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Met fonkelende animaties en de financiering op 
zak, bonkt het hart van opdrachtgevers. Maar 
de hoe-vraag van een project is minstens zo 
belangrijk. Juist daarom heeft DVP bouwkundig 
adviesbureau HTV Bouwtechniek aan haar 
holding toegevoegd. ‘We gaan de opdrachtgevers 
helpen om dromen waar te maken!’  

- teKst jan baKKer FotograFie marcel Krijger -

D
VP duikt als projectmanagement-
bureau steeds vaker op als 
gedelegeerd ontwikkelaar bij 
de grootste en meest complexe 
bouwprojecten in Nederland. De 
nieuwe rechtbank op de Zuidas 
(NACH), De Verticale Stad in 
Rotterdam (De Rotterdam), de 
Baantoren in Rotterdam (RED 
Company) en The Grace in Den 

Haag (INCLUDED City Development) om er kriskras 
een paar te noemen. 

Steeds zijn daar weer diezelfde vragen voor het 
projectmanagementbureau: “staat de juiste informatie 
op papier”, “zijn alle stakeholders voldoende aangelijnd” 
en samenvattend “is de droom van een opdrachtgever 
écht uitvoerbaar?” 

Het zijn geen eenvoudige antwoorden op deze 
ogenschijnlijk simpele vragen, zo blijkt uit een 
openhartig gesprek met Hans Diepenhorst, directeur 

van DVP, en Herbert van Brug en Arno Vis, directeuren 
van HTV Bouwtechniek. Want achter de hoe-vraag 
in de projectontwikkeling schuilt een wereld van 
details en afstemming. Het was voor DVP een van de 
voornaamste redenen om HTV Bouwtechniek toe te 
voegen aan haar holding, om opdrachtgevers zelf te 
kunnen voorzien van bouwkundige uitwerking van artist 
impressions. Om zo een bouwdroom écht te kunnen 
realiseren.   

De belangrijke tussenstap  

Hans Diepenhorst trapt het tweegesprek af. ‘We 
verkopen allemaal plaatjes. Dat is logisch. Zeventig 
procent van de beslissingen van een mens is gebaseerd 
op emotie. Dus je hebt fantastische brochures en 
presentaties in de branche. En daarmee ook direct harde 
beloftes aan beleggers, eindgebruikers, overheden. Je 
moet het daarna wél waarmaken. Wie van ontwerp 
naar aannemer snelt die doet onderweg impliciet een 
belofte om alle informatie in kaart te brengen – details 
en causale verbanden. Alleen zo kan een aannemer 

‘ Als de hoe-vraag is 
beantwoord, kun 
je elke bouwdroom 
realiseren’ 

Hans DiepenHorst
Directeur DVp

arno Vis en Herbert Van brug
Directeuren HtV bouwtecHniek



- 125 -- wintergasten- 124 - Hans DiepenHorst, arno Vis en Herbert Van brug -- Vg Visie #19 -

aan de slag. Het is de stap ertussen, zo noem ik het. 
Het verschil tussen miljoenen euro’s extra kosten 
en oneindig veel frustratie of een project waarbij je 
na afloop tegen elkaar zegt “proost, dit hebben we 
ontzettend goed gedaan met elkaar”.’  
   
Dat klinkt logisch, wat is jullie punt? 
Herbert van Brug: ‘We lijken allemaal goed in staat om 
partijen te selecteren voor een ontwerp- of bouwteam, 
maar het goed afstemmen én coördineren van alle 
‘puzzelstukjes’ en het goed vastleggen, bepaalt of een 
project succesvol gaat zijn. En ik weet het niet precies, 
ik krijg er mijn vinger niet achter, maar soms denk ik 
wel eens dat veel partijen in onze de branche dat niet 
zo’n leuk onderdeel van het vak vinden. Er wordt in 
verhouding weinig aandacht aan de hoe-vraag besteed. 
Gelukkig ligt daar nu net onze kracht!’   

Droom of fiasco?

Is het besef aanwezig dat er een bouwtechnische 
helikopter-view nodig is?  
Herbert van Brug: ‘Te weinig. En dat is sóms vervelend 
en sóms levensgevaarlijk. Want ik kan een voorbeeld 
geven over een ventilatieopening die slechts als een 
kruisje op een tekening wordt weergegeven, maar ook 
over toekomstige hoogbouw waar betonnen vloeren 
van twintig centimeter zijn ingetekend om het geheel 
gestroomlijnd te houden. Mooi? Ja absoluut! Maar 
wat als na een herberekening blijkt dat die toren 
teveel druk op de kolommen krijgt en de vloeren van 
twintig centimeter onvoldoende draagvlak hebben? 
28 centimeter komt eerder! Dit is non-fictie wat ik nu 
vertel.’   

