inmiddels duurder dan een woning in de Rotterdamse 

‘ EEn mixEd usE gEbouw in dEzE matE 
is nieuw voor amsterDam-ZuiD’ 
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‘ om dE lEEfbaarhEid En bErEikbaarhEid 
van dE stad tE borgEn is goeDe  
mobiliteit noDig’

 

vlnr:

sandEr brEidEr
Zakelijk
bEstE rEstaurant in dE stad: 

teppanyaki Restaurant Sazanka

dE lEkkErstE koffiE: 

lot Sixty One Coffee Roasters; maar geen 

koffie voor mij hoor, een groene thee is 

heerlijk

favoriEtE public spacE: 

Het Vondelpark staat voor mij stipt op nr. 1

favoriEtE winkEl: 

Hutspot

mooistE gEbouw: 

eye Filmmuseum

niEuwE hotspot:  

Fuku

mooistE straat: 

De Hartenstraat

pErsoonlijkE city sEcrEt: 

le Fournil de Sébastien; ambachtelijke 

Franse bakker. De liefde en passie voor 

brood proef je echt terug!

 

Persoonlijk
EErstE hErinnEring aan amstErdam…

Het uitgaansleven op het leidseplein

passiE voor… 

Verre reizen; nieuwe plekken ontdekken en 

mensen ontmoeten.

bijlErEn… 

Voornamelijk in de praktijk; onderzoeken 

van mogelijkheden en geen genoegen te 

nemen met ‘kan niet’ 

dit raakt mij pErsoonlijk… 

Friends and Family

mijn inspiratiEbron… 

eric thomas

ultiEmE ontspanning… 

Met de mountainbike downhill de Franse 

Alpen af

bEstE sportprEstatiE… 

Off-piste bij de meest uiteenlopende 

skigebieden (Canada, Frankrijk, Japan, 

Oostenrijk)

wElkE krant lEEs jE… 

Algemeen Dagblad (online en selectief)

guilty plEasurE… 

temptation island; beetje drama voor de 

afleiding.   

binnenstad. Om de leefbaarheid en bereikbaarheid van 
de stad te borgen is goede mobiliteit nodig. Een betere 
ontsluiting met de regio.’ Sander Breider ziet nieuwe 
kansen om woningen te positioneren. ‘Steeds vaker bij 
openbaar vervoersknooppunten. Wat vroeger vooral voor 
kantoren gold, lijkt nu steeds vaker ook voor woningen 
van belang: goede bereikbaarheid met het ov.’

‘Amsterdam kan vooral buiten de ring nog woningen 
realiseren’, meent Van Fulpen. ‘Gemeenten als Weesp, 
Diemen, Zaandam, Haarlem en Purmerend zijn voor 
veel mensen aantrekkelijke alternatieven. Daar gaat 
dan ook de aandacht van projectontwikkelaars steeds 
vaker naar uit. Maar dat moet je goed reguleren, want 
al hebben randgemeenten zeker profijt van de komst 
van Amsterdammers, ze willen ook hun eigen inwoners 
blijven voorzien van woonruimte. Dat vraagt om de 
bouw van meer woningen, maar wel op een schaal die 
past bij de gemeente.’

De huidige trend moet worden gestopt om te 
voorkomen dat de stad haar diversiteit en kracht verliest. 
De focus moet liggen op het bereikbaar houden van de 
stad, toekomstige mobiliteit en het behouden van de 
middenklasse. De Puls is daarbij een stap in de goede 
richting.  ■ 

abdEssamEd azarfanE 
Zakelijk 
bEstE rEstaurant in dE stad: 

Bangkok aan de Regulierdwarsstraat. 

niet perse het beste restaurant, maar een 

geweldige thai met heerlijke soulfood en 

een plek waar ik graag kom.

dE lEkkErstE koffiE:  

Quartier Putain. Fijne plek, fijne mensen, 

goede koffie!

favoriEtE public spacE: 

Marineterrein, het gebruik van deze plek 

definieert mede de ontwikkeling van het terrein.

favoriEtE winkEl:  

Architectura & natura, voor mij dé 

boekwinkel in de stad.

mooistE gEbouw:  

De Bazel van Karel de Bazel, prachtig!

niEuwE hotspot:  

Pllek op nDSM, het hele jaar door een fijne 

Pllek.

mooistE straat: 

Haarlemmerstraat, divers en sfeervol.

pErsoonlijkE city sEcrEt:  

Begijnhof, stedelijk en intiem.

Persoonlijk
EErstE hErinnEring aan amstErdam….  

Als jongeman voor het eerst met zelf 

verdiend geld shoppen in Amsterdam.

passiE voor… 

Mooie plekken en architectuur.

bijlErEn….  

universiteit van het leven, iedere dag in 

het leven is een les.

dit raakt mij pErsoonlijk…. 

exclusiviteit in de stad.

mijn inspiratiEbron…  

Optimisme en een overmaat aan positiviteit.

ultiEmE ontspanning….  

Wandeling over de hei met mijn gezin.

bEstE sportprEstatiE…  

ik vind niet dat ik die heb, vooruitkijkend 

wordt dat een marathon rennen.

wElkE krant lEEs jE…  

Geen vast krant. Veel losse artikelen, 

vooral FD.

guilty plEasurE…  

Anime.

piEtEr van fulpEn
Zakelijk
bEstE rEstaurant in dE stad:

the lobby aan de nes, net achter de 

Dam

dE lEkkErstE koffiE: 

Vinnies in de Scheldestraat

favoriEtE public spacE: 

Alles rondom het iJ, met de 

pont oversteken voelt als een 

minivakantie

favoriEtE winkEl: 

uniqlo op de Kalverstraat, vooral voor 

de basics

mooistE gEbouw: 

toch wel Pontsteiger, het gebouw blijft 

me verrassen

mooistE straat: 

Brouwersgracht

pErsoonlijkE city sEcrEt: 

Restaurant Scheepskameel op het oude 

Marineterrein

 
Persoonlijk
EErstE hErinnEring aan amstErdam….

Met mijn vader mee naar zijn kantoor op 

het Damrak, als jongentje van acht was 

dat een hele belevenis.  

passiE voor…  

Het buitenleven en groen

bijlErEn….  

Op it vlak heb ik zeker nog het nodige 

te leren! 

mijn inspiratiEbron…  

iedereen die vanuit passie zijn doel 

bereikt

ultiEmE ontspanning…. 

Zeilen in Friesland 

bEstE sportprEstatiE… 

Marathon van Rotterdam in 2018

wElkE krant lEEs jE…  

Het nRC blijft favoriet

24 uur vermaak in de Puls


