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DÉ HIGH-END ONTWIKKELAAR
VAN AMSTERDAM:
ZUIDER VASTGOED

Tuncer Tuzgöl omschrijft ‘zijn’ Zuider Vastgoed graag als ‘dé high-end 
ontwikkelaar van Amsterdam’. Terecht, als je de stad verrijkt met luxe en 
eigenzinnige appartementen met oppervlakten tot wel 460 m2 en een 

verkoopprijs die richting de € 15.000/m² gaat. 

Dat hij later nog eens naam zou maken met appartemen-
ten in het ‘high-end super prime segment’, wist Tuzgöl 
absoluut nog niet toen hij begin jaren zeventig met zijn 
ouders van Turkije naar Nederland verhuisde. Hij volgde 
een studie commerciële economie, werkte tijdens die 
studie als beëdigd tolk en investeerde het geld dat hij 
daarmee verdiende op advies van zijn accountant in wo-
ningen. “Van het een kwam het ander”, vat Tuzgöl zijn 
loopbaan bescheiden samen. “Niet lang daarna kon ik in 
Amsterdam-Zuid, in de Johannes Verhulststraat om pre-
cies te zijn, een heel pand kopen voor 365.000 gulden.” 
Lachend: “Ik heb er nog twee dagen over gepiekerd ook: 
zou ik het doen of niet?”

Zuider Vastgoed, tuncer tuZgöl

KIND AAN HUIS
Tuzgöl dééd het en sindsdien is hij als het ware kind 
aan huis in Zuid. Hoewel hij in alle segmenten van de 
woningmarkt actief is als ontwikkelaar en belegger, richt 
hij zich vooral op de top van de markt. “Er moet gevoel 
achter zitten”, benadrukt hij. “In Amsterdam is een 
groeiende markt voor luxe en eigenzinnige appartemen-
ten. De doelgroep wordt gevormd door mensen die, 
laat ik me voorzichtig uitdrukken, genoeg te besteden 
hebben en dus hoge eisen kunnen stellen op het gebied 
van grootte, ligging, indelingsmogelijkheden, afwerking, 
authenticiteit, privacy en veiligheid. Wij weten als geen 
ander wat ze willen en kunnen daaraan voldoen.”

“ In AmsterdAm Is een 
groeIende mArkt voor 
LUxE EN EIGENZINNIGE 
AppARTEMENTEN.’’

Ontwikkeling van appartementen in de Paulus 

Potterstraat met uitzicht op het Museumplein.
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WAAr zou je WAt 

vAker Af WIllen 

spreken met zAken-

relAtIes?

“Ergens op de 

Noordelijke IJ-

oever. Wat er mo-

menteel in Noord 

gebeurt, vind ik 

heel inspirerend. 

We hebben er nog 

geen ontwikkeling 

gedaan, maar dat is 

slechts een kwestie 

van tijd.” 

In Welk restAurAnt 

kom je vAAk en 

grAAg?

“Omdat ik van de 

Aziatische keuken 

houd, kom ik nog 

steeds graag in 

Dragon I, aan de 

Amstelveenseweg. 

Ik woon er vlakbij, 

ga er regelmatig 

eten met mijn gezin 

en iedere keer weer 

is het top.”

WAt Is je fAvorIete 

event In AmsterdAm?

“Het Prinsen-

grachtconcert. De 

sfeer, de muziek… 

Het is ongeëve-

naard en mag nooit 

verdwijnen.”

VIER VRAGEN 
AAN TUNCER 
TUZGÖL

Terwijl Zuider Vastgoed tijdens de recente crisis op 
de woningmarkt een aardige ‘werkvoorraad’ op kon 
bouwen, is de concurrentie aan de inkoopkant de laatste 
jaren weer moordend. Tuzgöl: “Sommige partijen calcu-
leren niet rationeel, al was het maar omdat ze andermans 
geld aan het uitgeven zijn. Wij doen daar niet aan mee. 
Als ik een transactieprijs niet aan mezelf uit kan leggen, 
begin ik er niet aan, daar ben ik tamelijk conservatief in.”

