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Stebru verrijkt rotterdam
met ambitieuze projecten

Ontwikkelende bouwer Stebru laat in de metropoolregio Den Haag-Rotterdam het ene na 
het andere indrukwekkende project het licht zien. ‘We hebben een voorliefde voor grote, 
complexe, hoogstedelijke projecten’, zo laten algemeen directeur Robert Steenbrugge

en ontwikkelingsmanager Paul Vernooy weten. Een gesprek over hoe vastgoed
de stad duurzaam beter kan maken.

STEBRU
RObERt StEEnbRuggE, algemeen directeur 

Paul VERnOOy, ontwikkelingsmanager

Het kan verkeren in de bouwwereld. Waar Stebru in de 
crisistijd noodgedwongen het projectontwikkelen opnam 
als extra activiteit om maar bouwproductie te genereren, 
is er inmiddels weer volop werk voorhanden. Door de 
eigen ontwikkelingsactiviteiten maar ook door de vraag 
van derden, zo geeft Paul Vernooy bij het begin van het 
gesprek aan. Het gaat met Stebru dus de goede kant op, 
zo vult Robert Steenbrugge aan: ‘Uiteraard zijn we ook 
voortdurend bezig met de uitdagingen van dit moment, 
zoals de stijgende bouwkosten en het organiseren van 
onze bouwcapaciteit, maar overall maakt Stebru een 
uitstekende ontwikkeling door.’

Inzoomend op Rotterdam geven beiden aan dat de 
sleutelvoorwaarde voor succes het begrijpen van de stad 
is. Steenbrugge: ‘Kijkend naar de wensen van mensen 
gaat het erom de kansrijke plekken in de stad in beeld 
te brengen, om daar vervolgens ontwikkelingen los te 
trekken. Zo werken we bijvoorbeeld op Katendrecht 
maar ook hier in de Wijnhaven. Eenvoudig zijn die 
projecten vaak niet, maar onze expertise schuilt erin dat 
we dat soort lastige binnenstedelijke opgaven goed van 
de grond kunnen krijgen.’ 

behoefte uit de buurt
Naast de uitdagingen die het binnenstedelijk bouwen 
met zich mee brengt – logistiek, bouwplaatsmanagement 

– ligt een belangrijke nadruk ook op het goed 
communiceren met de omgeving. Paul Vernooy legt 
uit: ‘Het plan voor het nieuwe woongebouw aan de 
Scheepmakershaven is ontstaan in een nauwe interactie 
met de maatschappelijke omgeving. Zo hebben we 
bijvoorbeeld studenten onderzoek laten doen waar 
behoefte aan bestaat bij de mensen die hieromheen 
wonen en werken. De resultaten van die consultatie 
zijn verwerkt in de plannen en onlangs hebben we 
deze gepresenteerd aan de buurt.’ De reacties waren 
positief: de mix van behoud (van een karakteristiek 
wederopbouwpand) en nieuwbouw sloeg aan. ‘Dit is 
nieuw en anders, zo kregen we terug. Ook de tussenmaat 
in de stedenbouw die we hier introduceren, door een 
relatief beperkte bouwhoogte, werd op prijs gesteld. 
Evenals de mix van wonen en werken; goed voor de 
levendigheid en de balans in de stad.’

Groen toevoeGen
De feedback vanuit de buurt wordt ook op andere 
manieren ingezet, zo geeft Steenbrugge aan: ‘In dit 
maritieme district is de openbare ruimte stenig. Wij 
spelen daar op in door extra vergroening te realiseren 
in dit gebied. We onderzoeken bijvoorbeeld, samen 
met de gemeente en een aantal collega-ontwikkelaars, 
of we op ons project up:town alsnog groen kunnen 

