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Wij pakken
de projecten aan
waarvan we een
‘drive’ krijgen
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Peak Development ontwikkelt nieuwbouwprojecten en
transformeert vastgoed tot aantrekkelijke en dynamische
plekken. Gebouwen die commercieel, technisch en qua
uitstraling ‘state of the art’ zijn. Medeoprichter Dennis van
Westerop: ‘Wij gaan voor toonaangevende, complexe stedelijke
opgaven, die van A tot Z onze toewijding krijgen. We zetten
onze tanden in bestemmingsplan- en erfpachtkwesties en
trakteren met evenveel overgave honderd buurtbewoners op
ontbijt. Alles moet kloppen. Van begin tot het eind.’

P

eak Development is kritisch. En
dat is volgens Dennis ook de reden
van het bedrijfssucces: ‘Wij pakken
alleen die projecten aan waarvan
we een ‘drive’ krijgen. We zijn
ondernemers die opportuniteit zien,
maar blijven wel realistisch. Zo
zijn we wars van branie en baseren
we ons louter op (markt)kennis en
gedegen onderzoek. De combinatie van commerciële
en technische knowhow is onze grootste kracht en
maakt onze positie in de vastgoedwereld uniek. Wij
weten waarover we praten, maken waar wat we beloven
en houden onze partners voortdurend scherp, om
maximale waarde te creëren voor alle partijen.’

Projecten met een randje
Peak Development wil per se geen bedrijf in kwantiteit
zijn, maar juist in kwaliteit, zegt Dennis: ‘Geen tal
van kleinere projecten door het gehele land, maar
bijzondere projecten die bij ons passen. Zo zijn wij
als team goed in projecten met een ‘randje’. Dat kan
binnenstedelijke complexiteit zijn, met bijvoorbeeld
erfpacht, grondruil of omgevingsmanagement, maar
ook een bouwplaats boven op het Centraal Station van
Utrecht of in het dijklichaam langs De Maas.’

Wat betekent ‘ondernemen’ voor jou?
‘Ondernemen staat voor mij gelijk aan ‘in vrijheid
keuzes kunnen maken’. Zo vind ik het fantastisch dat
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ik (bijna) altijd de baas ben over mijn eigen agenda.
Daarnaast kan ik de keuzes maken die bij ons bedrijf
passen. Dat zorgt voor de juiste toegevoegde waarde
en de daarbij behorende (financiële) successen, maar
geeft vooral ook heel veel plezier in mijn werk. In de
afgelopen jaren bouwden we met Peak Development
een trackrecord op, waarin gebouwen de stedelijke
omgeving verbeterden en bijdroegen aan een fijnere
woon- en werkomgeving. Dat geeft voldoening.’

Zakelijke
vooruitblik

Waar krijg jij energie van?
‘Ooit een braakliggend terrein of een gesloten pand,
nu een uitnodigend gebouw, waar dagelijks honderden
mensen in en uit lopen, wonen, werken, leven en
nieuwe herinneringen maken. That’s what makes us
tick bij Peak Development. Elke dag weer worden wij
gedreven door onze passie om bestaande stadslocaties
nieuw leven in te blazen, te upgraden en (weer)
betekenis te geven. Waarom? Omdat goed renderende
gebouwen met happy gebruikers steden doen floreren.’

Noem eens 3 succesvolle verhalen waar je trots op bent…
‘Ik ben absoluut trots op de acquisitie en ontwikkeling
van de Citroen gebouwen, Rivierstaete en ons eerste
grootschalige woningbouwproject in Rotterdam.
1. Bij het acquisitietraject van de Citroengarages
in Amsterdam maakten wij écht verschil.
In de exclusiviteitsfase hanteerden we een
erfpachtstellingname die onlogisch leek, maar
(uiteindelijk) bevestigd werd door de gemeente.
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‘Duurzaamheid
is ook een
Rijksmonument
tot leven
brengen en
woningen
bouwen die
bijdragen aan
een inclusieve
stad’
vg visie #21 - 2020

1 Wat zijn jouw plannen voor
2021?
Vol energie werken aan
nieuwe projecten die een
bijdrage leveren aan een
verbeterde leefomgeving
in de stad.
2 Grootste uitdaging?
De vorige crisis liet
zien dat partijen, vooral
in Nederland, lang
vasthouden aan prijzen
die (waarschijnlijk) niet
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meer marktconform
zijn. Het verkrijgen
van nieuwe posities is
daarom een uitdaging
en de posities die we
hebben tot ontwikkeling
brengen.
3 Wat staat in elk geval op
de planning?
Ik kijk erg uit naar de
afronding van Central
Park in Utrecht. Van
Gendthallen starten
met de bouw en
kantoorontwikkeling
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langs de Amstel
opstarten en twee grote
woningbouwprojecten
in Amsterdam Noord en
Rotterdam.

Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen dan
in 2020?
Graag weer wekelijks
voetballen met mijn
vriendenteam.
2 Wat staat absoluut in je
agenda?

Verder ontwikkelen van
het PEAK team. Zonder
persoonlijke groei, sta je
stil, zonde.
3 Goed voornemen?
Meer luisteren minder
praten.
4 Waar ga je meer tijd en
aandacht aan schenken?
Work-live balans prima
op orde maar kan altijd
beter.

‘Wij ontwikkelen een houten kantoorgebouw
met optimale trapverbindingen,
daglichttoetreding en een binnenklimaat’

Daarmee ontwikkelden we, met een zeer beperkte
canonverhoging, veel meer kantoormeters. Kortom,
binnen de opgave vonden wij meer ruimte dan de
concurrentie.
2. Rivierstaete kwam midden in de crisis van 2013 op
ons pad. Geen enkele partij keek hiernaar om, maar
wij wel. Wij haalden onze partner Vastint over tot een
bezichtiging en doken direct het bouwarchief in om te
beoordelen of de gevel eraf kon. Qua timing hadden
we de wind vol in de rug. Uiteindelijk kochten we
goedkoop in en is het op het hoogste segment verkocht.
3. De kansloze kantoren langs de Maas vervangen
voor woningbouw? Het was een opgave die velen
niet zagen zitten. Dat zagen wij, samen met partner
APF International, als een uitdaging. Mede door een
slimme mobiliteitsoplossing ging de gemeente mee in
het slopen van het kantoorgebouw om er substantiële
woningbouw, mét een lage parkeernorm, voor in de
plaats te zetten. Dankzij een mooi ontwerp van Team
V is het project inmiddels gestart en realiseren wij
twee woontorens met 342 appartementen, een kleine
footprint in een waterkering (dijklichaam) én een
ondergrondse parkeergarage voor een beperkt aantal
auto’s.’

Welke rol speelt duurzaamheid in jullie werk?
‘Innovatie, duurzaamheid en sociaal ondernemen zijn
voor ons een vanzelfsprekendheid. Onze projecten
hebben een duurzame impact in de stedelijk omgeving
waarin zij zich bevinden. Al onze gebouwen zijn
gasloos en we maken gebruik van onder andere de
restwarmte van datacenters. Daarnaast ontwikkelen
wij op korte termijn twee houten kantoorgebouwen
die uiteraard Breaam Excellent zijn. Maar, de juiste
certificeringen verkrijgen, vinden we niet voldoende,
want duurzaamheid is veel meer.’

Vertel…
‘Duurzaamheid is ook een Rijksmonument tot leven
brengen en woningen bouwen die bijdragen aan een
inclusieve stad. En duurzaamheid is lege gebouwen
laten floreren en plinten laten functioneren in de
sociale context van de omgeving. Wij laten dat
consequent zien in de projecten die we opleveren.
Zo ook in de relatief kleinere ontwikkelingen die

- 64 -

we recent opleverden waaronder de CitizenM
op de Sarphatistraat en de kantoorgebouwen
Huidenkoperstraat en Capital C. Stuk voor stuk
kansloze gebouwen die nu weer vol in het leven staan.’

Hoe zie je de toekomst van wonen en recreëren?
‘De woningproductie zet door, omdat het aantal
voorlopig nog niet op orde is in het komende
decennium. Helaas is de overheid een tikkie te
dominant in deze sector, wat niet helpt. Je kunt
niet tachtig procent van de woningbouw willen
reguleren, maar de duurzaamheidseisen opschroeven.
En dat moet een gemeente ook niet willen. Als de
(middeldure) huurprijs en de bouwkosten gelijk zijn,
komen de locaties met een lagere grondwaarde voor
ons meer in beeld.’

Zakelijke
terugblik 2020

En werken, hoe gaat dat er in de toekomst uitzien?
‘De trends richting ‘wellbeing’ en ‘heathy workspace’
raken door Corona in een versnelling. En dat is
uitstekend. De Van Gendthallen is daar een mooi
voorbeeld van. Rijksmonumentaal, maar over
twee jaar de mooiste kantoorruimte van de stad
Amsterdam. Volledig gericht op de ‘wellbeing’ en
‘health’ van de medewerkers. Het wordt dé perfecte
werkplek waarbij ontmoeten en samenwerken voorop
staat. En ja, waarschijnlijk gaat een bedrijf daar
minder meters huren dan voorheen, maar dat is
prima. Ik maak me niet zo’n zorgen over de nieuwe
kantoren die hierop kunnen anticiperen, maar wel
over de bestaande voorraad. Werknemers willen
elkaar graag zien op prettige ontmoetingsplekken.
De kantoren die dat het beste faciliteren gaan in
de toekomst het verschil maken. Ook wij zijn bezig
met een paar kantoorontwikkelingen waarin we het
volste vertrouwen hebben, waaronder een houten
kantoorgebouw met optimale trapverbindingen,
daglichttoetreding en een binnenklimaat. Ik geloof dat
deze gebouwen straks de trend zetten.’

