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DVP, Powerhouse Company en RED Company:
wij maken van dromen realistische plannen
DVP, Powerhouse Company en RED Company slaan de handen, voor menig (Rotterdams) project, ineen.
Erik Verboom, partner/adviseur DVP: ‘Met het ondernemerschap en de creativiteit van RED Company en
Powerhouse Company en de onafhankelijke daadkracht van DVP maken wij van dromen en ambities
realistische plannen.’ Nanne de Ru founding partner RED Company en Powerhouse Company:
‘Wij delen eenzelfde soort (Rotterdamse) mindset: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.’

Even voorstellen, DVP in 5 zinnen:
Erik: ‘DVP is gespecialiseerd in bouwmanagement,
vastgoedadvies, planontwikkeling en
huisvestingsmanagement. Met onze organisatie
maken wij efficiënt, vanuit het proces en inhoud, de
dromen van onze opdrachtgevers waar. Dat doen we
onafhankelijk, betrokken, deskundig, daadkrachtig
en integer. In de afgelopen jaren is DVP, onder meer
met de werkmaatschappijen DVP Smart Concepts op
Duurzaamheidsadvies en Smart Building Technology,
flink verbreed. Daarmee ligt de focus steeds meer op
slimme oplossingen in plaats van op traditionele keuzes.’

Powerhouse Company en RED Company in 5 zinnen:
Nanne: ‘Vijftien jaar geleden richtte ik Powerhouse
Company op: een architectenbureau met een
hoofdkantoor in Rotterdam en vestigingen in Oslo,
München en Beijing. Dag in dag uit werken hier zo’n
honderd medewerkers aan een grote verscheidenheid
van projecten. Van woontorens tot villa’s en van bruggen
tot stations. Zolang het innovatief is, zijn wij erbij! En
dat volgens onze fullservice filosofie: van ontwerp tot
uitvoering. Daarnaast richtte ik vier jaar geleden, samen
met Niels Jansen, RED Company op: een onafhankelijke
vastgoedontwikkelaar. Met dit bedrijf willen wij vastgoed
op alle fronten naar een niveau hoger tillen, qua
duurzaamheid én kwaliteit.’

DVP, Powerhouse Company en RED Company vormen
een gouden trio omdat?
Erik: ‘Wij hebben dezelfde ideeën over hoe vastgoed
ontwikkeld en gerealiseerd moet worden. Bij RED
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Company zien wij de mooiste dromen ontstaan, die
vervolgens vertaald moeten worden naar realiseerbare
projecten. Met het ondernemerschap en de creativiteit
van RED Company en Powerhouse Company en de
onafhankelijke daadkracht van DVP maken wij dromen
en ambities tot realistische plannen.’
Nanne: ‘Aan zo’n beetje ieder ambitieus gebouw in
Nederland werkte DVP mee. Daarmee heeft deze partij
ontzettend veel kennis en kunde in huis. En daar doen
wij als Powerhouse Company en RED Company maar
wat graag een beroep op. Concreet helpt DVP ons met
het bouw- en technisch management van projecten.
Daarnaast geloven wij beiden heel erg in de kracht van
samenwerking en het leveren van hoge kwaliteit. Wij
delen eenzelfde soort (Rotterdamse) mindset: zeggen wat
je doet en doen wat je zegt.’

Erik, waar komt jouw liefde voor dit vak vandaan?
‘Organiseren en regelen vormt een rode draad in mijn
carrière. Eerst bij Kats & Waalwijk en nu al weer meer
dan veertien jaar bij DVP. Ik vind het een uitdaging
om betrokken te zijn bij het ontwerp en realisatietraject
van kwalitatief goede gebouwen. Het geeft me
energie wanneer een pand goed past in een omgeving
en tegelijkertijd een positieve impact heeft op het
welbevinden en functioneren van de gebruikers.’

