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J a s o n  B l a c k m o r e 
ALGEMEEn dIRECTEuR G&S VASTGOEd

‘Nederlandse gemeenten moeten wat meer ambitie 
durven tonen: duidelijke keuzes maken,

investeren in de toekomst zonder oogmerk voor direct 
rendement. Wij zoeken veel naar inspirerende

voorbeelden, en tegenwoordig moeten we daarvoor 
steeds vaker naar het buitenland. Steden in landen om 

ons heen investeren in behoud en toekomst
tegelijk. Ze creëren een plek waar kinderen een betere 
toekomst wacht. Waar beleidsmakers nu werken aan 

nalatenschap, met private partijen als partner.
We hebben lang en veel in Amsterdam gewerkt.

Nu richten we onze blik op steden met veel ambitie, 
zoals Utrecht en Rotterdam.’

Wat Wij maken, 
is beter dan 
de artist’s 
impression

m a r t i n e  G r ü n d e m a n n 
dIRECTEuR G&S VASTGOEd
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Het belangrijkste 
moment?
Het winnen van de tender 
Wonderwoods.

Terugblik
2017

top 3-projecten:
1.  Atrium.
2.  Het nieuweING-hoofd-

kantoor / Transformatie 
van Het Zandkasteel 
(coproductie met  OVG 
Real Estate).

3.   Karspeldreef.

belangrijkste les uit 
2017?
Dat bouwen weer leuk 
moet worden.
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Gebouwen met karakter die passen in de omge-
ving, en waarin mensen zich thuis voelen. Dat is het 
handelsmerk van ontwikkelaar G&S Vastgoed. Hier 
geloven ze niet in mooie plaatjes, maar in doen wat 
je belooft. Als er in een brochure een mooi gebouw 
staat, moet dat gebouw er na een tijdje ook echt staan! 
En dan niet ‘in grote lijnen’, maar tot in detail. ‘Wat 
wij maken, is beter dan de artist’s impression’, zegt 
Martine Gründemann.

Daaruit spreekt de geest van Chris Gongriep, de 
man die in 1978 G&S Vastgoed oprichtte. Hij had 
een goede neus voor de markt. Zo ontwikkelde hij 
in de jaren tachtig in navolging van Amerika veel 
hightechgebouwen in Amsterdam Zuidoost, en richtte 
hij vervolgens met vooruitziende blik zijn vizier op de 
Zuidas. 

Na het overlijden van Chris Gongriep vorig jaar 
namen Jason Blackmore en Martine Gründemann 
definitief het stokje over. Een ding stond voor hen 
als een paal boven water: het DNA van de oprichter 
moest behouden blijven! Jason Blackmore: ‘Wij zetten 
de cultuur van het bedrijf voort zoals Chris die heeft 
neergezet. Daarin staat de lol van het ondernemen 
centraal. Het plezier dat je beleeft aan mooie din-
gen maken en het feest van werken met ambitieuze, 
gepassioneerde mensen.’ Martine Gründemann vult 
aan: ‘Wij zoeken intern bewust naar mensen die in 
deze cultuur passen en die versterken. Ondernemende 
mensen met een langetermijnvisie. Ook op onze 

Met passie en plezier betekenisvolle din-
gen doen. Dat was veertig jaar geleden 
het idee van Chris Gongriep, oprich-
ter van G&S Vastgoed – en dat is nog 
steeds waar het bij deze ontwikkelaar 
om draait. Creativiteit heeft de ruimte 
nodig. Daarom verlegt G&S de focus 
van de hoofdstad naar de Randstad. Op 
zoek naar meer avontuurlijke partners. 
Maar: ‘Het DNA blijft hetzelfde!’ _

lees verder op pagina 54
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Wat Was de opdracHt?_‘Een paar 
maanden geleden hebben wij samen 
met KondorWessels Projecten de tender 
gewonnen die door de Gemeente Utrecht 
werd uitgeschreven voor het Healthy Urban 
Quarter aan de Jaarbeursboulevard. Dat 
was een grote opgave: 60.000 m2 stedelijk 
wonen en werken in hartje binnenstad met 
veel aandacht voor groen, duurzaamheid, 
gezondheid en een publieke functie op het 
gebied van cultuur, leisure en entertain-
ment. Het was een uitdagende tender met 
een hoog ambitieniveau, maar tegelijkertijd 
bood de gemeente voldoende ruimte aan 
de markt om er onze eigen invulling aan 
te geven. Een fantastische uitdaging die 
prima bij ons paste.’

