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1_Het hoofdkantoor 

van ABN AMRO 

aan de Zuidas 

2_CIRCL: het 

nieuwe circulaire 

paviljoen naast het 

hoofdkantoor van 

ABN AMRO 

3_Danielle Gans in 

de tuin van CIRCL 

Danielle Gans, Directeur aBn aMrO real estate reGiO nOOrD-West

Wat is er mooier dan directe invloed hebben op de 
stad die je hart heeft veroverd? ‘Amsterdam is voor mij 
het hart van mijn leven,’ zegt Danielle Gans enthou-
siast. ‘Ik woon al 24 jaar in Amsterdam en breng er 
4 kinderen groot. Je krijgt mij hier met geen duizend 
paarden meer weg.’ Als hoofd van het vastgoedteam 
in haar regio zit ze dan ook op de perfecte plek. Het 
team faciliteert regionaal georiënteerde commerciële 
vastgoedbeleggers en –ontwikkelaars en is daarmee een 
belangrijke partner in de metropool Amsterdam. Dat 
partnerschap is belangrijk om de uitdagingen waar de 
stad mee te maken heeft het hoofd te bieden. ‘Amster-
dam bulkt van de aantrekkingskracht. Dat leidt tot een 
enorme groei. Dat brengt problemen met zich mee, 
maar ook kansen.’ 

Belangrijke uitdagingen zijn de leefbaarheid van de 

stad en de fysieke groei. ‘Leefbaarheid is een breed be-
grip dat loopt van parken tot parkeren tot het vermogen 
van een stad om zich aan te passen aan een verande-
rende wereld. Wij denken actief met onze relaties mee 
hoe we Amsterdam zo in kunnen richten dat het een 
prettige plek blijft om te wonen, werken, winkelen en 
recreëren. Daarnaast is het ook zaak de groei van de 
stad te faciliteren. Dat betekent concreet: ontwikkeling 
van de bebouwing waarin men woont en werkt. Am-
sterdam is het aan zijn stand verplicht om ook interna-
tionale bedrijven hierheen te halen.’ 
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Duurzame groei
De lat ligt hoog: ‘Als bank zetten we ons in voor de 
verduurzaming van Nederland. Daarom faciliteren we 
partijen die zich inzetten om de groei van de stad op 
duurzame wijze vorm te geven. Dat doen we vanuit 
een sterke financiële positie en met veel kennis van 
de markt.’ Een duurzame aanpak is voor Gans een 
vanzelfsprekendheid. Al was het alleen maar omdat het 
perfect past bij Amsterdam. ‘De stad is zelf het toppunt 
van duurzaamheid: zij staat er al eeuwen. Dat schept 
verplichtingen. Wat we neerzetten moet niet alleen 
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geschikt zijn voor vandaag, maar ook voor morgen. Be-
bouwd Nederland is verantwoordelijk voor 40 procent 
van de CO2-uitstoot. Duurzaam vastgoed realiseren 
zet dus echt zoden aan de dijk. Niet alleen voor het 
milieu, het is ook commercieel interessant. Duurzaam 
investeren voegt immers waarde toe aan het bezit van 
beleggers.’ 

 
magneten voor De metropool
ABN AMRO werkt op verschillende manieren aan die 
duurzame ambities. Al het door ABN AMRO gefinan-

‘vastgoeDprojecten als magneet
voor De metropool’

Het toppunt van duurzaamheid. Zo typeert Danielle Gans Amsterdam. Pakhuizen, winkels en woningen 
veranderen geregeld van vorm en functie – een weerspiegeling van de veranderende behoeften van haar 

bewoners. Zo’n dynamische stad vraagt om duurzame oplossingen voor haar problemen. ABN AMRO 
Real Estate levert die - als financier, facilitator en kennispartner. 
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vier vragen aan Danielle gans
Waar spreek je 

meestal af met 

zakenrelaties?

Bij voorkeur op 

locatie bij onze 

prospect of bij de 

relatie. De manier 

waarop mensen 

hun eigen huisves-

ting organiseren 

vertelt ons namelijk 

veel over de partij 

waarmee we in 

gesprek zijn.  

Wat is je favoriete 

nieuWe Werkplek? 

Ik werk graag in 

het hart van mijn 

eigen organisatie 

en in het hart van 

mijn markt. Dan 

kom ik uit op de 

Zuidas: in de toren 

van ABN AMRO. 

Daar heb ik alles 

en iedereen om 

me heen waarmee 

ik in verbinding 

wil zijn. En ons 

Paviljoen CIRCL: 

een heerlijke plek 

om je laptop open 

te klappen.

favoriete restau-

rant?

Ik drink ‘s ochtends 

koffie ‘Bij Paul’ in 

de Pijp. Voor een 

ontbijt ga ik naar 

de Yoghurt Barn 

om de hoek van 

het Sarphatipark. 

