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- Voorwoord -

Is het overdreven om te zeggen dat alleen de metropool-
Amsterdam ertoe doet wanneer het om vastgoed in 
ons land gaat? “Ja natuurlijk” is het eerste antwoord en 
“waarschijnlijk wel” als je er langer over nadenkt. Daar-
over mijmer ik als ik rondloop door een reeks buurten 
en wijken, waar ik vroeger zo graag kwam, en wat ik nog 
steeds zo graag doe. Alle met een eigen geluid en een 
gezicht dat door de jaren heen is veranderd, maar altijd 
herkenbaar is gebleven.  

Als je die ene arbitraire vraag koppelt aan de kansen 
en dillema’s die jullie op je pad tegenkomen, dan zeg je 
toch unaniem: Amsterdam. Over spetterende grond-
prijzen en bijna nostalgische woningnood en de grote 
aantrekkingskracht op de stad. Over de noodzakelijke 
dialoog met de lokale overheid, over bescheidenheid en 
prestige. Over internationale inspiratie vertaalt naar Hol-
landse nieuwe woon- en werkconcepten.  Investeringen 
en de aantrekkingskracht van een zakencentrum waar 
hijskranen onvermoeibaar zijn en nooit meer lijken te 
stoppen.  

Mokum beweegt, danst en zoekt zijn weg. Iedereen 
heeft zijn eigen verhaal.

Gelegen aan het IJ, het Noorzeekanaal en de Amstel 
tegelijkertijd. Het is de stad van Johan Cruyff en Willem 
Drees. Van een “aardigheidje meneer Sonneberg”. In 
een tijd dat de humor nog op straat lag en zelden uit-
mondde in een matpartij op de Ferdinand Bol. 

Over een kroketje van de Febo gesproken. Nieuwen-
dijk, Stadionplein, Leidsestraat. Het krioelt er van ver-
langen. Een handvol euro’s opent kleine glazen deurtjes. 
Plassen doe je overigens maar ergens anders, er is geen 
toilet in het vastgoed van de automatiekverkoop. 

Via Jantjes Verjaardag gaan vrijgezellen in één keer 
door naar het Feest van Joop. Één, twee grachten 
doorkruisen. De waarde van tientallen miljoenen in een 
flauwe bocht. Mensenmassa’s ontwijken, midden op 
straat. Een jeugdige toerist die een sigaretje vraagt. 

Mobiliteit is een interessant schouwspel. Rode 
huurfiets, e-bike, rondvaartboot. Het tingelen van een 
stramme tram. “IJburg” verraadt het display boven het 
vooruit. Een duif loopt mank en fladdert nog net opzij. 
Een Instagram-babe maakt een selfie in de schemering. 
Een hipster achter een kinderwagen rent hijgend voorbij.  

Ook bij het blauwwitte pontje is het dringen geblazen. 
Van De Ruyterkade naar de Buiksloterweg. Spotlights 
op de nieuwe iconen – The Eye en A’DAM Toren - als 
reusachtig contrast met het neon van de overbuurman. 
De woonboot-chinees, grenzend aan een gebied waar de 

toegestroomde wereld zich vrij waant. Nog meer lichten. 
Rood-roze. Vastgoed van slaapkamerformaat, maar 
hoelang nog. 

Het centrum lijkt langzaam op te schuiven. Glinste-
rend vastgoed in West, gezinnen die de sprong wagen. 
Een avondgebed staat op het punt van beginnen. 
Mensen komen te voet. Hoe anders is het in De Pijp, die 
volloopt met jonge dromers, en in Buitenveldert waar 
langzaam de gordijnen dichtgaan. 

Ajax speelt en de ArenA zingt. Advocaten en 
vastgoed-pro’s voelen zich in het roodwit één met de 
kapper en de groenteman. Bob Marley is voor even net 
zo Amsterdams als Danny de Munk. Samen hebben ze 
het hoogste woord. “Three little birds” en “Mijn stad” 
klinken luid. 

Ik ga naar huis. Genoeg impulsen van de stad van 
verschillende mensen, nationaliteiten, ideeën en over-
tuigingen. Gatverdamme, net voor het scheiden van 
de markt: poep op de stoep en ik sta er middenin. Ik 
zoek de ingang van de parkeergarage. € 43 euro even 
afrekenen.

De Ring op. De Zuidas glimlacht in het avondlicht. 
Amsterdam heeft alles en is het centrum van ons 

vastgoed-denken, dat bewijzen niet alleen de mensen, 
maar vooral ook de verhalen in dit magazine met u aan 
het woord. Boordevol passie tussen al die volzinnen over 
projecten en ontwikkelingen.

Veel leesplezier.

Erwin Asselman
Uitgever VG Visie & In Amsterdam

Mijn stad

Natuurlijk stel ik uw reactie op dit nummer bijzonder 

op prijs erwin@vgvisie.nl

DIEPENHORST DE VOS EN PARTNERS

ONAFHANKELIJK
DANKZIJ VOLLEDIGE ONAFHANKELIJKHEID KUNNEN WIJ ONZE OPDRACHTGEVERS ZOWEL IN HET BEDRIJFSLEVEN, ALS BIJ OVERHEDEN OPTIMAAL  
ADVISEREN. IMMERS, ZONDER BINDING MET ANDERE BELANGHEBBENDEN BIJ EEN PROJECT WORDEN CONFLICTERENDE BELANGEN VERMEDEN.

BETROKKEN
ONZE BETROKKENHEID IS EEN GARANTIE VOOR HET BEHARTIGEN VAN DE BELANGEN VAN ONZE OPDRACHTGEVERS. WIJ DOEN DAARBIJ ALLES WAT WIJ 
KUNNEN EN ONTZORGEN DE KLANT.

DESKUNDIG
WIJ BESCHIKKEN OVER BREDE ERVARING, OPGEBOUWD IN TIENTALLEN JAREN, OP HET GEBIED VAN BOUWMANAGEMENT, VASTGOEDADVIES,  
PLANONTWIKKELING, BOUWKOSTENADVIES, HUISVESTINGSMANAGEMENT EN INSTALLATIECONCEPTEN. 

DAADKRACHTIG
ONS ONDERNEMENDE KARAKTER, ONS DOORZETTINGSVERMOGEN EN DE AANWEZIGHEID VAN DE PROFESSIONELE KENNIS ZORGT ERVOOR DAT WIJ  
DAADKRACHTIG OP ZULLEN TREDEN NAMENS DE OPDRACHTGEVER.

INTEGER
WIJ ZIJN BETROUWBAAR IN ALLES WAT WIJ DOEN. WIJ KOESTEREN ONZE INTEGRITEIT EN VINDEN HET VANZELFSPREKEND DAT DE GRENZEN VAN ETHISCH 
HANDELEN NOOIT OVERSCHREDEN MOGEN WORDEN. WIJ HOUDEN ONS AAN DE GEDRAGSCODE.

BOUWMANAGEMENT  

VASTGOEDADVIES 

PLANONTWIKKELING 

HUISVESTINGSMANAGEMENT 

BOUWKOSTENADVIES  

INSTALLATIECONCEPTEN

WIJ ZIJN TE VINDEN OP PRINSES ALEXIALAAN 6 I 2496 XA  DEN HAAG I T 088 01 06 800 I WWW.DVP.NL
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