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Maasstede

Coen Kerkhoven
directeur 

Robert Nederlof
projectontwikkelaar

‘Kwaliteit                      verdient           
     

In de veertigjarige geschiedenis van Maasstede 
ontbreekt het niet aan avontuur. De vooruitstrevende 
ontwikkelaar, met teakplantages in Brazilië, richt 
zich al twintig jaar op verduurzaming. Ook van 
ingewikkeld vastgoed, zoals Rijksmonumenten 
en bedrijfshallen. ‘Het is complex, maar niet 
onmogelijk en uiteindelijk noodzakelijk’, zeggen 
Coen Kerkhoven en Robert Nederlof. 

zich

Robert Nederlof
projectontwikkelaar Maasstede

Coen Kerkhoven
directeur Maasstede 

 altijd terug’
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Sinds drie jaar is het van oorsprong 
Rotterdamse bedrijf gevestigd op 
de bovenste etage van hun grootste 

monumentale kantoorpand in hartje Den Haag. In het duurzaam 
gerenoveerde, voormalige bankgebouw zijn de monumentale details 
nog goed herkenbaar. ‘Een voorwaarde bij het verduurzamen van 
monumenten’, vindt Coen Kerkhoven. ‘Het historische karakter 
moet ook achter de gevel behouden blijven.’

Maasstede is opgericht door Rob Nederlof, nog altijd compagnon. 
Hij startte zijn activiteiten in 1980 met bedrijfsmakelaardij 
en voegde daar later projectontwikkeling aan toe. Na een 
onstuimige groei met allerlei activiteiten - vastgoedbeheer, 
verzekeringsmakelaardij en financiële dienstverlening - 
concentreert Maasstede zich vanaf 2000 weer alleen op vastgoed 
ontwikkeling. De onderneming telt acht medewerkers, onder wie 
zoon Robert Nederlof. Van zijn vader leerde hij wat daadkracht is. 
‘Soms moet je dingen gewoon doen; ook al pakt niet alles even goed 
uit.’ Coen Kerkhoven - na zijn studie Bedrijfseconomie bij het bedrijf 
gekomen - kreeg dat ook mee: ’Doen is de helft van het succes.’

De ontwikkelaar kiest voor ‘vastgoed met karakter’ en deinst 
daarbij niet terug voor ingewikkelde verdichtingsopgaven en 
complexe verduurzamingsprojecten. Dat levert een gevarieerde 
portefeuille op met monumentale panden, moderne mixed-use 
projecten, bedrijfsverzamelgebouwen en distributiecentra. De keuze 
voor duurzaamheid is er een voor de toekomst. ‘Gebouwen moeten 
geschikt zijn voor modern gebruik.’ 

In 2000 kocht Maasstede - volledig opererend voor eigen 
rekening en risico - grasland op in de Braziliaanse provincie 
Mato Grosso. Onder de naam Soroteca beheert zij inmiddels zo’n 
6.900 hectare teakplantages, een herbebossingsproject dat zijn 
vruchten afwerpt. Of het nu gaat om bosbouw in Brazilië of vastgoed 
in Nederland, het draait bij Maasstede om kwaliteit maken en 
verantwoord ondernemen. ‘Onze klanten weten dat op waarde te 
schatten.’

Hoe komt een Nederlandse vastgoedontwikkelaar in Brazilië 
terecht?
Coen Kerkhoven: ‘Rob Nederlof greep de kansen die hem geboden 

werden. Voor het verfraaien van zijn vastgoed wilde hij begin jaren 
negentig natuursteen gebruiken. Via een kennis in Brazilië vindt 
en koopt hij daar graniet voor toepassing in Nederlandse projecten. 
Later vragen Nederlandse Brazilianen hem om te investeren in 
sojaplantages in de staat Piaui. Zo werd hij uiteindelijk eigenaar 
van 60.000 hectare Braziliaanse landbouwgrond waarvan 12.000 
hectare gecultiveerde plantages met maïs, rijst en soja.’