Wat zijn toekomstdromen?
‘Er zijn een aantal ambities die wij in de komende
jaren waar gaan maken. Zo willen wij blijvend impact
maken met de gebouwen waarmee we aan de slag
gaan. Daarnaast willen we ons verder ontwikkelen in
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de ‘wellbeing’ en ‘healty living’ van de bewoners van
de stad en de gebruikers van onze gebouwen. Dat
houdt in dat wij sturen op de nieuwste technologische
ontwikkelingen en innovaties, zoals gebouwen van
hout. Onze doelstelling? Een volledig circulair gebouw
maken én impact houden op de stedelijke ontwikkeling
in de grote steden.’

En wat staat er concreet op de agenda voor 2021?
‘Voor 2021 verwachten we een tweetal kantoorprojecten
in Amsterdam en een tweetal woningbouwprojecten in
Rotterdam en Den Haag naar een startbouw te brengen.
Verder staan er opleveringen gepland van onder andere
onze Utrechtse projecten. Al met al een jaar om naar uit
te kijken.’

Tot slot, nog een laatste tip voor andere ondernemers in het vastgoed?
‘Werk altijd met partijen met wie je prettig samenwerkt.
Dat haalt het beste in alle partijen naar boven en zorgt
dus voor het beste resultaat. Zorg er verder voor dat je
altijd bewust competent bent in de zaken die je doet.
En als je het niet in huis hebt, haal er dan een specialist
bij.’ •
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De grootste les van 2020
was voor mij:
Dat je niks voor
een zekerheid mag
aannemen en dat we
kwetsbaarder zijn dan
we dachten. Niemand
heeft het script zo
bedacht. Persoonlijk
en zakelijk raken wat
dat betreft redelijk
verweven in 2020. Peak
presteert goed als het
lastig is, expertise wordt
belangrijker. Dat blijkt uit
de projecten die we tot
succes hebben gebracht
in de vorige crisis. Peak
zat er toen wel in met een
lager risico profiel. Ik zie
de nieuwe fase als een
absolute kans.
Welk cijfer geef je 2020:
6-. Snel door naar
2021...
Beste zet:
In 2008, samen met
Jaap van der Wijst PEAK
beginnen.
Beste zakenlunch of diner:
Diner op de middenstip
van het Olympisch
Stadion met relaties.
Mooiste deal:
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Rivierstaete
Mooiste stad:
San Sebastian
Welk effect heeft Corona op
je business gehad:
In ons vakgebied is
persoonlijk contact
van groot belang, video
conference werkt maar
heeft impact op de wijze
van werken waar we op
termijn last van krijgen
in de projecten.
Top 3 projecten 2020:
Central Park, Utrecht
- Van Gendthallen,
Amsterdam Beatrixlaan, Den Haag
Beste feest:
Halloween in Hong Kong
Grootste irritatie:
Mensen die een mening
hebben zonder die te
kunnen onderbouwen.
Aan wie geërgerd:
Trump
Beste speech:
Steve Jobs (Stanford
acceptatie)
Beste zakenboek:
Barbarians at the Gate

Persoonlijke
terugblik 2020
De grootste les van 2020
was voor mij:
Besef goed wat je hebt
en waarvoor je het doet.
Het leven is te kort om
tijd te verliezen aan
zaken die er niet toe
doen.
Welk cijfer geef je 2020:
6, snel door, niks aan.
Topserie Netflix:
Fauda
Sportieve hoogtepunt:
Skiënd van de Montfort
in Verbier
Corona effect positief:
Besef van wie je
dierbaren zijn en dat het
ze goed gaat
Corona effect negatief:
Moreel kompas bij
sommige personen/
bedrijven. Als je je
kleurenblind hebt

verdiend in de afgelopen
jaren is een NOW
regeling wellicht niet
helemaal de bedoeling.
Boek:
Paulo Coelho:
De Alchemist
Diner:
Bij 212 in Amsterdam
Goede traditie:
Jaarlijkse stedentrip
met MRE vrienden
Leukste stedentrip:
St Petersburg met mijn
vader
Guilty pleasure:
Loveland
Beste concert:
Black Eyed Peas,
Paradiso
Inspirerend:
Thomas Rau in
Tegenlicht: Eind van het
bezit
Welke eigenschap
waardeert u in uw (prive)
partner:
Haar sociale intelligentie
Welke eigenschap
waardeert u in uw
(Zakelijke) partner:
Gestructureerd,
consistent, kennis van
zaken
Geluk:
Skiën met gezin
Restaurant:
BAUT
Leukste festival:
North Sea Jazz