‘ het plan voor het 
nieuwe woonGebouw 
aan de ScheepmakerS-
haven iS ontStaan in 
een nauwe interactie 
met de maatschappe-
lijke omgeving’ 
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toevoegen op het dak. Op Katendrecht leggen we 
bij de Groene Kaap een openbaar dakpark aan. Bij 
de Scheepsmakershaven wordt op de tussenlaag een 
collectieve groene buitenruimte gemaakt. Dat is prettig 
voor de bewoners – je stimuleert ontmoeting en cohesie 
- maar we leveren ook bijdrages aan waterberging en 
het tegengaan van hittestress. Ook dat is belangrijk voor 
de stad: Rotterdam wordt er meer klimaatbestendig 
en veerkrachtig – ‘resilient’ – van.’ Waarmee we raken 
aan een thema dat de medewerkers van Stebru na aan 
het hart ligt: steden beter maken en daarmee het leven 
van de mensen die er wonen, werken en verblijven. 
Steenbrugge: ‘Rotterdam maakt de laatste jaren een 
grote ontwikkeling door. Ook het vastgoed speelt 
daar wat ons betreft een belangrijke rol in. Wij willen 
eraan bijdragen dat de kernwaarden die de stad verder 
brengen voor iedereen beschikbaar zijn. Dat betekent 
bijvoorbeeld werkgelegenheid; veel mensen werken 

mee aan onze projecten en gaan er later ook ín werken. 
Maar ook bijvoorbeeld betaalbare woningbouw.’ 

open houdinG
Vernooy wijst op het project up:town: ‘Bouwinvest 
neemt hier de huurwoningen af en legt het accent 
op het middeldure segment, met tweederde van de 
huurwoningen die een huurprijs hebben onder de 1.000 
euro per maand. Voor de stad als geheel een belangrijk 
segment, waar veel behoefte aan bestaat.’ Over deze en 
andere thema’s – zoals bijvoorbeeld stedelijke mobiliteit 
en de trends die zich daarin aftekenen – voert Stebru 
intensief de dialoog met de gemeente. Steenbrugge: ‘Er 
is een open houding om met marktpartijen in gesprek te 
gaan over waar het met Rotterdam naar toe moet. Van 
daaruit worden projecten zo goed mogelijk gefaciliteerd; 
wij krijgen echt de ruimte om met nieuwe concepten te 
komen. Dat is waardevol.’

‘ in dit maritieme diStrict iS de 
openbare ruimte SteniG. wij spelen 
daar op in door extra vergroening 
te realiseren in dit gebied’
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mooiste gebouw

Robert: Centraal Station, fantastisch 

entreegebied van Rotterdam.

Paul: Ik houd van wederopbouw-

architectuur. Zo stuitte ik laatst op 

de Citrusveiling in de buurt van het 

Marconiplein. na wat onderzoek bleek 

het om een Rijksmonument te gaan van 

Maaskant. ‘Shame on me’ dat ik die nog 

niet kende, maar ik kan daar oprecht heel 

blij van worden.

nieuwe hotspot 

Robert: Zomerhofkwartier in combinatie 

met Pompenburg. Deze ontwikkelingen 

gaan een grote brug slaan tussen het Oude 

noorden en het Centrum.

Paul: Ik ben wel heel benieuwd naar de 

nieuwe zaak van Herman den blijker: goud. 

Rotterdams chique kan geweldig zijn!

mooiste woonstraat

Robert: lastige keuze, of een appartement 

in onze eigen ontwikkeling de groene Kaap 

of een appartement in de Fenixloodsen met 

schitterend zicht op de Kop van Zuid.

Paul: Er zijn natuurlijk schitterende 

woonstraten zoals de Hoflaan in Kralingen, 

maar ik heb heel fijn gewoond op de 

gedempte Zalmhaven. Een vrij uitzicht op 

de Erasmusbrug is niet alleen fascinerend 

op Oudjaarsavond.

welke mensen maken echt het verschil in de 

stad volgens jullie 

Robert: 

1  Hal investment, project boston & Seattle 

waar naar verluidt oud werknemers 

voorrang hebben gehad op de 

huurwoningen en de voorzieningen die 

voor deze doelgroep zijn meegenomen – 

dat vind ik waanzinnig! Een mooi gebaar 

terug naar de mensen die zich jarenlang 

hebben ingezet voor het bedrijf, hoe 

fantastisch is dat. 

2  Stichting Droom en Daad, staan voor 

behoud van kunst en cultuur in de stad 

wat sterk bijdraagt aan het aantrekkelijk 

maken van de stad. 

3  De ontwikkelaars van Rif010, die 

ondanks het zware en langdurige traject 

doorzetten om iets unieks aan de stad 

beste restaurant in de stad en waarom

Robert: bierboutique, in een hippe 

omgeving lekker eten en dito biertje.

