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'n Kunstenaarsvoorstelling van Deloitte se nuwe ikoniese kantoorkompleks wat teen 'n koste van meer as RI miljard deur Atterbury in Waterfall opgerig gaan word.

Atterbury slaan tender
los vir ikoniese kantore
Deloitte se
werkers word =
in eenplek
gehuisves
Elma Kloppers

aterfall in Midrand raak
'n tweede Sandton nama-
te al hoe meer swaarge-

wig-ondernemings hul ikoniese
hoofkantore in die snel groeiende
sakebestemming vestig.

Te midde van groot mededin-
ging met 15 aanbiedings, is die
tender vir die ontwikkeling van
'n nuwe Gauteng-hoofkantoor vir
die professionele dienstefirma
Deloitte, pas aan Atterbury toege-
ken.

Dié eiendomsbelegging- en ont-
wikkelingsonderneming gaan die
gebou teen 'n koste van meer as
R1 miljard namens 'n 50/50- gesa-
mentlike onderneming tussen
Atterbury en die genoteerde ka-
pitaalgroeifonds Attacq ontwik-
kel.

Louis van der Watt, uitvoeren-
de hoof en mede-stigter van At-
terbury, sé die deurslaggewende
faktor in die guns van Atterbury,
was die feit dat Deloitte by Wa-
terfall sy Woodmead-kantore in
Johannesburg en sy Pretoria-
kantore in een groot sentrale

Fume.

'n Kunstenaarsvoorstelling hoe die nuwe kantore van binne gaan lyk.

Die gebou gaan 'n
prima ligging hê teen
die Allandale-wisse-
laar aan die N1 met
goeie toegang en
sigbaarheid.

Gauteng-kantoor kan konsoli-
deer, wat tot beduidende koste-
besparings gaan lei.

Mike Jarvis, bedryfshoof van
Deloitte Africa, sê dit kom daar-
op neer dat 3 700werknemers in
een pasgemaakte gebou, wat 'n
aantreklike korporatiewe bestem-
ming is, gehuisves gaan word.

Die hipermoderne kantoorkom-
pleks, genaamd River Creek,
gaan 42500m;?se ruimte beslaan,
wat die vermoë het om byna
5 000 werknemers te akkommo-
deer.

Die gebou gaan 'n prima lig-
ging hê teen die Allandale-wisse-
laar aan die N1 met goeie toe-
gang en sigbaarheid.

Die gebou gaan uit ses verdie-

\!
p,a

pings van kantore bestaan en
vier kelderparkeervlakke met so-
wat 2 000 parkeerplekke.

Dit is deur die innoverende ar-
gitekspraktyk Aevitas ontwerp
en gaan aan die standaarde van
internasionaal-erkende leierskap-
in-energie- en omgewingsontwerp
(LEED) voldoen wanneer dit vol-
tooi is.

LEED is een van die groenbou-
graderingstelsels wat wêreldwyd
gebruik word en 'n gebou of no-
dus se groen-kenmerke onafhank-
lik verifieer.

Die gebou gaan ook 'n oudito-
rium, 'n kantien, 'n koffiewinkel,

vergaderkamers en ander inter-
aktiewe ruimtes insluit.

Van der Watt sê dit is die won-
der van Waterfall.

"Van meet af aan is dit as 'n
stad met die regte infrastruktuur
beplan en dit is hoekom dit so
lekker vloei."

Dit maak dit ook makliker om
al die geboue van groen-tegnolo-
gie en die jongste neigings in ar-
gitektuur te voorsien, sê hy.

Die grondwerk vir die gebou
gaan in Augustus vanjaar begin
en bouwerk in die laaste kwar-
taal van die jaar.

In dié stadium word daar voor-
sien dat die ontwikkeling in die
eerste kwartaal van 2020voltooi
sal wees en dat Deloitte in April
2020 daarvandaan bedrywig sal
wees.

Atterbury het 'n indrukwek-
kende kerfstok van ikoniese kan-
toorontwikkelings vir professio-
nele firmas, onder meer die Cell
C-kampus en die Group Five-
hoofkantoor in Waterfall.

Die groep ontwikkel ook 'n nu-
we hoofkantoor vir PwC in Wa-
terfall, wat in aanbou is.

Hy het onlangs 'n nuwe hoof-
kantoor vir Citadel in Clairmont
in Kaapstad voltooi.

Oor die huidige ekonomiese en
politieke skokgebeure in die land
sê Van der Watt dat dit tydelike
terugslae is en dat Atterbury 'n
langtermynbelegger is met sy oog
stewig op die bal.

"Atterbury gaan hom nie deur
die politieke gebeure laat dikteer
nie."


