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Het fundament van naCH 
is disruptive

Op een plek waar straks rechtsspraak en veiligheid zegevieren, werkt een 
imposant gebouw zich naar het hoogste punt toe. New Amsterdam Court 

House (NACH) ontkiemt zich via een ongebruikelijke route en is 
inmiddels een nieuw voorbeeldproject geworden van bouwen in een 

drukke binnenstedelijke omgeving. ‘We hebben in tweeënhalf jaar tijd, 
drie klachten gehad van de buurt.’

Met een mix van ambitie en verbetenheid werden DVP 
en Macquarie aan elkaar voorgesteld op een bijeenkomst 
in Noordwijk. Beiden vastgoedpartijen - de een expert 
in projectmanagement, de ander in vastgoedfinanciering 
- hadden een wild idee: een prestigieuze tender winnen 
zonder daar in het begin een aannemer bij te betrekken. 
‘Om in eerste instantie een project te kunnen realiseren 
waar kwaliteit hoogtij viert, maar ook waar de faalkosten 
substantieel minder zijn en tot slot de winstgevendheid 
een rol van betekenis kan spelen’, vertelt Willem 
Stitselaar, senior managing director, van Macquarie. 
Om er aan toe te voegen: ‘Maar ook om een statement 
te maken: de bouw is te vaak een commodity geworden 
en moet weer gaan nadenken. Als wij meegaan, worden 
wij ook een commodity, een bulkproduct, en dat past 
geenszins bij ons dna. We moesten en zouden het anders 
gaan doen met NACH. En dat hebben we gedaan.’

met verbazing
Starten zonder aannemer, in een tenderproces 
dat achttien maanden zou duren. Dat doe je als 
vastgoedprofessional niet zomaar. Ger Dogge, partner 
van DVP en gedelegeerd projectdirecteur van NACH, 
legt uit: ‘In voorgaande PPS-projecten (Publiek-Private-
Samenwerking – red.) hadden wij niet altijd een goede 
historie met aannemers die vroegtijdig aan tafel zaten. 
Wie betaalt, die bepaalt, zo ging het vaak. Met alle 
problemen van dien. De NACH-tender was kwalitatief 
gedreven in plaats van financieel gedreven. Dit was 
hét moment voor ons om het anders te doen. Om de 
architect de ruimte te geven, toch Willem?’

‘Zeker Ger. Denken in budgetten is vaak niet de 
meest efficiënte manier om binnen budgetten te blijven, 
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zo is vaak gebleken. Het beperkt logischerwijs ook: een 
bouwer wil nu eenmaal bouwen en een constructeur wil 
construeren. Onze aanpak om eerst design neer te zetten 
alvorens te integreren met bouwen, is disruptive. Ik 
merk om mij heen dat mensen langzaam inzien wat wij 
hebben gedaan.’ 

En dus startten DVP en Macquarie met een selecte 
groep experts van KAAN Architecten, ABT en later 
Facilicom aan de tenderprocedure. Zonder bouwer, 
welteverstaan. Geen grote groep van dertig mannen en 
vrouwen aan tafel, maar een kernclub van zes mensen. 
Van elke discipline eentje. KAAN Architecten was 
direct van de partij: de architecten kregen letterlijk 
ruimte binnen de opdracht, met in het achterhoofd 
een stuk realisme. Ger Dogge: ‘Dat was het recept. We 
hebben elkaar dag en nacht gesproken. En ondertussen 
voelden we dat heel bouwend Nederland met verbazing 
naar ons keek. “Dit was gedoemd te mislukken”, was 
de algemene gedachte. Maar wij geloven dat we het 
tegendeel hebben bewezen. Starten zonder aannemer, 
zie het als sociale innovatie: een andere procesaanpak 
om in dit geval echt aan kwaliteitsknoppen te kunnen 
draaien.’ 

Willem Stitselaar vult aan: KAAN heeft de opdracht 
waardevol geïnterpreteerd. Zij werken analytisch op een 
onvoorstelbaar hoog niveau. Ontzettend knap. Je moet 
eigenlijk een beetje agnostisch zijn over je eigen business 
om het op deze manier te doen. Nou, dat mogen we vanaf 
dit moment allemaal wel over onszelf zeggen, denk ik.’

torenHoog
Niet zozeer de nieuwe rechtbank zelf – met tien 
verdiepingen is de rechtbank straks een bescheiden 
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reus op de Zuidas - alswel de eisen die aan het gebouw 
worden gesteld zijn torenhoog. Het primaire proces, die 
van rechtspraak en veiligheid, is heilig. Duizenden details 
spelen binnen de Design-Build-Finance-Maintain-
Operate (DBFMO) een substantiële rol. ‘Het is het 
minst flexibele contract dat je kunt hebben, dat is een 
feit’, zegt Ger Dogge. Toch kan hij er in Amsterdam van 
genieten. Hij somt een aantal voorbeelden op die een 
prima oplossing hebben gekregen in de gedachte om 
eerst vanuit design-realisme te denken. ‘Soms moeten 
rechtbankmedewerkers heel snel in een  zittingszaal zijn. 

