- Bouwen aan de stad Dura Vermeer
directie, Marijke Nas en Rob Steijn

Bouwen wordt werken
aan de leefomgeving
Directieleden Marijke Nas en Rob Steijn van Dura Vermeer Bouw Midden West delen hun visie
op de stadsinrichting van Amsterdam en vertellen over hun spectaculaire bouwjaar 2018.
Behalve het halen van hun spannende EMA-deadline komend jaar, spelen er volgens de twee
nog meer belangrijke branchebrede uitdagingen.

De locatie voor de maandelijkse ‘groeisessie’ van de
directie Dura Vermeer Bouw Midden West kon amper
treffender: vanuit de drijvende vergaderzaal kijk je lijnrecht over het IJ uit naar Amsterdams nieuwste ‘landmark’, de Pontsteiger. Een eigentijdse Arc de Triomphe,
ontwikkeld en gebouwd door Dura Vermeer samen met
De Nijs. Pontsteiger is opgeleverd. Zo kende 2018 meer
hoogtepunten voor het 165-jarig familiebedrijf, zoals de
opening Noord/Zuidlijn, de verhuizing van het Europees
Geneesmiddelen Agentschap (EMA) van Londen naar
Amsterdam en dan de snelheid waarmee dit nieuwe
kantoor nu wordt gebouwd in samenwerking met Heijmans. Eerder werden drie grote datacentra opgeleverd,
waarvan de uitvoering internationale lof oogst. Voordat
de groeisessie begint, spreken we in de afgehuurde ‘GeWoonboot’ Marijke Nas en Rob Steijn, directieleden van
Dura Vermeer Bouw Midden West. Marijke is hier na
haar studie Bouwkunde en een werkkring bij Vestia en
AM, directeur Vastgoedontwikkeling geworden. Rob is
sinds januari 2018 directievoorzitter voor de regio Midden West en leidde daarvoor de regio Zuid West vanuit
Rotterdam.
‘Dura Vermeer is een bouwbedrijf van nationale
allure dat toch sterk lokaal acteert’, trapt Nas af. ‘Dat
we naast bouwen juist ook ontwikkelen maakt dat we
opgaves integraal kunnen aanpakken. Daarbij willen we
graag tussen de mensen werken, dicht bij de klant.’
Steijn: ‘We zoeken altijd naar een goede balans tussen
utiliteitsbouw en woningbouw. Zo kun je als bedrijf beter
schommelingen in de markt opvangen, al signaleer ik dat
de woningbouw nu ook richting utiliteitsbouw gaat wat
complexiteit betreft. Dat bewijst Pontsteiger wel.’
In een visie op de stadsinrichting ontbreekt ook bij Dura
Vermeer het denken over duurzaamheid niet. Marijke
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Nas noemt dat nieuwbouw sowieso wettelijk ‘gasloos’
zal zijn. Maar ze stelt dat duurzaamheid juist ook over
ontwikkelingen gaan die te maken hebben met gezondheid. ‘Dat doet Dura Vermeer in een kennisnetwerk
met vijftig zowel branche als niet-branche gerelateerde
ondernemingen. Samen met hen denken wij na hoe je
gebouwen, services en omgevingen duurzamer en gezonder kunt maken. Maar ook hoe we hierin het gedrag
van mensen positief kunnen beïnvloeden. Dit noemen
we: The Good Life, een gezond en gelukkig leven voor

iedereen. Hoe kunnen wij als ontwikkelende bouwer een
bijdrage leveren?’
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Dit nieuwe denken over bouwen, waarin de wens
duurzaam en circulair is, gaat verder dan gave gebouwen
neerzetten: je werkt aan de leefomgeving legt Steijn uit.
‘Bij elk nieuw project bekijken we hoe de partners hierop
kunnen aanhaken. Wat zijn de “musthaves”? En wat
zijn de “nice to haves”. Sinds dit jaar is de website
www.letsbuildthegoodlife.nl live, als onderdeel van
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‘Als branche moeten we meer investeren in
onderzoek naar digitalisering van processen’
The Good Life. We geloven in kennis delen. Ook met
concurrenten delen we deze kennis graag: het is een
open platform. Met The Good Life hebben we de ramen
opengezet voor ideeën uit diverse vakgebieden.’
Deze visie op stadsinrichting, niet alleen in Amsterdam,
met gelukkige en gezonde werk- en woonwijken valt binnen de ambitie van Dura Vermeer om binnen drie jaar
tot de top drie van vernieuwers in de bouw te worden
gerekend. De hoofdstad vormt wel een geval apart, legt
Steijn uit. ‘Sociale woningbouw met betaalbare huren
in combinatie met de hoge grondprijzen in Amsterdam
is lastig. Maar daar lopen we niet voor weg.’ Nas tekent
aan dat het bedrijf ook co-maker of bouwer is, zoals in
de Van Der Pek-buurt of op de Zuidas met het Atrium,
het Akzo Stibbe-hoofdkantoor en EMA. De weg richting
The Good Life kan met succes samen bewandeld worden, tonen deze projecten met diverse partners aan.
In de nabije toekomst spelen er echter ook minder
idealistische, maar keiharde zakelijke deadlines voor het
bedrijf. Met veel belangstelling kijkt de branche mee of
het de bouwcombinatie Dura Vermeer en Heijmans inderdaad lukt om dat EMA-hoofdkantoor op 1 november
2019 klaar te krijgen. Met die belofte heeft de gemeente
Amsterdam de ‘pitch’ immers gewonnen. Nas en Steijn
twijfelen er niet aan. ‘We gaan ervoor en bouwen 24 uur
per dag door. Het spectaculaire zit ’m niet alleen in de
bouw zelf, maar ook in de snelheid van voorbereiding
waar normaal tot anderhalf jaar voor staat. Nu wonnen we in februari 2018 de tender en werd in juni al de
eerste paal geheid en waren alle vergunningen geregeld,
inclusief Welstand. Een huzarenstukje. Met glijbekisting
is in 38 dagen de kern van 81 meter hoog gebouwd:
spectaculair.’
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Voor Dura Vermeer spelen in 2019 nog enkele branchebrede uitdagingen. Dat het aantal files de komende
jaren naar verwachting verdrievoudigt, biedt wellicht
kansen voor de infratak (wegenbouw, red.), maar roept
ook om een nieuwe visie op verdichting en bereikbaarheid van binnensteden en beter faciliteren van fietsen
en ov, stellen Nas en Steijn. ‘Het is economisch een
ingewikkelde tijd, met enerzijds de hoogconjunctuur, de
bouwkostenstijging en anderzijds het tekort aan personeel. Van dat personeelstekort hebben ook onze partners
last. Als branche moeten we meer investeren in onderzoek naar digitalisering van onze processen: hoe doe je
meer met minder mensen? Denk aan robotisering. Maar
ook aan kennisoverdracht van ervaren personeel aan jong
talent. En opleiding. Samen kunnen we de toekomst
vormgeven.’ Nas en Steijn gaan 2019 optimistisch in, de
orderportefeuille van het familiebedrijf Dura Vermeer is
in ieder geval goed gevuld. ■
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