Hoe Hebben jullie die ingevuld?_‘Met 
twee woontorens van negentig en zeventig 
meter, verbonden door een groene 
loopbrug. Het ene gebouw is van het 
Italiaanse architectenbureau Stefano 
Boeri Architetti, bekend van het “Bosco 
Verticale”. Vorig jaar hebben we met G&S 
een studiereis naar Milaan gemaakt om 
dit project te bekijken. Wij vonden dat heel 
inspirerend, en met deze tender kregen 
we de unieke kans om dat projectconcept 
naar Utrecht te brengen. De andere toren 
is een ontwerp van architectenbureau 
MVSA Architects. Deze toren speelt in op 
de wens van de gemeente Utrecht om een 
prettige verblijfsomgeving te creëren op 
het maaiveld. Terwijl de toren van Boeri 
introvert is, is die van MVSA juist extrovert 
in de vorm van openheid en transparantie. 

Beide torens hebben een levendige plint 
met voorzieningen zoals gezonde horeca, 
sport, kleinschalige winkels, educatie, en 
de publieksfunctie Playlab.’

Wat is Het idee acHter al dat 
groen?_‘Ons concept, Happiness 2.0.  In 
Wonderwoods gaat alles over het terughalen 
van de natuur in de stad, waardoor er een 
nieuwe balans ontstaat, met als doel een 
gezonder leven. De twee torens vormen een 
uitgebreid ecosysteem met flora en fauna. 
Er komt één hectare bos met 360 bomen 
en twee hectare struiken en heesters. Bij 
elkaar zijn dat zes voetbalvelden! Dat is goed 
voor de stad en zorgt voor een gezonde 
verstedelijking. Groen gaat het urban heat 
effect tegen, beperkt de wateroverlast tijdens 
zware regenbuien doordat het fungeert als 
waterbuffering, absorbeert CO2, produceert 
zuurstof en vangt fijnstof af. Dat alles draagt 
bij aan een aangenamer klimaat in de stad. 
Daarnaast heeft groen ook een positief effect 
op het welzijn van de mensen in en rondom 
het gebouw.’

Hoe Hebben jullie de eis voor een 
publieksfunctie ingevuld?_‘Met het 
Playlab. Dit is een indrukwekkende ontdek-
kingstocht voor jong en oud, waar het 
draait om technologie zoals virtual reality en 
3D, beeldende kunst en populaire cultuur. 
In tegenstelling tot traditionele musea waar 
je overal vanaf moet blijven, is aanraken 
en meedoen hier verplicht. Het gaat om 
spelen, voelen, ervaren, maken en uitpro-
beren. Hiervoor hebben we de leisure-

ProjecT
WonderWoods
_
 

ervaring van KondorWessels al in huis 
en werken we samen met de Botanische 
Tuinen van de Universiteit Utrecht.’ 

een deel van de Woningen Wordt ge-
reserveerd voor key Workers. Wat 
zijn dat?_‘Key Worker Housing is een 
Engels concept dat wonen in de stad ook 
voor middeninkomens betaalbaar maakt. 
Utrecht kent een tekort aan middensegment 
huurwoningen voor mensen die niet in 
aanmerking komen voor een sociale huur- 
of koopwoning. Key Workers zijn mensen 
die een belangrijke bijdrage leveren aan 
de samenleving, bijvoorbeeld leerkrachten 
en verpleegkundigen. Voor deze mensen 
is een kwalitatief goede woning in de stad 
onbetaalbaar geworden. Omdat wij het 
belangrijk vinden hen in de stad te houden, 
hebben we vijftig betaalbare huurwoningen 
voor deze groep gereserveerd.’ 