INHAALSLAG
Tegelijkertijd denkt Tuzgöl dat de vierkantemeterprijzen 
voor topappartementen in Centrum en Zuid hun pla-
fond nog niet hebben bereikt. “Ten opzichte van andere 
grote steden is Amsterdam met een inhaalslag bezig. 
Op woninggebied is er een tekort aan appartementen in 
het absolute topsegment. Niet voor niets wisten we met 
de elf appartementen in ons high-end wooncomplex 

het land der fabelen. Het topsegment van de Amster-
damse woningmarkt wordt nog steeds gedomineerd 
door vermogende Nederlanders. CEO’s bijvoorbeeld die 
tachtig uur per week op de Zuidas werken en in Amster-
dam willen wonen, omdat ze liever tijd doorbrengen met 
hun gezin dan dagelijks in de file te staan.”

Begin dit jaar baarde Zuider Vastgoed opzien met de 
aankoop van de Nationale Postcode Loterij-portefeuille, 
te weten tien panden in de Van Eeghenstraat en aan 
het Vondelpark. Een ander bijzonder project is het 
zogenaamde ‘Asschergebouw’, een voormalige dia-
mantfabriek in art-nouveaustijl die Zuider Vastgoed zal 
transformeren in een mix van horeca- en bedrijfsruimten 
en daarboven appartementen van 160 m² tot 460 m² (!)

Dergelijke ontwikkelingen moeten ook in de toe-
komst mogelijk blijven, vindt Tuzgöl, die vraagtekens 
plaatst bij het recente besluit van de gemeente om tot 
2025 nog maar 20 procent van alle nieuwe woningen in 
de vrije sector te bouwen. “Alsof tijdens het spel de spel-
regels worden veranderd. Dergelijk beleid levert in mijn 
ogen alleen maar extra vertraging op. En eerlijk gezegd 
vind ik het niet fair richting de ontwikkelaars die ook in 
mindere tijden op risico durfden te bouwen en nog voor 
enige schwung zorgden in de stad.” ■

MORE een paar jaar geleden, midden in de crisis, het 
plafond van € 10.000 euro/m² te doorbreken. Die ten-
dens zet de laatste jaren versneld door. Londen blijft op 
eenzame hoogte staan, maar ik voorspel dat Amsterdam 
steden als Oslo, Stockholm en zelfs Parijs gaat inhalen. 
In de Paulus Potterstraat ontwikkelen we momenteel 
eenlaagse appartementen van 240 tot 265 m², met een 
magnifiek uitzicht op het Museumplein en de hele stad. 
De verkoopprijs gaat richting de € 15.000/m² en dat 
is marktconform, als je kijkt naar de doelgroep en naar 
deze fantastische locatie in deze prachtige, alleen door 
Amsterdammers zelf onderschatte, stad. De hele wereld 
is jaloers op de ontwikkelingen in Amsterdam, een 
unieke stad waar we zelf ook wel wat trotser op mogen 
zijn.”

MOTOR VAN DE ECONOMIE
Amsterdam is samen met Schiphol de motor van de 
Nederlandse economie en de parel van het land, betoogt 
Tuzgöl. “In het verlengde daarvan moeten we accepte-
ren dat een huur van € 300 per maand in de Jordaan 
niet meer van deze tijd is, in een stad die zich zo snel en 
spectaculair ontwikkelt. Tegelijkertijd verwijs ik al die 
verhalen over steenrijke Russen en Chinezen graag naar 

“ AmsterdAm Is sAmen 
met schIphol de motor 
vAn de nederlAndse 
economIe en DE pAREL 
VAN HET LAND.’’

Paulus Potterstraat 

en omgeving

Van Eeghenstraat