Dat heeft weinig meer met vastgoed te maken…
Coen Kerkhoven: ‘Klopt, je bent dan aan het spelen op de 

wereldgrondstoffenmarkt. Het was eigenlijk een uit de hand 
gelopen hobby. In 2009 hebben we alle sojaplantages verkocht. We 
investeerden sinds 2000 ook in grasland zuidelijker in Brazilië, in 
de staat Mato Grosso, wat we beplantten met teakbomen. Iedereen 
voorzag een toenemende vraag naar duurzaam geproduceerd 

maasstede 

‘�ToekomsT�geven�aan�
eeuwenoude�gebouwen�is�
een�vorm�van�duurzaamheid�
die�je�hoe�dan�ook�
TerugverdienT’

Fazenda Soroteca

Kantoor Soroteca

Het Soroteca team

Lange Voorhout 44 Den Haag

Lange Voorhout 44 Den Haag

‘�groene�projecTen�
moeTen�ook�financieel�
rendemenT�opleveren’

Korte Vijverberg 4 Den Haag

Diverse duurzame 
projecten Prisma 
Bedrijvenpark 
waaronder een Burger 
King en de eerste 
Drive-tru Starbucks in 
Nederland 
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hardhout. Een verwachting die nu, ruim twintig jaar later, inderdaad 
uitkomt. In totaal hebben we 6.900 hectare grond waarvan 3.200 
hectare beplant met teak. Het overige land is voor natuurreserve, 
een wettelijke plicht. Fantastisch om te zien hoe de natuur zich daar 
ontwikkelt. Met onze houtzagerij en fabriek stimuleren we de lokale 
economie en produceren we voor onze eigen projecten, maar ook 
voor de wereldmarkt. Er is veel vraag.’

Waar komt jullie vroege belangstelling voor duurzaamheid 
vandaan?
Coen Kerkhoven: ‘Dat was eerlijk gezegd geen heel bewuste keuze. 

We begonnen de teakplantages, omdat we er een goede business 
case in zagen. Wij geloven dat groene projecten ook financieel 
rendement moeten opleveren. People, planet, profit was toen het 
principe; onze motivatie was allereerst profit. Zonder profit geen 
people en planet. Daarnaast trok het avontuur! Later werden de 
andere p’s steeds belangrijker en groeide het besef dat we een zeer 
verantwoorde onderneming hadden opgebouwd. Inmiddels geldt: 
zonder people en planet geen profit.’

Wat kenmerkt Maasstede?
Coen Kerkhoven: ‘Onze veelzijdigheid en het feit dat we voor 

eigen rekening en risico ontwikkelen. We zijn niet afhankelijk van 
beleggers en werken aan onze eigen portefeuille.’

Op welke projecten zijn jullie trots?
Robert Nederlof: ‘Blaakhaven met zijn mix van hoogwaardige 

kantoren, parkeergarage, retail, en horeca is voor ons Rotterdam op z’n 
best. De weg ernaartoe was lang en ingewikkeld, maar het resultaat is 
prachtig. Op een unieke plek, aan de historische oude haven.’

Coen Kerkhoven: ‘De locatie kwam beschikbaar nadat het hoge 
spoor over de Maas en in de stad werd ontmanteld en vervangen door 

een spoortunnel. Hoewel er bij de aanleg van de tunnel al rekening 
mee was gehouden dat er op gebouwd moest kunnen worden, bleek 
dat toch een uitdaging. We begonnen al in 1988 met de ontwikkeling 
van het gebied, kregen tweemaal een vergunning die later weer werd 
ingetrokken en voerden veel overleg met verschillende betrokken 
partijen. De rij monumentale Wijnhavenpanden naast ‘het Witte 
Huis’ zijn steen voor steen afgebroken en op dezelfde locatie weer 
opgebouwd. Alleen het pand dat op de tunnel terug had moeten 
komen, is daarbij verloren gegaan. Op die plek hebben we een nieuw 
gebouw gerealiseerd dat past in het monumentale beeld. Na ruim 
twintig jaar is het project opgeleverd. Al met al een langdurig traject 
dat illustreert hoe complex binnenstedelijke verdichting is. Maar het 
resultaat mag er zijn en is in 2014 genomineerd voor de Rotterdamse 
Architectuurprijs.’ 

