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Het voormalige OHRA-gebouw 
krijgt een nieuwe toekomst 
onder de naam Landmark 
Arnhem.
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Landmark Arnhem:   
nieuwe toekomst voor een

iconisch gebouw
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PHB De Combi pakt gedurende dit project 
twee bouwdelen aan, vertelt bedrijfsleider 
Marcel Godschalk. “De kantoor-
voorzieningen in de toren van achttien 
verdiepingen worden flink 
gemoderniseerd. Zo vernieuwen we de 
toiletgroepen en wanden, komen er 

Het voormalige OHRA-gebouw, ook wel ‘het Ooyevaarsnest’  genoemd, 
krijgt een nieuwe toekomst onder de naam Landmark Arnhem. 
PHB De Combi & Schutte Bouw (beide onderdeel van Aan de Stegge 
Verenigde Bedrijven) bereikten eind 2021 overeenstemming met 
opdrachtgever Gelrepark B.V. voor de grootschalige renovatie.

‘In het voortraject is zorgvuldig naar alle aspecten gekeken. 

Op deze manier houden we rekening met elkaar’

Landmark • Arnhem

klimaatplafonds en nieuwe liften. De 
liftopgangen en trappenhuizen worden 
opgefrist.” De entree van het gebouw krijgt 
een nieuwe look and feel. “Wie vervolgens 
het gebouw door de vernieuwde pui en 
entree binnenkomt, ziet een ronde 
middenkern met twee verdiepingen. Ook 

deze verdiepingen worden aangepakt om 
ze te verbouwen tot moderne 
vergaderruimtes, all day bar en restaurant. 
De eindoplevering van het totale project 
zal voorjaar 2023 zijn.” 

Zorgvuldig afstemmen
De bouwdirectie van het project ligt in 
handen van Dutch City Development uit 
Diemen. Als hoofdaannemer werkt PHB De 
Combi intensief samen met diverse 
betrouwbare partners. In het bijzonder 
voor de W-Installaties Warmtebouw uit 
Utrecht en voor de E-installaties Groen & 
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http://www.phbdecombi.nl
https://www.schuttebouw.nl
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Aldenkamp Installatietechnieken uit Woerden. Naast een heldere 
offerte, onderscheidt PHB De Combi zich door een hoge mate van 
flexibiliteit, stelt Godschalk. “In het pand zijn tijdens de bouw nog 
diverse bedrijven werkzaam. Dat betekent dat we onze logistiek 
en werkzaamheden zorgvuldig afstemmen met de verschillende 
partijen. Zo heeft het bouwteam gezorgd dat Nationale 
Nederlanden een tijdelijke, eigen ingang heeft gekregen om de 
overlast te beperken en een veilige toegang te bieden. We 
moeten toch met elkaar rekening houden. In het voortraject is 
zorgvuldig naar dit soort aspecten gekeken. Op deze manier 
houden we zoveel mogelijk rekening met elkaar.”

Opdrachtgever
Gelrepark BV, Arnhem

Projectontwikkelaar
Dutch City Development BV, Diemen

Architect
Fokkema & Partners Architecten BV, Delft

Hoofdaannemer
PHB De Combi BV, Nijmegen

E-installateur
Groen & Aldenkamp BV, Utrecht

W-installateur
Warmtebouw BV, Utrecht

Afbouw
ACN Totale Afbouw, Renswoude

Brandwerende voorzieningen
Saber Brandveiligheid BV, Duiven

Vloeren leverancier
Maasmond BV, Rotterdam

Leverancier homecare systemen
BUVA, Barendrecht

Bouwprogramma
Verbouwen voormalig OHRA-gebouw voor plan 
Landmark Anrhem

Bouwperiode
Januari 2022 – februari 2023

Bruto vloeroppervlakte
45.000 m2

In de centrale ruimtes van het pand zijn akoestische plafonds geplaatst.
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http://www.renschdael.nl
https://www.dutchcitydevelopment.nl/nl/#home
https://fokkema-partners.nl
http://www.phbdecombi.nl
https://www.vpgtechniek.nl/groen-en-aldenkamp/
http://www.warmtebouw.nl
https://www.c-acn.nl
https://saberbv.nl
https://www.maasmond.nl/nl-NL
http://www.buva.nl
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Bijzonder is dat een groot deel van de wanden rond is.
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Ronde wanden in Landmark Arnhem     
Voor het team van ACN Totale Afbouw is het aanbrengen van de wanden en plafonds in Landmark Arnhem een 

project met een behoorlijke omvang. Bedrijfsleider Thomas Jacobsen: “Het gaat in totaal om 5.000 m² wand en 

3.500 m² plafond.”