Het verhaal van informatieoverdracht als sleutel 
tot succes is actueel, maar daarmee zeker niet alleen 
van deze tijd. DVP en HTV werken sinds 1 januari 
2019 onder één vlag. Ironisch genoeg kennen de 

twee vastgoedpartijen elkaar al twintig jaar en hebben 
ze elkaar ooit ontmoet op een bouwplaats, waar 
precies dezelfde “tussenstap” (die tussen architect en 
uitvoering) een cruciale rol speelde. 
Herbert van Brug: ‘Dat bij één van de projecten 
over de Utrechtsebaan in Den Haag, een prestigieus 
bruggebouw als poort van Den Haag-West. Twee 
gebogen gebouwen als overhanging boven de verdiepte 
Utrechtsebaan, verbonden met een brug. Dat was het 
plan. Geen muur of wand zou recht worden gebouwd. 
Uniek in zijn soort.’

Hans Diepenhorst: ‘De datum voor de oplevering 
stond al gepland. En de bouw was al begonnen. De 
detaillering van het complete gebouw moest alleen nog 
worden uitgedacht, uitgewerkt en gerealiseerd. Wij 
hebben toen vliegensvlug een plan-van-aanpak op papier 
weten te krijgen, weet je nog?’

Herbert van Brug: ‘Ik zal het nooit vergeten. Haha. 
We hebben toen keihard gewerkt om alle informatie 
boven tafel te krijgen. Nachten hebben we door gewerkt. 
Die tijd hebben we elkaar echt leren kennen. Naderhand 
konden we met recht trots zijn.’ 

interpretatie in De maakfase

Dat is twintig jaar geleden, de tijd verandert alles, 
toch? Herbert van Brug: ‘Ten dele. De interactie 
– en de opvolging - die er tussen het werk van 
marktpartijen moet plaatsvinden, is nog steeds 
de basis van alles hoor. Natuurlijk is de wereld 
veranderd, maar dat aspect – die radartjes die volgens 
een juist plan precies in elkaar moeten vallen – is in 
essentie niet veranderd.’

Welke ontwikkeling zie je?
Hans Diepenhorst: ‘De projecten worden in het 
algemeen steeds complexer, de stedelijke verdichting 

‘ vijftienhonderd 
woningen in deze 
vorm, daar heb je 
de juiste aanpak 
voor nodig’
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leidt tot meer hoogbouw, die uniek is voor Nederland, 
terwijl de bouwplaatsen steeds beperkter in omvang 
worden en moeilijker bereikbaar.’

Wat is je punt?
‘Dat er goede aannemers in Nederland zijn, betekent 
niet dat we kunnen denken “ach, hoe er gebouwd gaat 
worden, dat komt in de realisatiefase wel” en “dat 
bedenkt de aannemer zelf wel”. Nee, juist dat moet in 
een vroeg stadium worden uitgezocht en vastgelegd. 
Een aannemer kan prachtige dromen verwezenlijken, 
maar teveel ruimte voor eigen interpretatie daarin geeft 
onduidelijkheid en brengt het resultaat van het project 
op meerdere aspecten in gevaar. Het moet op papier 
staan. Zo moet het zijn.’ 

Zie je een verandering plaatsvinden? 
Herbert van Brug: ‘Er zijn opdrachtgevers die de 
milestones in een project haarscherp voor ogen hebben 
en met die kennis wel in een beginstadium aandacht 
besteden aan het hoofdstuk “hoe en wat”. Gelukkig, zeg 
ik, omdat zo de haalbaarheid stappen dichterbij komt. 
En daarmee ook het kostenplaatje binnen redelijke 
proporties blijft.’

Daar hameren jullie echt op. 
Hans Diepenhorst: ‘Ja natuurlijk. In het belang van 
de opdrachtgevers waarvoor wij mogen werken. 
Maar ook voor leveranciers en uitvoerende partijen 

die we hard nodig hebben voor de realisatie van de 
projecten. Als we elkaar niet helpen dan houden 
we straks nog twee soorten aannemers over: de één 
die zijn vingers niet meer wil branden aan iconische 
projecten en een tweede groep aannemers – en met 
alle begrip daarvoor – die alle risico’s plus opslag en 
nog een keer plus opslag gaat offreren.’

Twintig jaar na de eerste kennismaking aan 
de Utrechtsebaan in Den Haag werken jullie 
wederom in Den Haag samen aan onder andere 
een prestigieus project: The Grace. Nu als 
collega’s.  
Hans Diepenhorst: ‘Ja, ontzettend leuk. Voor 
INCLUDED City Development zijn we betrokken 
bij het project The Grace , een ontwerp van 
Mecanoo, waar we de realisatie voorbereiden van 
twee laagbouwblokken en twee hoge woontorens, een 
van 180 en een van 150 meter. Ter ondersteuning 
van het project om precies te zijn. Wij zijn niet de 
ontwerpers binnen het project, maar dragen zorg 
voor vastlegging van alle informatie en checken of die 
informatie voldoet aan de randvoorwaarden die een 
opdrachtgever heeft meegegeven. De opdrachtgever 
heeft ons in een vroegtijdig stadium gevraagd. 
Belangrijk! Vijftienhonderd woningen verwezenlijken, 
met ondersteunende commerciële functies, op een plek 
waar dat zo hard nodig is, daar heb je de juiste aanpak 
voor nodig.’

