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FOtOGraFIE MarCEL krIJGEr -- 60 -- tEkSt pEtra prOnk

Mooie dingen maken met leuke mensen. Dat is wat Maarten de Gruyter en 
Harm Boelens voor ogen stond bij de oprichting van Boelens de Gruyter tien jaar 

geleden. En dat is overtuigend gelukt. Ze vestigden hun naam met complexe, 
binnenstedelijke projecten, dwars door de crisis heen. Maar dat is maar de helft 

van het verhaal. De andere succesfactor is minstens zo belangrijk: de mensen met 
wie ze werken. Ontwikkelen is teamwerk, en prettig en oprecht zakendoen staat 

hier hoog in het vaandel. ‘Mensen spelen bij ons de hoofdrol.’ 

Boelens de Gruyter: 
al tien jaar aan de Bal

M a a r t e n  d e  G r u y t e r
OprICHtEr En dIrECtEur Van BOELEnS dE GruytEr

H a r M  B o e l e n s
OprICHtEr En dIrECtEur Van BOELEnS dE GruytEr
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meer bouwde. Dat was zo bijzonder dat 
de burgemeester de eerste steen kwam 
leggen.’

Wat is de uitdaging voor de 
toekomst?_‘We zijn altijd conserva-
tief in onze berekeningen, omdat we 
geen onverantwoord risico willen lopen. 
Dat is in deze tijd best moeilijk, want 
de prijzen gaan hard omhoog. Maar ik 
heb er vertrouwen in dat onze manier 
van werken overeind blijft, als we 
doorgaan zoals we nu doen en trouw 
blijven aan onze principes. Wel kiezen 
we met het oog op de markt voor een 
verbreding van onze focus: ook meer 
richting commercieel vastgoed én meer 
lokale aanwezigheid in de Brabantse 
stedenrij.’

Wat hebben jullie met 
voetbal?_‘Als oud-voorzitter van FC 
Den Bosch ben ik een groot voetbalfan. 
Wij sponsoren de club en gaan met 
relaties geregeld naar wedstrijden. De 
inhoudelijke link: de spanning van het 
spelletje is ook terug te vinden in ons 
vak.’

Wat betekent Winnen voor 
jou?_‘Veel! Ik kan slecht tegen m’n 
verlies als ik dat verlies onterecht vind. 
Maar als ik een tender verlies in eerlijk 
spel, ben ik daar snel overheen.’

Wat is jouW definitie van 
succes?_‘Projectontwikkeling is 
samenwerken. Wij zijn succesvol als 
iedereen trots is op het eindresultaat en 
we iets gemaakt hebben waar mensen 
zich prettig in voelen.’

M a a r t e n  d e  G r u y t e r

Welk Woord past bij tien jaar 
boelens de gruyter?_‘Ambitieus.’

Wat stond jullie voor ogen bij 
de oprichting?_‘Harm en ik hebben 
elkaar bij een vorige werkgever leren 
kenen. Het klikte meteen goed. Harm 
was ontwikkelaar, en ik ben commer-
cieel medewerker. Dat was een mooie 
mix. Tien jaar geleden hebben we de 
stoute schoenen aangetrokken en zijn 
we samen een bedrijf begonnen. We 
hebben altijd op één lijn gezeten. We 
wilden projecten doen waar we trots op 
zijn, die een meerwaarde hebben voor 
een dorp, stad of gemeenschap, en met 

mensen met wie we op een prettige 
manier zaken kunnen doen.’

is dat uitgekomen?_‘Absoluut. We 
staan waar we gehoopt hadden dat we 
zouden staan. We maken uitdagende 
projecten, zijn de crisis goed doorge-
komen en hebben waanzinnig goede 
collega’s geschoold. Veel mensen die 
uit de schoolbanken bij ons begonnen 
zijn en zich bij ons fantastisch hebben 
ontwikkeld. Daar ben ik heel trots op.’

Wat zijn voor jullie als oprich-
ters belangrijke Waarden?_‘Wij 
zijn allebei heel gevoelig voor sfeer 
en goede relaties. Projecten moeten 
commercieel en financieel verantwoord 
zijn, maar winst is nooit de primaire 
drijfveer. We hebben altijd gezegd: als 
het niet goed voelt, doen we het niet. 
Wij willen vooral mooie dingen maken 
met leuke mensen.’ 