Hoe beviel de samenWerking met de 
gemeente utrecHt?_‘Die was prettig 
en verfrissend. Het leuke aan deze tender 
was dat de gemeente ons geen strak kader 
oplegde tijdens de tender, maar een vorm 
had gekozen waarbij ze ons maximaal heb-
ben uitgedaagd om met een plan te komen 
dat past bij hun ambities en doelstellingen. 
Een schoolvoorbeeld van hoe je een project 
van deze omvang en ambitie in de markt 
moet zetten.’

Wat is jouW Wens voor 
WonderWoods?_‘Dat het net zo’n icoon 
wordt als de Dom.’
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_
locatie
Healthy Urban Quarter,
Jaarbeursboulevard 
Utrecht
_
consortium
G&S Vastgoed en 
KondorWessels 
Projecten
_
architectenBureaus
Stefano Boeri
Architetti en
MVSA Architects

Wonderwoods is een echt G&S-project. 
Het ademt aan alle kanten ambitie, 
duurzaamheid en creativiteit uit.
Ontwikkelmanager Menno Ploeger
licht het project enthousiast toe. 
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projecten creëren we echt “families”: aannemers, 
architecten en adviseurs die onze waarden delen en 
er hetzelfde in staan. We dragen zo’n project echt sa-
men.’ Die sociale insteek gaat samen met een gezonde 
zakelijke instelling. ‘Je moet niet het onderste uit de 
kan willen halen of je leveranciers het vel over de oren 
halen’, stelt Jason Blackmore. ‘Een transactie moet 
goed zijn voor alle partijen. Alleen dan kun je bouwen 
aan een langdurige relatie. Dat zit bij ons diep.’ 

Het DNA blijft dus behouden, maar Blackmore 
en Gründemann zetten wel een strategiewijziging in. 
Ze braken met het imago van ‘Amsterdamse ontwik-
kelaar’ en verlegden de focus naar andere steden in de 
Randstad. Met succes. Het winnen van de tender van 
de gemeente Utrecht met het project Wonderwoods 
zien beiden als een beloning voor de nieuwe koers. 

Wat is de reden voor de strategieWijzi-
ging?_Martine Gründemann: ‘We hebben jaren 
in Amsterdam gewerkt en willen dat ook heel graag 
blijven doen, maar het beleid in de stad is tegenwoor-
dig meer een bouwopgave dan een architectonische 
/ conceptuele opgave. Dat is niet meer leuk. Daar zit 
geen uitdaging in, althans niet voor ons.’

Jason Blackmore: ‘Het is tijd voor nieuwe avonturen 
in markten die beter aansluiten bij onze ambitie en 
kernwaarden. Wij worden blij van pure creatie en sa-
menwerking met vrije geesten. Onder die omstandighe-
den is het inrichten van de openbare ruimte een feest. 
Utrecht is een stad die volledig gaat voor kwaliteit. Dat 
past bij onze ambities. Ook Rotterdam is een stad die 
zich goed ontwikkelt en waar nog ruimte is voor creati-
viteit. Daar willen we dus ook graag aan de slag.’

Wat is jullie kracht?_Martine Gründemann: 
‘Onze creativiteit. Bij ons is geen gebouw hetzelfde. 
Dat kan ook niet, want iedere plek vraagt om zijn 
eigen antwoord. Dat creatieve aspect en de lol die we 
daarin beleven, is een wezenlijk onderdeel van wie 
we zijn. Daarna is de opgave: zorgen dat het er zo 
komt. Dan heb je het over betrouwbaarheid. Tussen 
begin en eind van een project zit soms wel tien jaar. 
In die tijd kan er van alles gebeuren, maar wij zijn niet 
bereid tot concessies en zijn nauw betrokken bij alle 
onderdelen van het proces. Het is voor ons dus geen 
verrassing wat er achter de steigers vandaan komt. 
Het plaatje wat je ziet, krijg je ook opgeleverd.’

jullie hebben de samenstelling van het 
team veranderd: meer jongeren en meer 
vrouWen. Wat doet dat met het bedrijf?_
Martine Gründemann: ‘Jongeren brengen nieuwe im-
pulsen en kijken op een andere manier naar vastgoed. 