Een broodje eet ik 

bij Van Dobben: 

lekkere broodjes 

en gratis entertain-

ment. Voor biefstuk 

ga ik graag naar 

Loetje en voor 

een bescheiden 

gin tonic naar het 

Volkshotel.

favoriete event ?

Ik zou willen zeg-

gen dat ik gebruik 

maak van de 

veelheid van eve-

nementen die onze 

stad biedt, maar 

dat is helaas niet 

het geval omdat 

ik nog aan het ‘ 

bijkomen’ ben van 

de 4 jongens die 

ik de afgelopen 10 

jaar heb gekregen. 

Wel gaan we iedere 

kerstvakantie met 

z’n zessen op de 

fiets langs alle 

prachtige creaties 

van het Amsterdam 

Light Festival. En 

ik doe bijna ieder 

jaar mee met de 

Dam tot Damloop: 

16 km rennen en 

als een ‘sportheld’ 

onthaald worden 

door de bewoners 

van Adam Noord 

en Zaandam. Dat 

is het afzien meer 

dan waard! 

cierde vastgoed van relaties moet in 2030 gemiddeld 
energielabel A hebben, net als al het eigen vastgoed. 
Ook het prijsbeleid bevat een prikkel: de rente op 
duurzaam vastgoed is beduidend lager dan voor niet-
duurzaam vastgoed. Gans vult aan: ‘Daarnaast werken 
we samen met ontwikkelaars en beleggers aan allerlei 
innovatieve projecten. Zo wordt het voormalige kan-
toorpand van Artesia Bank door onze relaties Capri-
corn Capital Group en REB Projects getransformeerd 
naar hoogwaardige kantoren en appartementen. Dit is 
een mooi voorbeeld van een nieuwe invulling aan een 
eeuwenoud gebouw. Of The Cloud, een sterk staaltje 
hoogwaardige herontwikkeling door Cairn Real Estate, 
waarvoor o.a. Spaces, @Leisure en Uber als huurders 
gecontracteerd zijn. Grote projecten, zoals het data-
centrum van Somerset Capital Partners voor Interxion 
op Schiphol, werken als een magneet voor de metro-
pool. Ze zetten immers een keten van bedrijvigheid in 
werking. Maar we zijn ook actief op de woningmarkt, 
bijvoorbeeld met diverse studentencomplexen; dat zijn 
complete studentendorpen met eigentijdse compacte 
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5_CIRCL is sinds 

september geopend en 

dé ontmoetingsplek op 

de Zuidas 

6_Voormalig kantoor-

pand Artesia Bank 

wordt getransformeerd 

naar hoogwaardige 

kantoren en apparte-

menten door relaties 

Capricorn Capital 

Group & REB 

Projects. 

7_CIRCL 

woningen. Hiermee leveren we ook een bijdrage aan de 
economische, technologische en sociale infrastructuur 
van Amsterdam, waarmee de stad zich ook bij internati-
onale gebruikers weet te positioneren.’ 

Kennispartner
Behalve als financier fungeert de bank ook als kennis-
partner. Bijvoorbeeld bij HAUT, de grootste houten 
woontoren van Nederland. Hier draait het vooral om 
het faciliteren van nieuwe technieken die getoetst en 
doorontwikkeld kunnen worden, zoals op het gebied 

een duurzame aanpak is voor danielle Gans 
een vanzelfsprekendheid. al was het alleen 
maar omDat het perfect bij amsterDam past.

van circulaire bouw. Dat is een kwestie van learning 
by doing. Dit blijkt ook uit CIRCL, het splinternieuwe 
circulaire paviljoen naast het hoofdkantoor van ABN 
AMRO op de Zuidas. ‘Een fantastisch gebouw,’ vindt 
Gans. ‘Dankzij het materialenpaspoort weten we van 
elk materiaal waar het van gemaakt is en waar het van-
daan komt. Alles heeft een verhaal. Zo kijk je binnen 
bijvoorbeeld aan tegen blauwe plafondplaten die zijn 
gemaakt van oude spijkerbroeken. Daar word ik en-
thousiast van. Innovatie is het ticket naar de toekomst.’

tools
Maar het draait niet alleen om vergezichten. Een ge-
zonde stad vraagt ook om concrete instrumenten, zoals 
een duurzame investeringstool. Hiermee kunnen (po-
tentiële) relaties op een makkelijke manier zien welke 
investeringen ze kunnen doen om hun gebouwen te 
verduurzamen Of het online financieringsportal waar-
mee (potentiële) relaties binnen 48 uur weten of ze een 
lening krijgen of niet. ‘Dat is een enorm pluspunt voor 
onze relaties, want snelheid is cruciaal in de branche. 
Als je in de metropool Amsterdam bij een biedingspro-
ces een financieel voorbehoud moet maken, vis je per 
definitie achter het net. Deze tool maakt daar een einde 
aan.’ De impact van dat alles is groot, stelt Danielle 
Gans. ‘Ik zie de stad mooier worden. Daar ben ik echt 
trots op.’  ■