Paul: Vroeger het restaurant van het 

Wereldmuseum. Heel jammer dat ze 

weg moesten daar. Verder kom ik graag 

bij Delibird op het Deliplein. Heerlijke 

thais eten voor een eerlijke prijs. Het 

enthousiasme van de ondernemer Wiland 

toelen is daarbij zeer aanstekelijk.

de lekkerste koffie 

Robert: niet de allerlekkerste, maar wel 

de gezelligste bij Kapsalon Kaat in het 

groothandelsgebouw.

Paul: goeie koffie & heerlijke pancakes 

bij lilith op de nieuwe binnenweg. Ze zijn 

zondags al vanaf 8:00 open wat erg fijn is 

met jonge kinderen.

favo public space 

Robert: Deliplein Katendrecht.

Paul: Rotterdam besteedt de laatste jaren 

veel aandacht aan de publieke ruimtes 

in de stad en dat werpt zijn vruchten af. 

als rechtgeaarde Feyenoorder moet ik 

natuurlijk hier de Coolsingel noemen. We 

staan er helaas veel te weinig.

favoriete winkel 

Robert: Wijn aan de Kade, gelegen aan 

het pittoreske boerengat in Kralingen. 

Een mooie winkel in een van de oudste 

Rotterdams pandjes van de stad, gerund 

door een plezierige familie met kennis en 

passie voor wijnen.. 

Paul: little Italy aan de lombardkade is 

zeker geen hippe winkel, maar ze verkopen 

de lekkerste Italiaanse versproducten. De 

tijd lijkt hier al 15 jaar stil te staan. Het 

was dan ook een schok te horen dat mijn 

Italiaanse vrienden waren overgestapt 

naar een pin-betalingssysteem. Dat was 

welteverstaan zo’n twee jaar geleden.

toe te voegen. Vergelijkbaar met de 

Eisbachwelle in München, ook een 

succes en een uniek thema voor de stad.

Paul: 

1  Mede door een aantal architectonische 

hoogstandjes staat Rotterdam 

internationaal weer vol op de kaart. 

Rotterdam heeft een lange lijst van 

goede en vooraanstaande architecten 

voorgebracht, maar als ik er toch eentje 

moet noemen dan is dat Rem Koolhaas.

2  Ik vind horecamensen altijd fascinerend. 

Ron de Jong is de man achter een 

aantal goedlopende Rotterdamse 

horecagelegenheden zoals bokaal, 

Weena en de gele Kanarie. aantrekkelijke 

horeca kan enorm goed werken als 

placemaking.

3  Ik heb veel respect voor mensen die een 

pand kopen en opknappen niet met als 

doel het hoogste rendement te halen, 

maar omdat ze iets moois willen maken 

uit liefde voor de stad. luuk Schotsman 

lijkt me zo iemand. Hij kocht, in vervallen 

staat, het Industriegebouw aan - een door 

Maaskant ontworpen Rijksmonument aan 

de goudsesingel - en heeft het met zorg 

en aandacht omgetoverd tot een van de 

hipste panden in Rotterdam met aantal 

goede restaurants en toffe huurders.

de tafel van….

stel, je mag drie mensen zakelijk uitnodigen voor 

een diner die werkzaam zijn in rotterdam, die je nog 

niet kent maar wel graag zou willen ontmoeten, om 

eventueel mee samen te werken. 

wie zouden er dan aan die tafel zitten? 

wie nodig je uit, wat zou je met hen willen 

bespreken en waarom?

Robert: bovenstaande initiatiefnemers. 

Om achter de drijfveren te komen en 

ervan te leren. Daarnaast willen wij vanuit 

Stebru ook goed voor onze mensen zorgen, 

wellicht zijn er voor ons ook toepassingen 

mogelijk.

Paul: De drie eerder genoemde mensen. 

Ik zou met hen willen filosoferen over 

vernieuwende vastgoedconcepten en cross-

overs tussen wonen, werken en leisure. Met 

als doel het volgende project samen op te 

pakken natuurlijk. ■

perSoonlijk
robert steenbrugge

& paul vernooy ‘ ik heb veel reSpect voor 
menSen die een pand 
kopen en opknappen niet 
met alS doel het hooGSte 
rendement te halen, maar 
omdat ze iets moois willen 
maken uit liefde voor de 
stad’

Paul Vernooy(l) en Robert Steenbrugge


