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Van retail en kantoren naar woningbouw
Mooie retail- en kantoorpanden op toplocaties in wereldsteden. Dat is het handelsmerk van Breevast. Deze 
vastgoedbelegger en –ontwikkelaar heeft een goede neus voor de markt. En die markt vraagt in Amsterdam 

inmiddels om iets anders. Daarom verschuift de focus de komende jaren geleidelijk naar woningen. 

Amsterdam is voor Henk Brouwer de mooiste plaats om 
te wonen, leven en werken. En dat wil hij graag zo te 
houden. ‘Amsterdam moet Amsterdam blijven, en niet 
denken dat het Londen of Parijs is’, zegt hij nuchter. Het 
bewaken van de eigen identiteit is wat hem betreft de be-
langrijkste opdracht voor de komende jaren. ‘Amsterdam 
is een dynamische, liberale stad met een mooie bevol-
kingsopbouw. Veel jonge mensen door de hier aanwezige 
universiteiten en hogescholen, en veel nationaliteiten. 
Dat zorgt voor een grote levendigheid en dynamiek. Ook 
de bereikbaarheid, waaronder Schiphol, is een pluspunt. 
Het is een groot dorp. Dat dorpse moeten we erin zien 
te houden.’ 

Dat vereist een kritische blik als het gaat om vestiging 
van bedrijven. ‘We hebben geen behoefte aan nog meer 
banken of andere traditionele instanties. Die voegen na-
melijk niets toe.’ Brouwer zet liever in op jonge, innova-
tieve bedrijven. Zo bracht Breevast recent WeWork naar 
Nederland, een Amerikaanse aanbieder van flexibele 
kantoorruimte. Met 9 parkeerplaatsen op 1000 flexwer-
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Breevast, Henk Brouwer, directeur

kers past WeWork Amsterdam prima in het plaatje van 
moderne, duurzame bedrijven die de stad nodig heeft. 
Ook is hij trots op Zoku, een eigentijdse hotelketen die 
zich richt op internationale reizigers die langere tijd op 
een plek willen verblijven. ‘Dergelijke concepten passen 
bij de stad en bij ons.’

eigen regie
Als vastgoedpartij moet je meebewegen met de markt, 
en die dicteert zo nu en dan een koersverandering. Met 
het oog op de groeiende behoefte aan woningen, vooral 
in Amsterdam, legt Breevast de focus nu vooral op wo-
ningen. Er zullen geen grote nieuwe investeringen meer 
gepleegd worden in retail en kantoren, en een deel van 
de bestaande portefeuille zal herontwikkeld worden naar 
woningen. ‘We gaan herontwikkelen en ontwikkelen voor 
onze eigen portefeuille, wat  al sinds 1963 de strategie is 
van Breevast’, verklaart Henk Brouwer. 

Daarbij houdt hij graag zelf de regie. Hij ziet niets in 
plannen van de politiek om marktpartijen op te leggen 
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hoeveel ze voor de verschillende doelgroepen mogen 
bouwen. ‘Het domste wat je als stad kunt doen is om 
percentages woningbouw te gaan dicteren aan de private 
sector, zoals nu dreigt te gebeuren: zoveel betaalbaar, 
zoveel sociaal en zoveel vrije sector. Sociale woningbouw 
moet je overlaten aan partijen die daarvoor zijn aangewe-
zen.’ Breevast doet liever waar het goed in is: kwalitatief 
goede projecten realiseren op locaties zoals de Zuidas. 
Zo wil het bedrijf daar graag aan de slag met woning-
bouw in de Vivaldistraat, het Beatrixspark en de Prinses 
Irenestraat, maar ook met de herontwikkeling van het 
Delta Loydgebouw bij het Amstelstation.

De accentverschuiving naar wonen is niet alleen 
maatschappelijk wenselijk, maar ook commercieel inte-
ressant. ‘Investeren in kwaliteit betaalt zich op de lange 
termijn altijd uit’, stelt Brouwer. ‘Dat was een van de les-
sen van de crisis. En woningen in Amsterdam op goede 
locaties behouden altijd hun waarde.’ Breevast mikt op 
units voor 1 tot 3-persoons huishoudens in de betaalbare 
en vrije sector. Een mix van koop en huur, met mooie 
buitenruimtes en horeca in de plint voor een reële prijs. 

Polderdak
Maar met woningen alleen kom je er niet. Een groei-
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ende stad vraagt ook om meer groene ruimte. Daarom 
investeert Breevast ook in de leefomgeving. Duurzaam-
heid en innovatie leveren daarbij verrassende combina-
ties op. Een mooi voorbeeld is het polderdak van het 
eigen onderkomen van Breevast aan de Vivaldistraat op 
de Zuidas. ‘Hier hebben we samen met de Dakdokters 
het grootste dakpark van Amsterdam aan laten leggen. 
Ruim 2000 m2, waarvan 1600 m2 groen. Het dakpark 
is bedoeld voor alle bewoners en medewerkers van het 
pand. De inspiratiebron was de High Line in New York: 
een park van meer dan 2 kilometer lang, aangelegd op 
een verhoogde spoorlijn. Een groen lint door de stad.’ 
Ook uit oogpunt van duurzaamheid is het polderdak een 
gouden greep: het fungeert als waterberging bij hevige 
regen, draagt bij aan de biodiversiteit en biedt verkoeling 
aan mensen.

arcHitectuur
Als grote speler op de internationale markt ziet Breevast 
dagelijks hoe andere wereldsteden op een creatieve ma-
nier invulling geven aan de uitdaging van een snel groei-
ende bevolking. Internationale inspiratie genoeg, stelt 
Brouwer. ‘Neem de ontwikkeling bij Hudson Yards, een 
grote nieuwe wijk op Manhattan in New York. Of Wood 
Warf in Londen, een project dat vergelijkbaar is met de 
locatie Amstel Station.’ Wat architecten betreft is hij zeer 
gecharmeerd van Herzog & De Meuron. Dit kantoor 
tekende eerder al voor mooie eigentijdse hoogbouw 
in Wood Warf in Canary Wharf in Londen en op 56 

Leonard Street in New York. Dat leverde wolkenkrab-
bers op met fantastische buitenruimtes en verspringende 
verdiepingen. Hoe mooi zou het zijn om die partij naar 
Amsterdam te krijgen? In afwachting van de beno-
digde goedkeuring voor de herontwikkelingsplannen in 
Amsterdam, gaat Breevast de komende tijd aan de slag 
in andere Europese steden. Maar zo gauw de ambtelijke 
molens uitgemalen zijn, gaat ook in Amsterdam de spa 
in de grond. ‘We hebben 200.000 vierkante meter aan 
lokaties. De bedoeling is toch wel om die binnen vijf jaar 
beschikbaar te maken voor de Amsterdamse markt.’ ■
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