Nanne, waarom koos jij ervoor te ondernemen in het
vastgoed?
‘Omdat je met gebouwen een plek beter kunt maken. Als
je als architect of ontwikkelaar op een locatie begint, ga
je er immers altijd vanuit dat je de plek beter achterlaat
INRotterdam nr 3/2020 - 63

Samenwerken -

© peter van aalst

© Atchain

© Atchain

‘De gemiddelde Nederlandse stad heeft
een historisch centrum. Rotterdam
heeft de ruimte om hele gave nieuwe
dingen te beginnen.’
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dan hoe je hem aantrof. Kortom, ik vind het gewoon
ontzettend leuk om gebouwen en plekken te creëren die
generaties lang impact op mensen hebben.’

Nanne, wat maakt Rotterdam dé perfecte stad voor
jouw business?
‘Zo’n 22 jaar geleden, verhuisde ik naar Rotterdam
voor de architectuuropleiding. Toen werd ik verliefd op
deze stad. In de binnenstad is nog zo veel ruimte om te
ontwikkelen en te innoveren. Dat is uniek in Nederland.
De gemiddelde Nederlandse stad heeft een historisch
centrum. Rotterdam heeft de ruimte om hele gave
nieuwe dingen te beginnen. Dat is de kracht van deze
stad én de droom van iedere architect.’

Waar werken jullie op dit moment samen aan in
Rotterdam?
Nanne: ‘De Baantoren is één van de eerste projecten
van RED Company: een 150 meter hoge toren met
een hele slanke vorm in het centrum van Rotterdam.
Samen met DVP kijken wij naar kwaliteit en
mogelijkheden om te innoveren. Daarnaast werken
we met DVP nu aan The Floating Office: een zeer
duurzaam drijvend kantoorgebouw, voor het mondiale
Global Centre on Adaptation (GCA), dat volledig uit
hout bestaat. Het kantoor wordt zelfvoorzienend en
volledig energieneutraal. Een prachtig voorbeeld van
duurzaamheid, klimaatadaptie en circulariteit; begrippen
die zowel het GCA als de stad Rotterdam omarmen.’

Erik: ‘Het dak van The Floating Office beleggen wij met
zonnepanelen en in de betonbak, die we toepassen als
drijfelementen, brengen wij een collector aan. Daarmee
wisselen we warmte en kou uit met het water, waarmee we
veel energie besparen. Een duurzaam geheel.’

Duurzaamheid staat dus hoog in het vaandel?
Nanne: ‘Jazeker, onze ontwerpen gebruiken zo min
mogelijk energie terwijl ze tegelijkertijd zo veel mogelijk
ruimte aan kwaliteit bieden. We werken met installaties
die het energiegebruik van het gebouw minimaliseren en
wekken zo veel mogelijk energie op locatie op.’
Erik: ‘Op dit moment ontwikkelen wij een digitaal
platform als vervanging van de meet-en regeltechniek
in gebouwen. Met het gebruik van slimme sensoren in
een gebouw, komen wij eindeloos veel te weten over het
functioneren van het gebouw. Dit stelt ons in staat het
gebouw 24/7 te toetsen aan de functionele eisen die vooraf
gesteld zijn. Met deze data kunnen wij opdrachtgevers,
gebruikers en bezoekers informeren. Zo weten we straks
bijvoorbeeld precies welke ruimtes er wel of niet in gebruik
zijn. En als we die kennis combineren met algoritmes krijgt
het systeem een lerend vermogen. Het gebouw ‘leert’ dan
bijvoorbeeld dat het bepaalde ruimtes niet al s’ ochtends
vroeg, maar pas later in de ochtend hoeft te klimatiseren
omdat de ruimtes dan pas gebruikt worden. Daarnaast kan
bijvoorbeeld wayfinding, het eenvoudig vinden van een
werkplek of vergaderzaal, worden ingepast. Duurzaam en
slim dus: twee vliegen in één klap.’ ■
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