Wat maakt het verduurzamen van monumenten interessant?
Robert Nederlof: Toekomst geven aan eeuwenoude gebouwen is 

een vorm van duurzaamheid die je hoe dan ook terugverdient. Het 
rendement van de investering is niet direct hoog, maar er blijft altijd 
vraag naar deze panden. Op termijn zullen ze in waarde stijgen; dat 
maakt het interessant.’

Coen Kerkhoven: ‘De eis dat kantoorruimten in 2023 minimaal 
aan energielabel C moeten voldoen, geldt niet voor monumenten. 
Toch gaan wij zelfs voor label A, want vroeg of laat zullen de regels 
toch ook voor deze panden gaan gelden. Daarnaast merken wij dat 
monumentale kantoorpanden een grote aantrekkingskracht hebben 
op jonge, moderne ondernemingen. Die vinden duurzaamheid ook 
steeds belangrijker. Wij verbouwen met eigen budget en kunnen 
daardoor zelf beslissen hoe we het aanpakken. Daarbij  kiezen wij 
voor hoge kwaliteit. Dat verdient zich altijd terug en trekt huurders 
die daar eveneens aan hechten.’

Robert Nederlof: ‘We werken met hoogwaardige materialen en 

‘�we�moeTen�meT�
elkaar�heT�
energieverbruik�
verminderen.�daar�
moeT�de�focus�op�
liggen’

Nieuwbouw Teleradio 

Nieuwbouw AKAM

Maasstede 
projecten Prisma 
Bedrijvenpark

Nieuwbouw Manteau kozijnen en De Binnenbaan 
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maken een pand echt helemaal af, compleet met teakhouten 
dakterras of groene binnentuin en bij ons eigen kantoor zelfs een 
inpandige volautomatische parkeergarage. We voegen aan deze 
mooie gebouwen moderne kwaliteit toe en nemen onze eigen 
wensen daarbij als uitgangspunt.’

Waar liggen de grootste uitdagingen?
Robert Nederlof:  ‘In de wet- en regelgeving die voor monumenten 

gelden en de architectonische waarde van het pand. In een 
stijlkamer met ornamentenplafond en houten lambrisering werk 
je ventilatie- of verwarmingsinstallaties en isolatiemateriaal niet 
eenvoudig weg. En in de kenmerkende roedes van monumentale 
ramen past geen driedubbelglas. Maar er zijn altijd slimme 
oplossingen. Monumenten verduurzamen is moeilijk, maar niet 
onmogelijk. We sturen deze verbouwingen helemaal zelf aan met 
een vast team. Dat werkt het beste.’

Jullie maken ook bedrijfsruimten klaar voor de toekomst. Hoe?
Coen Kerkhoven: ‘Het gaat om wat simpeler vastgoed, variërend 

van garageboxen tot distributiecentra van 50.000 m2. De uitdaging 
ligt in het gebruik van deze ruimten, die vanwege het laden en 
lossen vaak openstaan. Met automatische overheaddeuren, 
vloerverwarming, ledverlichting, warmtepomp en zonnepanelen 
valt bij grote bedrijfshallen veel op duurzaamheid te winnen. Elke 
keuze moet goed doordacht zijn. Zonnepanelen op het dak plaatsen, 
moet constructief kunnen, maar ook goed gebeuren. Verzekeringen 

Coen Kerkhoven 
 

WAAr BeN je grAAg ALS je eVeN 

TijD Voor jezeLF NoDig HeBT:

