
The Bell Amsterdam
Duurzame renovatie van energielabel G naar A+ 

Ons land herbergt slechts een handjevol 

monumentale panden, die als ener-

giezuinig te boek staan. Het Amster-

damse kantoorpand The Bell aan 

de Sarphatistraat is er daar één van. 

Woningcorporatie Stadgenoot heeft 

het voormalig Rijksgoederen Magazijn 

voor Kleeding en Uitrusting duurzaam 

gerenoveerd. 

Het Rijksmonument kreeg na renovatie  

energielabel A+. Diverse duurzame maatre-

gelen als hoogwaardige dag- en gevelisola-

tie, HR++-glas en wko-opslag (monobron), 

inclusief energiedak zijn toegepast. Ook 

heeft The Bell regelbare ventilatie met 

warmteterugwinning en energiezuinige ver-

lichting. Het pand van 6.700 m2 b.v.o. heeft 

naast de extreem energiezuinige status 

ook een flexibel en servicegericht verhuur-

concept. 

Verhuurconcept
Het flexibele en servicegerichte verhuur-

concept met een maand opzegtermijn geeft 

de wat kleinere ondernemers de mogelijk-

heid gebruik te maken van centrale diensten. 

Eén druk op ‘the bell’ en de aanwezige bell 

boys regelen alles wat de huurder nodig 

heeft. 

The Bell heeft een voorbeeldfunctie voor de 

totale renovatiemarkt, gemeenten en bedrij-

ven. Deze aanpak verdient zeker navolging. 

Het renoveren/transformeren van bestaande 

gebouwen is de komende jaren een enorme 

opgave. Met The Bell is heel veel kennis en 

ervaring opgedaan voor het renoveren van 

monumenten/bestaande gebouwen.

The Bell is uniek vanwege:
• De complexe en duurzame renovatie van  

 een Rijksmonument.

• De energielabelsprong van G naar A+.

• Het unieke, flexibele en servicegerichte  

 verhuurconcept. Een maand opzegtermijn  

 in combinatie met het serviceconcept is  

 onderscheidend en nieuw in corporatie- 

 land.

• Alle ruimten waren verhuurd, voordat er  

 überhaupt een promotiecampagne was 

 opgestart.

• Het flexibele concept van data-installaties  

 die op de toekomst voorbereid zijn, lage 

 beheerskosten hebben en praktisch niet  

 zichtbaar zijn (architectonisch verantwoord.)

Het pand heeft een energielabel-
sprong gemaakt van G naar A+!



 Het Rijksmonument mocht na renovatie A+ in ontvangst nemen.  

Diverse duurzame maatregelen als hoogwaardige dak- en gevelisolatie,  

HR++-glas en wko-opslag (monobron), inclusief energiedak zijn toegepast.

• De data/elektriciteit-potten met wanden  

 óp de verhoogde vloer zorgen voor vrije  

 indeelbaarheid in de toekomst, waardoor  

 later ook weinig aanpassingen benodigd  

 zijn.

• Een integrale implementatie van duur- 

 zame mogelijkheden.

• De plaatsing van een energiedak op een  

 historisch dak.

• Het bijzondere technische detail dat de  

 uiteinden van de balken onder de 

 verdiepingsvloeren verwarmd worden  

 met warmte uit de wko-bron. Dat zorgt  

 ervoor dat er geen condensatie optreedt  

 en de houten balken in hun originele staat 

 behouden blijven. Deze toepassing is zeer  

 innovatief.

Projectpartners
Ketenintegratie is het uitgangspunt geweest 

bij het ontwerp. Uitvoerende partijen zijn 

bijvoorbeeld heel vroeg betrokken bij de 
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planuitwerking. De opdrachtgever heeft de 

projectpartners bewust gekozen op basis 

van het ‘goed kunnen samenwerken’.  
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