Waar gaat jouW vastgoedhart 
sneller van kloppen?_‘Complexe, 
binnenstedelijke projecten. Ons eerste 
project was de aankoop van de voorma-
lige kantine van NDSM. Dat hebben 
we hertontwikkeld tot een gaaf kantoor-
gebouw voor de creatieve industrie. Dat 
soort projecten past bij ons.’

noem eens een hoogte-
punt uit de afgelopen tien 
jaar?_‘Wicherskwartier. Niet omdat 
het inhoudelijk zo interessant was, 
maar omdat we daarmee het grootste 
woningbouwbouwproject van Am-
sterdam hebben gerealiseerd op het 
dieptepunt van de markt toen niemand 

H a r M  B o e l e n s

boelens de gruyter in één 
Woord?_‘Uitdagend.’

met Welk gevoel kijk je te-
rug op de afgelopen tien 
jaar?_‘Ongelofelijk trots. Kort na de 
start brak de crisis uit. Toch hebben we 
ons bedrijf in die tijd weten op te zetten 
en uit te bouwen, en de laatste jaren 
maken we zelfs een flinke groei door. 
Dat stemt mij heel tevreden.’

Wat zijn hoogtepunten?_‘Het 
Wicherskwartier, The Student Hotel, 
het Jan Bommerhuis en nu het Amstel-
kwartier.

Daar hebben we scherp aan de wind 
mooie projecten weten te realiseren. 
Het zijn stuk voor stuk markante ba-
kens in de ontwikkeling van ons bedrijf. 
Volkomen verschillende projecten, 
maar ze hebben één ding gemeen: 
ze voegen allemaal iets toe. Met The 
Student Hotel en het Jan Bommerhuis 
hebben we een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van de 
Wibautstraat. Dat is een heel andere 
straat dan een paar jaar geleden. Die 
straat heeft mede dankzij onze projec-
ten echt een tweede leven gekregen.’

Waar meten jullie succes aan 
af?_‘Succes zit niet in de grootte van 
een project. Het gaat erom dat je iets 
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realiseert wat de omgeving beter maakt 
en waar mensen met plezier wonen en 
werken. Neem de Huidekoperstraat, 
een complex met elf appartementen. Ik 
ben er heel trots dat we dat project in 
de crisis hebben vlot getrokken. Er is 
veel energie in gaan zitten, maar het is 
een verrassend mooi pandje geworden.’ 

Welke rol spelen mensen bij 
dat succes?_‘De hoofdrol! Ons 
succes bestaat niet alleen uit mooie 
projecten, maar ook uit mooie men-
sen die met ons willen werken. Mooie 
projecten maken, doe je samen. 

Het team is dus essentieel voor 
ons succes. De ontwikkelaars runnen 
onze projecten en vertegenwoordigen 
ons. Zij zijn ook wezenlijk voor onze 
werkvreugde. Datzelfde geldt voor onze 
relaties. Ontwikkelen is mensenwerk. Je 
hebt allerlei partijen nodig om een pro-
ject tot stand te brengen, en wij hechten 
aan prettig contact met al die partijen. 
Financiële haalbaarheid is essentieel, 
maar de zachte kant van ons werk is 
minstens zo belangrijk.’ 

Wat zijn de plannen voor de 
komende tien jaar?_‘Die zijn niet 
schokkend. Je blijft altijd schaven aan 
de succesformule, maar er ligt inmid-
dels een stevig fundament. Daar willen 
we op voortbouwen. De koers zal niet 
sterk veranderen. We gaan vooral door 
met waar we mee bezig zijn: mooie 
projecten ontwikkelen. Uitdaging kan 
in veel dingen zitten: projecten, groei of 
mensen. Het liefst maken we complexe, 
spraakmakende projecten, want daar zit 
onze kracht. Maar nog belangrijker: we 
willen dat doen met mensen in wie we 
vertrouwen hebben en bij wie we ons 
fijn voelen. Prettig zakendoen staat bij 
ons hoog in het vaandel. Als we trouw 
blijven aan onze waarden, komt het 
succes vanzelf.’

MIJN MOOISTE 
MOMENT...