Kan overal zijn. in het vliegtuig tijdens 

een lange vlucht is altijd relaxed

PASSie Voor:

ik heb geen extreme “passies”. Wat 

ik heel leuk vind is onze business 

(vastgoed en de plantages), kunst, 

muziek en een beetje avontuur

grooTSTe iNSPirATie:

Niet 1 iets of iemand. er bestaan veel 

inspiratiebronnen

DiT rAAKT Mij PerSooNLijK:

Dat is persoonlijk

ToPSerie NeTFLix:

Heb geen Netflix

FAVorieT VerVoerSMiDDeL: 

Auto en vliegtuig

ULTieMe oNTSPANNiNg:

Kan van alles zijn: werk, sport, 

vakantie, niks doen, concertbezoek, op 

stap of diner met vrienden, etc.

BeSTe SPorTPreSTATie:

ooit Nederland vertegenwoordigd in 

Nederlands jeugdelftal Cricket

gUiLTy PLeASUre:

Hoezo guilty? Als je ergens plezier in 

hebt zonder dat het anderen schaadt 

dan hoef je je nooit schuldig te voelen 

of ervoor te schamen

BeSTe ADVieS: 

‘Wees niet al te rechtvaardig en niet al 

te goddeloos’

WAArUiT BeSTAAT eeN PerFeCTe 

DAg Voor joU:

Samen leuke dingen beleven of 

succesvol zijn. Met familie, vrienden 

of op werk

Voor WAT iN HeT LeVeN BeN je HeT 

MeeST DANKBAAr: 

gezondheid, vrienden en een wieg die 

in Nederland heeft gestaan

iS er ieTS WAAr je AL HeeL LANg 

VAN DrooMT:

Volledig zorgeloos zijn 

ALS je MorgeN zoU KUNNeN 

WAKKer WorDeN MeT eeN goeDe 

eigeNSCHAP oF TALeNT erBij, WAT 

zoU DAT zijN: 

virtuoos een muziek instrument 

kunnen bespelen

PoST CoViD 19, WAAr KijK je HeT 

MeeST NAAr UiT: 

Weer onbezorgd samen zijn, 

concerten, reizen, etc.

‘�de�krachT�van�
de�sTad�ligT�in�
de�dynamiek’

Robert Nederlof

WAAr BeN je grAAg ALS je eVeN 

TijD Voor jezeLF NoDig HeBT:

op de motor

PASSie Voor:

Vastgoed, architectuur, design, auto’s 

en motoren

DiT rAAKT Mij PerSooNLijK:

Kinderleed en dierenleed

ToPSerie NeTFLix:

Peaky Blinders

FAVorieT VerVoerSMiDDeL:

Auto

ULTieMe oNTSPANNiNg:

Apres skiën

gUiLTy PLeASUre:

Wel pleasures maar geen guilt haha

BeSTe ADVieS:

Wie zee houdt wint de reis

Voor WAT iN HeT LeVeN BeN je HeT 

MeeST DANKBAAr:

geboorte van mijn zoon

WAT MAAKT De STAD SLiM:

Slim gebruik maken en delen van data

PoST CoViD 19, WAAr KijK je HeT 

MeeST NAAr UiT:

Wintersport

WeLKe MogeLijKHeDeN zieT U oM MeT iDeeëN, 

CoNCePTeN, ViSieS, iNVeSTeriNgeN oF ANDere 

iNiTiATieVeN Bij Te DrAgeN ToT eeN gezoND 

WerKKLiMAAT iN STeDeN? 

