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Er was eens een tijd dat je naar het warenhuis ging
om een nieuwe schoolagenda uit te zoeken. Of
kaftpapier. Om er vervolgens stapels met boeken
mee in te pakken die je het gehele schooljaar
met je mee kon sjouwen. Ook Arnhem had zo’n
warenhuis: op de hoek van het Velperplein en de
Velperbinnensingel zat de Vroom & Dreesman, later
afgekort tot V&D. Een plek waar je uiteindelijk niet
alleen een nieuwe agenda kocht, maar vaak -tussen
het winkelen door- een broodje, pizza of vers bereide
maaltijd at. Die tijd is sinds 2016, toen het doek voor
het V&D-concern viel, definitief voorbij.
Sindsdien zijn er verschillende pogingen gedaan om
de ruim 13.000 vierkante meter die V&D achterliet,
nieuw leven in te blazen. Tevergeefs. Winkelen op
de ‘verdieping’ is namelijk steeds minder in trek bij
het grote publiek. Ook online winkelen snoept jaar
na jaar steeds meer van het lokale winkelbestand af.
Het uiteindelijke gevolg: een groot gapend gat aan de
noordoostkant van de Arnhemse binnenstad. Niet
iets wat past bij een hoofdentree van een winkelstad.

V&D in betere tijden
(foto’s: ANP / Gelders Archief)
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Transformatiegolf
Terwijl de oude V&D-locatie het merendeel van de
tijd leeg bleef staan, werd in en rondom het centrum
het ene na het andere kantoorpand omgebouwd

Een ontheemd winkelpand na het vertrek

tot appartementencomplex. Want ook Arnhem zit,

van V&D en later Topshelf (foto: Zefanja)

net als veel andere steden in Nederland, te ruim
in het jasje als het om het aanbod aan vierkante
meters kantoorruimte gaat. Met maar liefst 150.000
vierkante meter getransformeerd vloeroppervlak
in de afgelopen vijf jaar, oftewel 12 keer de V&Dlocatie, is dit beeld aan het veranderen. In ieder geval
voor wat betreft het centrumgebied. Het nieuws dat
UTOO -een samenwerking van vastgoedbelegger
Unifore Real Estate en deelkantooraanbieder The
Office Operators- het winkelpand in de zomer
van 2019 had aangekocht én hier een high end
kantoorconcept ging realiseren, volgde als een frisse

Transformatie Jans aan de Singel, Arnhem

tegenwind.

Een momentopname in de ruwbouwfase: de roltrappen
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maken plaats voor een atrium (foto: eigen archief)

Nieuw kantooricoon
voor Arnhem en
omstreken
Want met het concept Journey Offices is er
voor het eerst sinds jaren weer visie en ambitie
om van deze ooit veel bezochte locatie, weer
een bruisende plek te maken. Een plek waar
werken, ontmoeten en ontspannen vloeiend
samengaan. In de vorm van een business
center met 183 luxe werkplekken op de 3e
verdieping tot een geheel eigen vloer met
kantoorruimte. Waarbij iedere huurder gebruik
kan maken van gedeelde faciliteiten zoals
receptie, koffielounge, yoga- en fitnessruimte.
En misschien belangrijker nog: waar een team
van hospitalymedewerkers iedere werkdag
Doorkijk vanaf de 2e verdieping: de laatste hand wordt gelegd
aan het huurdersgereed maken van de 1e en 2e verdieping,
waar kantoorruimte wordt aangeboden vanaf 250 m2.

aanwezig is. Want de filosofie achter het
concept is: kantoorgebruikers en hun gasten
een verrassende en inspirerende beleving
bezorgen. En zo is Arnhem sinds dit voorjaar
een kantooricoon rijker. Journey Offices:
“where no building has gone before”.
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Businesscenter op de 3e verdieping met onder meer
flex-plekken, ontmoetingsruimten en receptiedienst
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Op de 3e verdieping zijn, in de centrale zone, diverse
ontmoetingsplekken gecreëerd voor meet & greet
waaronder lunch, overleg en bedrijfsborrels

Rondom de centrale zone zijn 183 werkplekken gecreëerd,
volledig ingericht en dus startklaar te gebruiken.

