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BPD IS NA VERHUIZING OOK
LETTERLIJK ‘THUIS IN AMSTERDAM’

Als het om de realisatie van integrale woongebieden gaat, is BPD marktleider in Nederland én Duitsland. 
‘Zorgen voor betaalbare, duurzame, nieuwe leefomgevingen die aantrekkelijk zijn voor bewoners, nu en in 
de toekomst’ is het motto van de Rabobank-dochter, die zich thuis voelt in Amsterdam – vanaf eind dit jaar 

ook letterlijk.

Harm Janssen, directeur Regio Noord-West bij gebieds-
ontwikkelaar BPD, kijkt er vol verwachting naar uit: 
binnenkort verhuist ‘zijn’ kantoor van Haarlem naar 
Amsterdam, waar het door Aldo van Eyck ontwor-
pen monumentale Burgerweeshuis momenteel wordt 
getransformeerd in een modern en duurzaam kantoor. 
“Eind dit jaar trekken we erin, samen met het hoofdkan-
toor van BPD dat nu nog in Hoevelaken is gevestigd. 
De op ontmoeting gerichte indeling van het gebouw, 
blijft intact: voorheen waren het weeskinderen die elkaar 
overal konden tegenkomen, straks zijn het onze mede-
werkers die met elkaar in gesprek kunnen op een van de 
vele ontmoetingsplekken.”

BPD GeBieDsontwikkelinG, Harm Janssen, Directeur reGio noorD-west

GOEDE REPUTATIE
De nieuwe behuizing doet recht aan de goede reputatie 
van BPD als binnenstedelijke gebiedsontwikkelaar én 
maakt de Rabobank-onderneming nog aantrekkelijker 
als werkgever. Bovenal onderstreept de verhuizing naar 
Amsterdam het belang van de hoofdstad voor BPD, 
verzekert de voormalige Utrechtse wethouder. “Bin-
nen onze regio, die Noord-Holland en een groot deel 
van Utrecht beslaat, neemt Amsterdam een belangrijke 
plaats in. Onder de ruim één miljoen Europeanen die in 
wijken wonen die door BPD zijn ontwikkeld, bevinden 
zich veel Amsterdammers. En daar komt er de komende 
jaren een flink aantal bij.”

Gebiedsontwikkeling Oosterdokseiland met op de kop van het eiland het toekomstige hoofdkantoor van Booking.com
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OOSTERDOKSEILAND
Behalve om nieuwe projecten, gaat het daarbij ook om 
de afronding van gebiedsontwikkelingen die al jaren 
lopen – ten teken dat BPD zich langdurig aan een gebied 
conformeert en, in het verlengde daarvan, een hekel 
heeft aan ‘lange halen, snel thuis’. Neem het Ooster-
dokseiland, waar BPD de laatste kavel gaat invullen 
met bijna 65.000 vierkante meter aan kantoorruimte en 
circa veertig appartementen. Janssen: “Bij onze integrale 
gebiedsontwikkelingen komt het regelmatig voor dat we, 
met name in de plinten van de appartementsgebouwen, 
ook commerciële ruimten realiseren, maar bij deze ont-
wikkeling ligt de nadruk juist op die commerciële ruimte. 
Dat wordt het nieuwe kantoor van Booking.com.” 

LAAN VAN SPARTAAN
Zowel in de Houthavens als op de Zuidas, verrijkt BPD 
de hoofdstad met nieuwe woongebouwen, die plaats 
bieden aan onder andere studio’s en appartementen. 
Een ander fraai voorbeeld van een (gebieds)ontwikke-
ling die al ver voor de economische crisis werd ingezet, 
is de Laan van Spartaan. BPD vult daar nu de laatste 
twee kavels in met in totaal zo’n vijfhonderd woningen in 
diverse categorieën en voor diverse doelgroepen. “Dat zit 
in onze genen”, legt Janssen uit. “BPD is ooit begon-
nen als ‘Bouwspaarkas Drentse Gemeenten’, die werd 
opgericht om mensen met beperkte financiële middelen 
te laten sparen voor een eigen woning. Mensen met een 
middeninkomen zullen we dan ook nooit uit het oog 
verliezen. We bouwen zeker ook voor hen, omdat zij heel 
belangrijk zijn voor de stad.”

Waar spreek je 

meestal af in de stad 

met zakenrelaties?

