
Met de samenvoeging met BOAG is de dienstverlening van Drees & Sommer Nederland per 1 juli 2020 uitgebreid.  
De vernieuwde organisatie is actief in alle facetten van huisvesting, vastgoed en infrastructuur, voor kleine tot zeer  
grote en complexe projecten, nationaal en internationaal. Ondersteund en gedragen door onze solide Duitse  
moedermaatschappij Drees & Sommer SE. Hoe kunt u beter met ons kennismaken dan via onze projecten?

Het monumentale stationsgebouw van Amsterdam CS is getransformeerd naar een 
hedendaagse stationshal. Via constructieve doorbraken in het historische gebouw aan 
de voorzijde van het station vormen twee nieuwe, poortvrije passages de verbinding 
tussen de zuid- en de noordzijde van het station. Het IJ-Gebouw vormt de oorspronke-
lijke monumentale beëindiging van het station en is gerestaureerd, heeft een nieuwe 
indeling gekregen en vormt de verbinding tussen de IJ-Hal, de Poortvrije Passages en 
de bestaande reizigerstunnels. BOAG begeleidde NS Stations bij de aanbestedings-
procedure, de afstemming van de aanpak van de drie afzonderlijke projecten en de 
directievoering en het toezicht tijdens de realisatie. 

Opdrachtgever: NS Stations 
Business line: Project Management/Construction Management

WE STELLEN U VOOR AAN  
DREES & SOMMER NEDERLAND

PROJECTEN 
BOAG

OurDomain Rotterdam Blaak is een woontoren van 70 meter 
en 24 verdiepingen hoog aan de voet van de André van 
der Louwbrug. Het gebouw omvat 612 appartementen voor 
studenten en young professionals, een 600 m2 groot groen 
dakterras, 500 m2 commerciële ruimte en services zoals een 
grote fietsenstalling, lounge, fitness en 24/7 hospitality.  
BOAG en Stebru ontwikkelden de woontoren voor internatio-
naal belegger Greystar; tijdens de realisatie verzorgt BOAG  
het projectmanagement, de directievoering en het toezicht. 

Opdrachtgever: Stebru Vastgoed
Business line: Project Management/Construction Management

nhow Amsterdam RAI hotel is met 650 kamers 
op 25 verdiepingen het grootste nieuwbouw- 
hotel in de Benelux. Behalve de grootte van het 
hotel springt ook het ontwerp van architecten-
bureau OMA in het oog. De drie gestapelde 
triangels vragen om een heel specifieke  
constructie. Het viersterrenhotel ligt direct  
naast het RAI-complex. In opdracht van pro-
jectontwikkelaars COD en Being Development 
bewaakte BOAG de voortgang, kwaliteit en 
veiligheid tijdens de uitvoering.

Opdrachtgevers: COD, Being Development
Business line: Construction Management

NHOW AMSTERDAM  
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Amsterdam



Vanwege sterke groei zocht vastgoed- 
financier RNHB naar nieuwe huisvesting  
in Utrecht. Drees & Sommer Nederland 
verzorgde het projectmanagement voor  
het huisvestingstraject. In de eerste fase 
hebben wij RNHB ondersteund in het 
selecteren van een geschikte kantoor-
locatie: het nieuwe WTC in Utrecht.  
Vervolgens hebben we de inbouw en 
inrichting van de gehuurde kantoorver- 
diepingen begeleid.

Opdrachtgever: RNHB
Business line: Project Management
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Het legendarische postkantoor aan de Coolsingel in  
Rotterdam stond een decennium lang leeg. Nu is het  
monumentale gebouw nieuw leven ingeblazen:  
Omnam Group renoveert het pand tot een winkelcentrum, 
luxe hotel en een hoogbouw appartementencomplex.  
Alle betrokkenen zijn toegewijd aan de hoogste kwaliteits-
standaarden. Drees & Sommer Nederland ondersteunt  
de klant met projectmanagementdiensten zoals de  
aannemersselectie, het bouwvergunningsproces   en de 
bouwvoorbereiding.

Opdrachtgever: Omnam Group
Business line: Project Management

Sinds 2019 is Sdu gehuisvest op de huidige bijzondere zichtlocatie aan  
de A12. Drees & Sommer Nederland werkte in een eerder project samen 
met Sdu en begeleidde ook dit verhuistraject. We hielden als gedelegeerd 
opdrachtgever tijdens de verbouwing en inrichting toezicht op kwaliteit, 
planning en budget.

Opdrachtgever: Sdu
Business line: Project Management/Change management/Werkplekconcept 
en interieurontwerp



Als onderdeel van de langetermijnvastgoedstrategie van  
de BBC wilde het bedrijf een deel van het iconische  
Televisiecentrum in Londen transformeren tot een hightech, 
wendbaar, wereldwijd hoofdkantoor voor BBC Worldwide,  
de commerciële tak van BBC. De opdrachtgevers stelden 
Drees & Sommer UK aan voor het projectmanagement,  
met als extra verantwoordelijkheid de coördinatie van  
het ontwerpteam en andere aangestelde partijen.  
De transformatie en renovatie begon met het strippen  
van de bestaande kantoren (11.000 m2 BVO), inclusief  
aanzienlijke asbestverwijdering en omvatte onder  
meer grootschalige aanpassing van de structuur.

Opdrachtgever: BBC Worldwide & BBC Commercial Holdings
Business line: Facility Management Consulting/Project 
Management
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Het slimme en spectaculaire cube berlin – een  
kubusvormig kantoorgebouw op een toplocatie  
aan de Washington Platz, direct naast het centraal  
station van Berlijn – werd met de ondersteuning  
van Drees & Sommer in een bouwperiode van iets  
meer dan drie jaar gerealiseerd. Cube berlin, een  
unieke combinatie van technologie, architectuur en  
duurzaamheid, is gebouwd door CA Immo naar  
ontwerp van 3XN Architecten. In samenwerking  
met de opdrachtgever is een holistische digitali- 
seringsstrategie ontwikkeld en geïmplementeerd, die  
dit project tot het slimste gebouw van Europa maken.

Opdrachtgever: CA Immo Deutschland GmbH, Frankfurt
Business line: Digitization consulting/Building Services 
Engineering/Green Building certification

In haar zoektocht naar een partner voor het huurbeheer bij het  
betrekken van een nieuw kantoorpand in Rome heeft Mercedes-Benz 
Italia Drees & Sommer ingeschakeld. Deze beslissing heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Drees & Sommer zorgde ervoor dat Mercedes-Benz Italia 
haar nieuwe hoofdkantoor op tijd kon betrekken en dat het kantoor- 
gebouw voldoet aan de kwaliteitseisen van de groep.

Opdrachtgever: Mercedes-Benz Italia, Rome
Business line: Project Management/Facility management consulting


