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‘De ruimte om te bouwen worDt steeDs kleiner’
Vastgoedadviseur DVP zet graag zijn tanden in klussen met een hoge moeilijkheidsgraad. Van een 

ondergrondse fietsenstalling tot de uitbreiding van de Efteling. Met de nieuwbouw van de Rechtbank 
Amsterdam heeft DVP weer een nieuw werkterrein betreden. Dat is evenwichtskunst op hoog niveau.

De grootste uitdaging in Amsterdam? Daar kan Hans 
Diepenhorst kort over zijn: het groeiende ruimtege-
brek voor bouwwerkzaamheden. Neem de Zuidas. 
“Wij hebben ruimte nodig om ons werk uit te voeren, 
maar die ruimte wordt steeds kleiner. Letterlijk. 
Naarmate de Zuidas dichter bebouwd wordt, botst het 
belang van de bouwers steeds vaker met het belang 
van de mensen die hier wonen en werken. Wij zijn niet 
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voor een gat te vangen, maar het vergt wel steeds meer 
inventiviteit om alle betrokken partijen op één lijn te 
krijgen. Wij fungeren in dat proces als mediatoren.  
Aan ons de taak om alle neuzen dezelfde kant op te 
krijgen, ondanks de vaak tegengestelde belangen.”

Hoe lastig dat kan zijn, tekent Ger Dogge. “Een 
goed circulatieplan is een voorwaarde om te kunnen 
bouwen. Maar dat wordt steeds lastiger. Je bouwt op 
een postzegel en je staat altijd in de weg. Elk stadsdeel 
en elke instantie heeft zijn eigen regelgeving en voor-
waarden. Die matchen lang niet altijd. Als wij echt alle 
regels zouden naleven, kon er niet gebouwd worden. 
We krijgen vaak niet de benodigde ontheffingen. Zo 
mocht het fietspad aan de Parnassusweg, waar we 
werken aan de Rechtbank, niet dicht. Nog geen dag. 
Maar het is volslagen onmogelijk om ons werk te doen, 

als dat niet gebeurt.” De sleutel om in zo’n omgeving 
toch tot resultaten te komen, is overleg. Hans: “Je moet 
uitleggen dat elke vernieuwing iets toevoegt aan de 
stad, wat uiteindelijk de leefbaarheid en het comfort 
verhoogt. Om daarnaartoe te komen, moeten we bij alle 
stakeholders voortdurend begrip kweken voor elkaars 
standpunt.” 

evenwichtskunst 
Dat is evenwichtskunst op hoog niveau. En dat is pre-
cies waar DVP goed in is. Dit bureau adviseert in vast-
goedzaken in de volle breedte, van advies tot project-
management. Hans: “Als het moeilijk, groot of complex 
wordt, kunnen wij een bijdrage leveren. Als anderen 
het opgeven, vinden wij het juist leuk om ermee aan de 
slag te gaan.” De omvang van DVP (55 medewerkers) 
staat garant voor persoonlijk contact en betrokkenheid. 
“Onze klanten hebben één aanspreekpunt, iemand die 
van alle markten thuis is en die bij hun zaak betrokken 
is, van initiatief tot na de oplevering. Of het nu gaat 
om mensen die met de voeten in de modder staan of 
mensen die alles weten van processen, in principe is 
iedereen bij ons allround.” Dat spreekt Ger Dogge bij-
zonder aan: “Bij collega-bedrijven doe je vaak maar een 
deel van een project. Wij doen het hele project van a tot 
z. Daarmee creëer je een band met de opdrachtgever en 
bouw je veel knowhow op.”
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een penalty, dertig jaar lang. De uitdaging is alle partijen 
in dezelfde flow te krijgen. Dat maakt de realisatiefase 
nu spannend. Het is een proces waarin je van grof naar 
fijn gaat. Stap voor stap dingen aanpakken en problemen 
oplossen. Goede communicatie is daarbij cruciaal. Het is 
zaak alle partijen goed geïnformeerd te houden.”

Afstemming
Aan de overkant van de weg is DVP betrokken bij een 
heel andere opgave: de renovatie en uitbreiding van het 
Atrium met twee nieuwe torens en een parkeergarage. 
De uitdaging van deze klus is dat de huurders van het 
pand hun werk niet even stil kunnen leggen. Tijdens de 
verbouwing blijft ‘de winkel’ dus gewoon open. “Het 
logistiek management is hier enorm ingewikkeld”, zegt 
Ger. “Je moet gefaseerd schuiven en alles maximaal 
afstemmen met alle stakeholders.” Datzelfde geldt voor 

de uitbreiding van Schiphol met het Capital Programme. 
Ook daar moet alles tot in detail van tevoren worden ge-
pland met tijdsloten. Om de werkzaamheden op rolletjes 
te laten lopen, wordt buiten de luchthaven een logistieke 
HUB ingericht vanwaaruit gewerkt wordt. Weinig werk-
ruimte ‘on the spot’ zal steeds gewoner worden, verwacht 
Hans Diepenhorst. “Wij zijn dat niet gewend in Neder-
land, maar in Londen of New York is het heel normaal 
dat werkzaamheden worden uitgevoerd vanachter een 
schutting en dat alles ‘just in time’ wordt afgevoerd en 
verwerkt. Een goede logistieke planning gaat de komende 
jaren steeds belangrijker worden.” ■

Consortium NACH bestaat uit Macquarie (financier), DVP 
(projectmanagement), KAAN Architecten (architect), ABT 
(ingenieursbureau), Heijmans N.V. (bouwer) en Facilicom 
(facilitair bedrijf). 

waar spreek je 

meestal af in de stad 

met zakenrelaties?

“WTC Zuidas.”

wat is favoriete 

nieuwe plek in de 

stad?

“De Zuidas.”

Beste restaurant?

“Ron Gastrobar.”

favoriet event?

“Sail.”

vier vrAgen AAn hAns 
Diepenhorst

rechtbAnk
Die knowhow moeten ze nu volop aanspreken bij de 
nieuwbouw van de Rechtbank Amsterdam, waarbij DVP 
deel uitmaakt van een consortium. Het gaat hier om een 
DBFMO (Design Build Finance Maintenance Operate), 
een vorm van publiek-private samenwerking waarbij 
overheid en marktpartijen een langlopend contract met 
elkaar aangaan. In dit geval voor dertig jaar. 

“De Rechtbank Amsterdam is een bijzonder project”, 
verklaart Hans. “In plaats van het gebruikelijke program-
ma van eisen en een gefaseerde uitvoering ligt hier maar 
één eis voor het eindstadium: een goed functionerende 
rechtbank. Als consortium NACH zijn we verantwoor-
delijk voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud en 
de facilitaire dienstverlening. Hoe we daar invulling aan 
geven, is aan ons. Dat is nogal wat. Je koerst af op een in-
gebruikname. Als je dat niet goed doet, krijg je ieder jaar 

‘ kwaliteit heeft veel te maken met de 
menselijke maat, juist nu steden zo sterk 
groeien. nADenken over groen en ruimte 
voor ontmoeting is net zo belAngrijk Als 
nADenken over Architectuur.’   

de Rechtbank Amsterdam, de courtroom

de Rechtbank Amsterdam, de central foyer