“Café-restaurant 

Dauphine aan het 

Prins Bernhard-

plein vind ik een 

handige plek. Vlak 

bij het Amstel 

Station en de A10 

is de bereikbaar-

heid perfect. En je 

kunt er nog goed 

eten ook.” 

Wat is je favoriete 

event in amsterdam?

“Dat de Uitmarkt 

op ‘ons’ Oosterdok-

seiland is geland, 

vind ik natuurlijk 

heel leuk. Een van 

de laatste events 

waar ik zelf aan heb 

deelgenomen is de 

Halve Marathon 

van Amsterdam, in 

2015. Mijn tijd? In 

de buurt van de 1 

uur 40.”

Wat is je favoriete 

restaurant in am-

sterdam?

“Die keuze is lastig. 

Ik heb niet zo lang 

geleden nog eens 

gegeten bij  Black 

and Blue  aan de 

Leliegracht. Dat 

vond ik een prettige 

plek.”

VIER VRAGEN AAN HARM JANSSEN

SwITI
Vlak bij het Nelson Mandelapark in Amsterdam Zuid-
oost ontwikkelt BPD ‘Switi’, een nieuwe buurt met 
zo’n 220 grondgebonden eengezinswoningen. “Uit 
onderzoek van BPD naar de woonwensen van Am-
sterdammers blijkt echter dat de helft van de gezinnen 
met kinderen niet per se een grondgebonden woning 
wil”, weet Janssen. “Een appartement is ook goed, 
maar dan moet de omgeving wel een hoge verblijfs-
kwaliteit hebben. Kinderen moeten er kunnen spelen, 
je moet ongestoord buiten kunnen zitten en het moet 
er schoon, heel, veilig, levendig, groen en mooi zijn. 
Niet voor niets besteedt BPD veel aandacht aan zulke 
aspecten: je kunt nog zulke mooie woningen bouwen, 
als de omgeving niet deugt creëer je een toekomstig 
probleem. Zelfs in een stad als Amsterdam, waar de 
woningmarkt niet altijd zo oververhit zal blijven als 
nu.”

NIEUwE LOcATIES
Volgens Janssen is de woningbehoefte in Amsterdam 
zo groot, dat de vraag de komende jaren niet alleen 
kan worden ingevuld met binnenstedelijke herontwik-
kelingen. “In de metropoolregio moet worden gezocht 
naar nieuwe woningbouwlocaties à la Weespersluis. Dat 
betekent: dicht bij een NS-station, in dit geval Weesp, 
en naadloos aansluitend bij een bestaande wijk. Ik 
denk dat de Westrand van de Haarlemmermeer zich er 
bijvoorbeeld goed voor leent, juist omdat er mogelijk-
heden zijn om aan te sluiten bij bestaande dorpen als 
Lisserbroek en Zwaanshoek.”

wEESPERSLUIS
Janssen noemde Weespersluis niet voor niets: ten 
noordoosten van Weesp, gaan diverse ontwikkelaars 
de komende jaren in een omgeving met veel groen en 
water 2.750 woningen toevoegen aan de woningvoor-
raad in de Metropoolregio Amsterdam. BPD tekent, 
samen met partner Van Erk, voor in totaal zo’n 1.600 
woningen. Janssen: “Afgelopen zomer zijn de eerste 
woningen in verkoop gegaan en in die eerste fase bleek 
circa 80 procent van de kopers uit Amsterdam te 
komen. Nog los van de kwantitatieve behoefte, maakt 
die herkomst duidelijk dat grondgebonden uitbrei-
dingslocaties als Weespersluis ook nodig zijn omdat nu 
eenmaal niet iedereen in een hoog stedelijk milieu wil 
wonen.” ■

1_gebiedsontwikkeling 

Laan van Spartaan, 

net buiten de ring 

van Amsterdam

2_Ook in de Houtha-

vens is BPD actief. 

Hier worden zeer 

duurzame woningen 

ontwikkeld die zijn 

voorzien van zonne-

panelen en een Tesla 

Powerwall 2 waarin 

zonne-energie wordt 

opgeslagen”
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je kunt nog zulke mooie Woningen bouWen, 
ALS DE OMGEVING NIET DEUGT cREëER JE EEN 
TOEKOMSTIG PROBLEEM
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