Maarten de Gruyter
‘Het tekenen van het eerste 
huurcontract.’
_

HarM BOeLenS 
‘Dat zijn er heel veel. De 
start en oplevering van elk 
project; het besef dat we 
weer iets moois gereali-
seerd hebben. Dat zijn mijn 
momenten.’
_

JOëLLe LOkHOrSt
‘Ik vind het een mooie 
gewoonte dat we hier het 
begin en eind van projecten 
met elkaar vieren. Een 
eerste paal die de grond 
ingaat, het hoogste punt 
of de oplevering van een 
gebouw. Dat zijn echt 
mijlpalen voor het hele 
team. Je bouwt samen aan 
iets tastbaars, en ik vind 
het heel bijzonder dat we 
die momenten met elkaar 
markeren.’
_

BOB SanderS
‘De oplevering van het 
voormalige dierenasiel. Een 
klein project waar veel tijd 
en moeite in heeft gezeten. 
Het was een gigantische 
klus om het vervallen, 
monumentale pand in zijn 
oude glorie te herstellen, 
maar wel heel bevredigend. 
Er zit nu een horecazaak 
in met een bierbrouwerij: 
Poesiat & Kater. Daar zag ik 
mezelf echt staan met een 
biertje.’ 
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J o ë l l e  l o k H o r s t
SindS: 4,5 Jaar

Waarom boelens de 
gruyter?_‘Ik zie veel leeftijdgenoten 
die na twee of drie jaar bij hun werk-
gever vertrekken. Dat is bij mij niet in 
me opgekomen. Boelens de Gruyter 
is een zeer ondernemende organisatie 
waar ik de kans krijg om zelf aan de 
slag te gaan. In mijn eerste jaar kreeg 
ik meteen al de verantwoordelijkheid 
voor de transformatie van de voorma-
lige Parooltoren en het Trouwgebouw. 
Een grote transformatieopgave van 
de oude krantengebouwen naar een 
hotel met 574 kamers. Dat geeft het 
vertrouwen aan dat Maarten en Harm 
in mensen hebben om dingen zelf te 
doen. De korte lijnen en het feit dat er 
snel geschakeld kan worden, zorgen 
voor snelheid in het proces en je eigen 
ontwikkeling. De keerzijde van die 
werkwijze: als je hier binnenkomt is er 
geen traineeprogramma. Je moet het 
helemaal zelf doen. Maar dat past juist 
heel erg bij mij.’

Welk aspect bevalt je met 
name?_‘Ik vind het erg leuk om 
een project van a tot z uit te voeren, 

B o B  s a n d e r s 
BiJ Het BedriJf SindS: 2008

hoe kWam je bij boelens de 
gruyter terecht?_‘Ik was op 
zoek naar een baan bij een klein 
bedrijf met ambitie. Korte lijnen, 
veel dynamiek en snel schakelen, dat 
spreekt mij aan. En dat heb ik hier 
gevonden. Een leuke club jonge 
slimme mensen die veel vrijheid 
krijgen om mooie projecten te doen. 
Het is hard werken, maar we hebben 
ook veel lol. Mensen zijn voor ons 
belangrijk. We gaan niet altijd voor 
degene met de scherpste prijs, maar 
wel voor degene met wie we graag 
samenwerken. Conflicten genereren 
negatieve energie. Dat is zonde van je 
tijd.’

je Werkt er bijna vanaf het 
begin. Wat is er in die tijd 
veranderd?_‘Behalve dat er mensen 
en projecten bij gekomen zijn, eigenlijk 
niet veel. Gelukkig maar! We staan nog 
steeds voor dezelfde principes: mooie 
projecten maken met leuke mensen. 
Dat was de sfeer in de eerste jaren en 
dat is nog steeds zo. Daar voel ik me 
bijzonder bij thuis.’ 

zowel technisch als commercieel. In 
de tijd dat ik hier werk, heb ik twee 
grote transformaties mogen leiden. 
Dat zijn complexe processen met 
veel actoren in een binnenstedelijk 
setting. Dat is enorm leerzaam en 
superinteressant.’ 