 De werkzaamheden aan de wanden en plafonds zijn voor fase 1 van het project inmiddels afgerond. “We zijn nu 

bezig met fase 2. Bijzonder aan dit project is dat een groot deel van de wanden rond is. Deze zijn opgebouwd 

door middel van schenkels, die we hebben laten maken door de interieurbouwer. Het feit dat de wanden rond 

zijn, zorgde voor wat extra aandacht en werk in de voorbereiding. We hebben dit deel van de opdracht daarom 

zorgvuldig afgestemd met de interieurbouwer.”

Akoestische plafonds
In de centrale ruimtes van het pand zijn akoestische plafonds geplaatst. “Er is gekozen voor het akoestisch 

plafond Armstrong Eleganza™” en Rockfon Color-all® Dznl/AEX bandrasterplafonds in de kleur Clay.” Logistieke 

uitdagingen kent het project ook, vertelt Jacobsen. “Naast de strakke deadline zijn er in het pand zelf de nodige 

uitdagingen: in de toren van zestien verdiepingen dienen we alle materialen door middel van liften naar boven te 

brengen. Uiteraard geen probleem, maar wel iets om rekening mee te houden.”

Arnhem • Landmark

www.c-acn.nl

Ben jij een oplossingsgerichte doorzetter met technisch inzicht? 
Kijk dan snel verder op www.c-acn.nl
Voor informatie, bel Thomas Jacobsen: 0318-576450

DE LAATSTE HAND 
AAN GAVE PROJECTEN
Wij hebben plek voor:

MONTAGEMEDEWERKERS en een 
PROJECTLEIDER/UITVOERDER
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https://www.c-acn.nl


‘De vloerbedekking is in een soort taartpunten 
aangebracht’      

De ronde vormen van Landmark Arnhem waren bij het leggen van de hoogwaardige vloerbedekking een mooie uitdaging 

voor Maasmond BV. Deze specialist in het onderhouden, renoveren en inrichten van vastgoed wist wel raad met deze klus, 

vertelt Ton Faaij.  

 Als calculator, werkvoorbereider en projectleider is Faaij nauw betrokken bij het project rondom Landmark Arnhem. “Wij 

werken regelmatig samen met PHB De Combi. Voor dit project verzorgden we de entreematten en de vloerafwerking. Na 

het voorbereiden van de ondervloer, konden we de vloerbedekking aanbrengen. Heel specifiek voor dit project is dat het 

om een mooi, rond pand gaat; daar moet de vloerbedekking perfect op aansluiten. Daarom hebben we de vloerbedekking in 

een soort taartpunten aangebracht. Dat komt niet vaak voor!” Ook bijzonder is dat gekozen is voor een hoogwaardig breed 

tapijt uit Amerika. “Het gaat om een afwijkende breedtemaat dan we in Nederland gewend zijn, namelijk 366 in plaats van 

de standaard 400.”

Naast de hoofdvestiging van Maasmond West in Rotterdam beschikt het bedrijf over een eigen gordijnatelier en monteurs 

voor binnen- en buitenzonwering, Erkende Schilders en Timmerlieden. “Daarnaast is er nog een vestiging Maasmond Noord 

in Leeuwarden en sinds 1 januari bedienen we het zuiden van het land vanuit onze vestiging Maasmond Zuid in Eindhoven.”  

Meer informatie? Tel. +31 (0)10 415 04 11 - algemeen@maasmondgroep.nl - maasmond.nl

Onderhoud Schilderwerk Projectinrichting Gordijnatelier

Unieke wensen, uniek resultaat

Zonwering
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https://www.maasmond.nl/nl-NL
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Op de vloer ligt hoogwaardig breed tapijt uit Amerika.
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