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Commerz Real en Provast starten bouw 2Amsterdam aan de Zuidas
Melia hotel met skybar en multi-tenant kantoor

Op dinsdag 13 november is de start bouw van 2Amsterdam in Amsterdam feestelijk
ingeluid. In het hart van de Zuidas, direct naast het WTC en station Amsterdam Zuid,
herontwikkelt Provast de voormalige kantoortorens van AkzoNobel en Stibbe voor het
Commerz Real open-ended real estate fund hausInvest. Het fonds heeft de torens al 20
jaar in portefeuille. De torens worden getransformeerd tot een hoogwaardige mixed-use
ontwikkeling: 2Amsterdam. KCAP Architects&Planners is verantwoordelijk voor het
ontwerp.
Dit hoogwaardige multifunctionele project bestaat uit 20.000 m² vvo multi-tenant kantoor, een
Melia hotel met 330 kamers, een skybar en een ondergrondse parkeergarage met 374
parkeerplaatsen. De functies versterken elkaar, creëren 24/7 leven in het gebied en een groene
corporate garden maakt de onderlinge verbinding. De duurzame kantoortoren bestaat uit grote,
flexibel in te delen verdiepingen met vides en trappen en krijgt een BREEAM Excellent certificaat.
Deze transformatie speelt in op de vraag naar kwalitatief goede kantoorruimte op de beste
kantorenlocatie van Nederland. De herontwikkeling en verduurzaming bieden de gewenste
kwaliteit, uitstraling en flexibiliteit, waardoor de keuze voor dit bestaande object een uitstekend
alternatief is voor tailor-made nieuwbouw. De combinatie met een hotel en de eerste skybar van de
Zuidas zorgt voor een ongekende impuls voor het gebied.
Het hotel en de parkeergarage worden eind 2020 opgeleverd en de kantoortoren in het voorjaar
van 2021. De bouw is in handen van J.P. van Eesteren.
Meer informatie: www.twoamsterdam.nl
De aftermovie van het event staat woensdagochtend voor 9 uur online en kan vrij worden gedeeld:
https://www.linkedin.com/in/provast/detail/recent-activity/shares/
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Over Provast
Provast is dé ontwikkelaar op het vlak van wonen, werken, winkelen en verblijven. Provast
ontwikkelt sinds 1985 hoogwaardig en duurzaam vastgoed met passie, vakmanschap en
ondernemerschap. Een succesvol project is zoveel meer dan een mooi gebouw. Onze projecten,

groot of klein, zijn landmarks. Wij creëren maatschappelijke meerwaarde en (re)vitaliseren de
omgeving. En doen geen concessies aan kwaliteit.
About Commerz Real
Commerz Real is a subsidiary of German Commerz Bank with 46 years of market experience and
approximately 31 billion euros in assets under management. The company combines
comprehensive knowhow in asset management and a broad-based structuring expertise to deliver
its signature service spectrum of fund products focused on tangibles and bespoke financing
solutions. The fund spectrum includes the open-ended real estate fund “hausInvest,” institutional
investment products as well as private equity funds (so-called “entrepreneurial participations”) for
real estate, aircraft, regenerative energy, and ships. In its role as leasing company of
Commerzbank Group, Commerz Real offers tailored equipment leasing concepts along with
bespoke financing arrangements for assets such as real estate, big-ticket equipment, and
infrastructure projects.