Welk talent kun jij hier goed 
kWijt?_‘Wat ik leuk vind en waar ik 
goed in ben is: mensen meekrijgen, 
overtuigen en de juiste kant op laten 
gaan. Bij het Jan Bommerhuis was 
ik contactpersoon richting gemeente 
voor de vergunningen. Door het 
nauwe contact hebben we de vergun-
ningen in no time binnengekregen. 
Daarnaast breng ik ook een stukje 
creativiteit in. Ik ben van de ideeën en 
oplossingen.’ 

Wat is de grootste ver-
andering die je hier hebt 
meegemaakt?_‘De markt. Toen ik 
hier begon was de uitdaging: een plan 
verkopen. Nu is dat: slim inkopen en 
projecten niet baseren op de roze wol-
ken van de toekomst.’

op Welk project ben je het 
meest trots?_‘Dat is toch wel mijn 

eerste project: het Parool-Trouwge-
bouw. Andere partijen dachten aan 
sloop-nieuwbouw, maar wij hebben 
gekozen voor transformatie. Dat was 
een enorme uitdaging, want weinig 
mensen zagen toentertijd de kwaliteit in 
de gebouwen en de straat. Maar door 
het terugbrengen van de karakteristieke 
elementen, het toevoegen van nieuwe 
elementen en een passende gebruiker, 
heeft het een nieuw leven gekregen. 
Mede daardoor is de Wibautstraat nu 
een van de meest levendige en dyna-
mische straten van Amsterdam. Dat is 
ontzettend gaaf.’ 

ook Wel eens stevige 
stress?_‘Absoluut. De planning bij 
de Parooltoren was zo’n moment. We 
moesten voor september opleveren, 
omdat dan het semester begint en de 
studenten komen. Er was dus totaal 
geen uitloop mogelijk. Uiteindelijk is 
dat gelukt, maar dat gaat niet vanzelf.’ 

Wat is jouW stip op de 
horizon?_‘Ik vind het belangrijk dat 
ik de vrijheid heb om creatief en on-
dernemend bezig te zijn. Ik wil mezelf 
blijven inspireren en gebouwen ontwik-
kelen waar ik trots op kan zijn.’ 

Wat is er leuk aan jouW 
functie?_‘De diversiteit en het on-
dernemerschap. Het zien van kansen in 
de markt en daar bovenop duiken. Als 
ontwikkelaar krijg je hier veel verant-
woordelijkheid. Elk project is anders en 
het gaat nooit zoals je verwacht, dus je 
moet voortdurend inspelen op veran-
derde omstandigheden. Dat houdt het 
spannend.’
 
Wat is voor jou een hoogte-
punt uit de beginjaren?_‘Ik ben 
er trots op dat we zelfs hartje crisis 
mooie dingen hebben weten te maken. 
Projecten als de Netwerkweg en de 
Huidekoperstraat, daar moesten we 
destijds hard aan trekken, maar het is 
toch gelukt om iets moois neer te zet-
ten. Dat was voor die tijd een enorme 
prestatie.’ 

en meer recent?_‘Het winnen van 
de tender voor het Amstelkwartier. Dat 
is een complexe ontwikkelopgave met 
veel restricties vanuit de gemeente en 
veel uitdagingen. Het klimaatneutraal 
bouwen was ingewikkelder dan gedacht 
en de bouwprijzen stegen gaandeweg 
het traject enorm. Die tegenvallers heb-
ben we opgelost door er een efficiënt 

gebouw van te maken. Nu staan er 
zeventig goede woningen voor het mid-
densegment huur met een commerciële 
plint. Daarmee geven we echt iets aan 
de stad.’

Welke les heb je hier 
geleerd?_‘Om complexe situaties te-
rug te brengen tot de kern en daardoor 
een simpele oplossing te bedenken. 
Daarnaast heb ik me ook de manier van 
werken van Boelens de Gruyter eigen 
gemaakt: zo snel mogelijk partners 
erbij halen en die verantwoordelijk-
heid geven, zodat je risico’s goed kunt 
beheersen.’ 
 
Waar droom je van?_‘Ik zou wel 
een keer een 5 sterrenhotel willen 
maken.’

ga je de volgend tien jaar hier 
nog meemaken?_‘Als Boelens de 
Gruyter zich ontwikkelt zoals het zich 
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld 
en als ik zelf mogelijkheden heb om 
te blijven groeien, zou ik niet weten 
waarom niet.’