Een van de meeting-rooms in het businesscenter met

Ontvangst en coffeecorner inéén op de

daarachter de servicecounter van het hospitalityteam

begane grond: een welkom begin van je
nieuwe werkdag of gastenbezoek

Alles voor een unieke gastbeleving: zelfs
de toiletgroepen zijn rijk gedetailleerd
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Het object
Journey Offices heeft zitting genomen in de oude
V&D-locatie, welke in 2006 is gebouwd en heropend
als onderdeel van het nieuwe Musiskwartier. Gelegen
aan het Velperplein, tegenover concertgebouw
Musis Sacrum, is het pand met in totaal 13.000 m²
een blikvanger in het noordoostelijke deel van de
Arnhemse binnenstad. De winkelfunctie op de begane
grond (3.000 m²) is behouden gebleven en onlangs
ingevuld door de komst van TK Maxx, een retailer met
A-merken voor kleine prijzen. Op de 1e tot en met de
3e verdieping zijn de kantoor- en daarbij behorende
ondersteunende functies van Journey gevestigd, met
een eigen hoofdentree en koffielounge op de begane
grond ter hoogte van de Velperbuitensingel. Zowel
naast en op het dak van het pand is de gemeentelijke
parkeergarage Musis gelegen, met in totaal 700
plaatsen.
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Onze rol
KuiperArnhem is door UTOO gecontracteerd als bouwteampartner voor de
bouwkundige aanpassingen in het gebouw. In een periode van 7 maanden is
ruim 10.000 m² winkelruimte gestript en omgebouwd tot een hoogwaardige
kantooromgeving. Om dit te realiseren zijn onder meer de volgende
werkzaamheden uitgevoerd:
•

een atrium op de plek van de voormalige roltrappen waardoor een grotere
toetreding van daglicht is gecreëerd;

•

zowel links als rechts van het atrium zijn openingen in bestaande
draagvloer gecreëerd (vides). Hierdoor is er meer openheid en interactie
ontstaan binnen het gebouw;
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•

realisatie van een nieuwe (hoofd)entree ter hoogte van Musis Sacrum;

•

aanbrengen van stalen trappen, toiletgroepen en pantry’s.

Projectgegevens
Opdrachtgever

UTOO Oost (joint-venture van Unifore
Real Estate en The Office Operators)

Rol KuiperArnhem

Bouwkundig aannemer

Architect		

HofmanDujardin

Projectmanagement		

Stone projectmanagement

Installateur		

Nexton

Brutovloeroppervlakte (bvo)

10.000 m²

Bouwtijd			

september 2019 – april 2020

Ingebruikname

mei 2020
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Thuis in transformaties
Binnenstedelijk bouwen is onze specialiteit. Aan

met het pand kan: dat geeft ruimte voor creativiteit

grote en kleine, vaak ingewikkelde projecten. Soms

en daar worden wij blij van. De transformatie van

met zeer beperkte bewegingsruimte op en rond de

Journey Offices past dan ook mooi in het rijtje van

bouwplaats. Dergelijke logistieke puzzels zien we

Jans aan de Singel (2019) en het Eusebiusplein 39-

als een uitdaging. Net als transformaties. Dit type

46 (2020), recent afgeronde transformaties in de

projecten liggen nooit heel strak op de tekentafel.

Arnhemse binnenstad.

Samen met partners op onderzoek uitgaan wat je dan

Eusebiusplein (Arnhem): transformatie

Jans aan de Singel (Arnhem):

Journey Offices: transformatie warenhuis

kantoor naar appartementen

transformatie kantoor naar appartementen

naar kantoorconcept
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Meer informatie
Wilt u meer weten over

Stephan Lap

Bezoekadres

Postadres

dit transformatieproject?

Adj. directeur

Westervoortsedijk 95a

Postbus 48

Neem dan contact op

s.lap@kuiperarnhem.nl

6827 AW Arnhem

6800 AA Arnhem

met Stephan Lap.

(026) 443 02 43