Dat vinden wij waardevol. We hebben er hard aan 
gewerkt om te zorgen dat de jonge ontwikkelaars snel 
zelfstandig konden opereren. Dat is goed voor henzelf 
en ook voor ons. Het zorgt ervoor dat wij niet verdrin-
ken in de projecten, maar de handen vrij hebben om 
bezig te zijn met de dag van morgen.’

Jason Blackmore: ‘De aanwezigheid van meer 
vrouwen zorgt voor reflectie, creativiteit en een zekere 
“ontharding”. Er is nog steeds sprake van gezonde 
strijd, maar wel een ander soort dan vroeger. Het gaat 
er niet meer om “wie de langste heeft”, maar de strijd 
wordt op inhoud gevoerd. Het geeft ook een andere 
energie in de persoonlijke relatie. Heel positief!’

en hoe Werkt het m/v-punt binnen de 
directie?_Jason Blackmore: ‘Wij vullen elkaar aan.’ 
Martine Gründemann: ‘Als wij met z’n tweeën aan-
komen bij een aannemer, merk ik dat alle testosteron 
ineens wegvloeit. Dat is mooi, want dan kun je het 
over de inhoud hebben. Ik heb zelden een conflict.’ 

Jason Blackmore: ‘Ik kan nog wel eens met een 
gestrekt been ergens ingaan. Maar ik ben ook van de 
verbinding, de juiste mensen bij elkaar brengen. Die 
wisselwerking is heel gezond.’

zijn jullie avontuurlijk of risicomijdend?_
Martine Gründemann: ‘Beide. We houden wel van 
spannende projecten, maar willen geen enorme 
risico’s lopen. Het idee is wel dat je over tien jaar nog 
steeds de telefoon opneemt. Worst-case en best-case 
liggen ver uit elkaar. Dus het is bij ons niet: the only 
way is up.’ 

Jason Blackmore: ‘Wij zorgen er altijd direct voor 
dat risico’s worden afgedekt met investeringen. Dan 
kun je daarna avontuurlijk ontwikkelen.’

Wat Was jullie grootste avontuur?_Jason 
Blackmore: ‘Toen ABN besloot naar de Zuidas te 
gaan, kochten wij daar een tenniscentrum. Dat was 
een gok, maar wij geloofden erin. Als er in die tijd iets 
gebeurde in Nederland, was het op deze postzegel! 
En ons gevoel bleek te kloppen. Zelfs door de zware 
crisis heen hebben we hier mooie projecten weten te 
realiseren. Toen wij twaalf jaar geleden de eerste fase 
van Mahler opleverden, stond 60 procent leeg. De 
kranten schreven over een mislukt project. Maar het 
voordeel van een bepaalde leeftijd hebben, is dat je 
aardig kunt relativeren. Planvorming, sloopregelin-
gen, grote leegstand. We hadden het allemaal als eens 
voorbij zien komen, dus raak je niet zo snel meer in 
paniek. Ik vind het nog steeds cool om hier de straat 
in te rijden en te bedenken dat het merendeel van de 
gebouwen hier door ons is gerealiseerd.’ 

vooruiTblik 
2018
Wat Wordt de uitdaging 
voor 2018?
Het bestendigen van onze 
strategie om in meer grote 
steden van Nederland actief 
te worden.

projecten op stapel
Meerdere projecten liggen 
in het verschiet. Naast 
Amsterdam en Utrecht volgt 
snel Rotterdam, en mis-
schien Den Haag. 


