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Projectinformatie:

Dit bestaande kantoorpand, gelegen in het hart van Amersfoort is 
in opdracht van de landelijke politieke partij SP verbouwd tot nieuw 
hoofdkantoor. De SP was op zoek naar een centrale locatie in Neder-
land met goede bereikbaarheid.
Een gebouw waarin alle verspreide huisvesting kon worden samenge-
voegd en wat voldoet aan flexibiliteit met een open structuur en een 
doelmatige, zakelijke inrichting.

Opdrachtgever : Landelijk bestuur Socialistische Partij

Architect : De Twee Snoeken te ‘s-Hertogenbosch

Projectmanagement : dPnb Vastgoed management te Bussum

Projectomvang : Ca. 2.000 m2 bvo 

Installatiesom : € 600.000,00 excl. BTW

Status : Opgeleverd maart 2012

Projectnummer: 09568

‘s-Hertogenbosch
Europalaan 12g - 5232 BC
Telefoon 088 030 7300
Internet  www.swebru.nl

A m e r s f o o r t



Vernieuwbouw kantoor SP te Amersfoort

Het project

Dit bestaande kantoorpand, gelegen in het hart van Amersfoort 
is in opdracht van de landelijke politieke partij SP verbouwd tot 
nieuw hoofdkantoor. De SP was op zoek naar een centrale locatie 
in Nederland met goede bereikbaarheid.
Een gebouw waarin alle verspreide huisvesting kon worden sa-
mengevoegd en wat voldoet aan flexibiliteit met een open struc-
tuur en een doelmatige, zakelijke inrichting.

Het SP hoofdkantoor is naast hoofdkantoor voor medewerkers 
tevens distributiepunt, vergaderlocatie voor partijleden en verkie-
zingscentrum.   

Het gebouw 

Het gerenoveerde jaren ‘70 gebouw is voorzien van een centraal 
gelegen trappenhuis met aan beide zijden in “split level” versprin-
gende verdiepingsvloeren.
Alle bouwlagen zijn afgewerkt in een industriële look, zonder ver-
laagd plafond.

De onderste bouwlaag is in gebruik als archief en opslagmagazijn 
voor locale - en landelijke acties.  
Op de begane grond zijn, naast een eigen parkeerterrein, de en-
treezone en twee ontvangst / vergaderzalen voor elk 100 personen 
gesitueerd, welke bij grote conferenties zoals landelijke verkiezin-
gen kunnen worden samengevoegd.

De drie bovengelegen verdiepingen zijn ingericht als kantorentui-
nen met extra concentratiewerkplekken en kleine cockpit verga-
derruimten waarbij het bovenste bouwdeel dienst doet als kantine 
met dakterras.
Het gebouw is voorzien van een nieuwe, geïsoleerde gevel met 
thermisch glas en een sedumdak.

De techniek

Volgend uit de wens van de industriële look zijn alle technische 
voorzieningen uitgevoerd als zicht installaties.
De luchtbehandeling is daarbij deels voorzien van textiele lucht-
kanalen, zogeheten airsocks, welke zorgen voor een efficiënte, 
gelijkmatige en tochtvrije verdeling van geklimatiseerde lucht. 

Op het terrein is een warmte / koude opslagsysteem aangebracht, 
welke door middel van een laag temperatuur niveau koeling in de 
zomer en de verwarming in de winter levert.   
De verlichting in de kantoortuinen bestaat uit opbouw hoogfre-
quent pendel TL armaturen welke aan de gevelzijde zijn uitge-
voerd met daglichtregeling. In de vergaderzalen en kantine ligt 
het accent op decoratieve industriële pendelarmaturen.
De cockpit- en grote ontvangst / vergaderzalen zijn uitgevoerd 
met hoogwaardige audio- en videovoorzieningen voor presenta-
ties en conferenties.

      
  

Voor nader informatie: ir. W.J.A.M. Sanders, Tel.: 0031 (0)88 030 7300 www.