HANS DIEPENHORST
TERugblIk 2019
zAkElIjk

Welk cijfer geef je 2019 
en waarom?
Een 8, omdat we in een 
spannend jaar betrokken 
zijn bij veel nieuwe, 
uitdagende projecten. 
Bovendien werken we 
binnen DVP aan nieuwe 
diensten die we kunnen 
aanbieden aan onze 
opdrachtgevers.
Wat ga je zakelijk 
anders doen in 2020?
Niet zo zeer anders, 
maar wel nadrukkelijker 
het talent van jonge 
collega’s betrekken bij 
nieuwe ontwikkelingen 
binnen én buiten DVP.
De grootste les in 2019
Doe de dingen waar je 
goed in ben
Belangrijkste moment 
in 2019?
Het besluit om een 
eigen open digitaal 
platform te ontwikkelen 
ter ondersteuning van 
onze dienstverlening. 
Een platform dat op-
drachtgevers en andere 
stakeholders helpt om 
het functio-neren van 
projecten te kunnen 
meten en het rendement 
van een project, op 

meerdere fronten helpt 
te verbeteren.
Beste zet
De samenwerking 
met de nieuwe 
collega’s van HTV 
Bouwtechniek, als 
onderdeel van DVP
Beste zakenlunch of 
diner
Voor lunches en diners 
heb ik eigenlijk niet zo 
veel tijd. Bovendien wil 
ik een beetje op mijn 
gezondheid letten
Verste zakenreis
Zuid Europa
Mooiste deal
Wij zijn geen deal-
makers! Wij bieden 
onze diensten aan 
opdrachtgevers aan ter 
ondersteuning voor het 
sluiten van deals en het 
realiseren van projecten. 
Daarin ligt onze ambitie 
en uitdaging
Beste beurs
MIPIM

Mooiste stad
Breda
Top 3 projecten
Projecten voor de 
Efteling
ASML Campus
The Grace 
Grootste irritatie
Ongeduld
Grootste misser
Gelukkig weinig of geen 
misser gemaakt
Beste nieuwe Retail-
concept
Samenwerking HEMA 
en Jumbo
Welk app gebruik je het 
meest
WhatsApp
Vastgoedman van het 
jaar 2019
Niels Jansen (RED 
Company)
Vastgoedvrouw van het 
jaar 2019
Clarissa Alfrink (Avision 
Young)
Beste koffie
Koffie bij DVP

HERbERT VAN bRug
TERugblIk 2019?
zAkElIjk

Welk cijfer geef je 2019 
en waarom? 
Een 9! De fusie met 
DVP.
Wat ga je zakelijk 
anders doen in 2020? 
Opdrachten en kansen 
benaderen vanuit de 
totale organisatie, 
multidisciplinair
De grootste les in 2019 
Geen kansen negeren, 
hoe bizar ze ook lijken
Belangrijkste moment 
in 2019 
De fusie met DVP
Beste zet
Volledig richten op BIM 
als toekomst platform
Beste zakenlunch of 
diner
Paleis op de Dam, 
uitreiking Erasmusprijs
Verste zakenreis
Stockholm, 

Kopenhagen, 
Barcelona, Malaga
Mooiste deal
Gaat nog komen
Mooiste stad
Den Haag
Top 3 projecten
Nieuwe Haagse 
Passage, Grotemarkt 
Den Haag
Cool63, Coolsingel, 
Rotterdam
Centrumplan 
Nesselande, Rotterdam
Opvallendste nieuws
College van B&W van 
Den Haag stapt op
Beste feest
Ouders 60 jaar 
getrouwd
Grootste irritatie
Bureaucratie, de paarse 
krokodil
Grootste misser
Blind vertrouwen op één 
(ex) collega
Welk app gebruik je het 
meest
WhatsApp

Leukste spontane 
ontmoeting
De vijftig nieuwe 
collega’s van DVP
Beste zakenboek
Brexitland, Mathijs 
Schiffers
Beste koffie
Bij m’n broer thuis
Beste foodconcept
Vernieuwd Vapiano

TERugblIk 2019
PERSOONlIjk

De grootste les van 
2019
Het kan altijd toch weer 
anders
Sportieve hoogtepunt
F1-prestaties van Max 
Verstappen
Genieten
Samen lange wandeling 
door het bos
Indrukwekkend
Acceleratie van 
technologische 
ontwikkelingen
Boek
Het diner, Herman Koch
Wrang
Vluchtelingenprobleem
Opmerkelijk
Brexit-chaos
Beste aankoop
Refurbished laptop
Diner
Italiaans, Romagna
Goede traditie
Familieweekend met 
Hemelvaart
Leukste stedentrip
Gent
Leukste festival
North Sea Jazz
Beste artiest
Donald Fagen
Beste song
Babylon sister