Dus er is een aparte lift gemaakt, die medewerkers in een 
flits in het zalengebied aflevert. Dat maakt het enerzijds 
gecompliceerd, anderzijds ook heel speciaal. Zo zijn er 
tal van procedures. Er mogen bijvoorbeeld geen plekken 
zijn waar je je kunt verstoppen in de nieuwe rechtbank. 
Dus worden er eisen gesteld aan de zichtlijnen, die 
moeten corresponderen met de camera’s die worden 
opgehangen. Of wat te denken van de garage onder het 
gebouw. Die moet genoeg ruimte bieden om op een 
veilige manier in heel korte tijd grote groepen mensen 
aan- en af te voeren.’
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De functionele eisen van NACH waren vanaf 
minuut één concreet, beaamt Willem Stitselaar. 
‘Rijksvastgoedbedrijf (RVB) weet wat zij wil. Veel 
mensen kopen een huis of een auto, zonder dat ze 
precies weten wat ze nu eigenlijk echt willen. Dan kun 
je er vergif op innemen dat er ergens frictie ontstaat. 
Rijksvastgoedbedrijf heeft daarin een steekhoudende 
visie, die past bij onze nieuwe aanpak: ontwerp een 
gebouw dat als een toga om de rechtspraak heen valt, 
zo vat ik de opdracht maar even poëtisch samen, in 
plaats van “zorg voor huisvesting voor de rechtspraak”. 
Dat is een wezenlijk verschil. Zo konden wij de functie 
beetpakken en ruimtes creëren. En constant itereren.’      

relatiemanagement en innovatie
‘Je bouwt in Amsterdam-Zuid en je werkt aan een 
project met een bijzondere gebruiker, waar health 
en veiligheid met stip op nummer één staan’, vertelt 
Ger Dogge. ‘We hebben direct onze pijlen gericht op 
communicatie met alle stakeholders, waar de buurt 
natuurlijk onderdeel van uitmaakt.’

Heijmans was inmiddels aan boord. Willem 

Januari 2017: Sloop van oude rechtsgebouw

Augustus 2017: Start bouw

December 2019: Hoogste punt (tien verdiepingen)

December 2020: Oplevering New Amsterdam Court House
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Stitselaar: ‘Ja, natuurlijk moet je een keer een aannemer 
aanhaken. In ons geval op een moment dat er 
integraal gedacht moest worden over het bouwproces. 
Daar is Heijmans heel volwassen in. Zij hebben de 
communicatie ook heel professioneel opgepakt.’ 

Er werd door Heijmans een scherp 
monitoringsysteem geïmplementeerd op de bouwplaats. 
Geluid en trillingen werden via aan app inzichtelijk 
gemaakt. Als 70 procent van de maxima werd bereikt, 
dan werden er maatregelen genomen. ‘We wilden een 
voorbeeld zijn van de Zuidas, voor onze opdrachtgever, 
maar ook voor de bewoners. Je ligt onder een 
vergrootglas, dat weet je. Dan kun je een tien hebben 
gescoord voor design in de tenderfase – nog nooit 
vertoond overigens – maar daarmee begint het leveren 
van kwaliteit pas. Het past bij onze holistische aanpak 
om verder te denken.’

Willem Stitselaar: ‘Is deze hele aanpak dan moeilijk? 
Nee! Het is in mijn ogen eenvoudig om business 
te maken als je ergens in gelooft. Maar je moet het 
wel zien. Kijk, we werken met de allerbeste mensen. 
Met een ongekende drive en één visie: dat dit project 
continue moet slagen. Tevreden stakeholders moet je 
namelijk elke dag verdienen. We denken nu al na over 
het moment dat de rechtbank straks geopend wordt. We 
hebben contracten waarin echt grote penalties staan. 
Maar daar willen we helemaal niet in de buurt komen. 
Predictive maintenance hoort daarbij. Ja, we zijn dit 
avontuur aangegaan, maar we zijn voorbereid om de stad 
werkelijk iets moois terug te geven.’  ■
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