Met een gezond werkklimaat wordt waarschijnlijk 

‘well-being’ bedoeld. in zijn algemeenheid geldt dat er 

continu ontwikkelingen zijn op dat gebied. en er zijn veel 

instanties zoals de green Building Council, Blue Building 

institute, Well Building institute waar een hoop kennis is 

te vinden. Bij elke (gebieds)ontwikkeling gaat het er weer 

om de beoogde gebruiker zo goed mogelijk te bedienen en 

met toepassingen te komen die daadwerkelijk bijdragen 

aan dat gezonde werkklimaat en passen in een haalbare 

business case. Met opbrengsten uit vastgoed ontwikkeling 

investeren wij daarnaast al ruim twintig jaar in herbebossing 

in Brazilië. Dat gaat om duizenden hectares en miljoenen 

bomen. Weliswaar niet direct in de buurt maar wij menen 

oprecht daarmee een positieve bijdrage te leveren. zowel 

vanuit milieu- als sociaal-maatschappelijk oogpunt. Bij wijze 

van compensatie een deel van de vastgoedopbrengsten 

investeren in beleggingen of projecten met een positieve 

impact op onze planeet is ook een goed idee.

WAT WorDeN De TreNDS ALS HeT gAAT oM WerKeN iN 

De PoST-CoViD TijD?

De pre-covid trends zijn al versterkt c.q. versneld. Dan gaat 

het vooral om meer online. 

Hoe zieT De WerKeNDe STAD VAN De ToeKoMST erUiT, 

VoLgeNS U? 

Nabije of verre toekomst? Het zal in de niet al te verre 

toekomst er niet veel anders uit zien dan nu. Waarschijnlijk 

stellen steeds meer eisen aan de installateur, omdat verkeerd 
aangelegde zonnepanelen brandgevaarlijk zijn. Ook haal je veel 
meer rendement  wanneer je witte dakbedekking toepast. Met 
allerlei slimme technieken kun je als bedrijf monitoren waar in het 
pand veel energie verloren gaat.’

Robert Nederlof: ‘ Sommige bedrijven maken daar een sport van; 
vooral om bewustwording te stimuleren bij medewerkers.’

Wat zijn de valkuilen?
Robert Nederlof:  ‘Onvoldoende over de consequenties nadenken. 

Het levert niets op als je investeert in een dak vol onverzekerbare 
zonnepanelen of in lichtsensoren die je uitschakelt, omdat mensen 
zich eraan irriteren.’

Coen Kerkhoven: ‘We moeten duurzame keuzes stimuleren, maar 
oppassen voor greenwashing. En het moet wel praktisch en haalbaar 
blijven. Het gaat ook om een gedragsverandering: we moeten met 
elkaar het energieverbruik verminderen. Daar moet de focus op liggen.’

Hoe zien jullie de stad van de toekomst?
Coen Kerkhoven en Robert Nederlof:  ‘Het draait om het algemene 

welzijn, om gemengde plekken waar we prettig wonen, werken 
en elkaar ontmoeten. Een goede mix van natuur, cultuur, 
toekomstbestendig vastgoed en moderne infrastructuur. De kracht 
van de stad ligt in de dynamiek. Locatie en beleving worden steeds 
belangrijker. Daarom zullen binnensteden, ook als werkomgeving, 
altijd hun waarde behouden.’

wel minder autoverkeer en betere oV/transportsystemen. 

WeLKe roL SPeLeN geBoUW eN LoCATie iN De NieUWe 

WerKWereLD? 

Prettige werkomgeving bieden, zowel binnen als buiten. 

Maar dat gold altijd al. 

WorDT HeT KANToor BeLANgrijKer DAN ooiT? 

Nee

WAT iS HeT groTe VoorBeeLD, De BeNCHMArKT ALS 

HeT gAAT oM HeT iDeALe KANToor/WerKLoCATie? 

Lastig aan te geven. zal verschillend zijn voor verschillende 

mensen/organisaties/bedrijfstakken.

WeLKe TeCHNoLogieëN eN iNNoVATieS gAAN iN 

KANToreN HeT VerSCHiL MAKeN? 

ioT

WAT iS De grooTSTe oPgAVe Voor De BeSTAANDe 

KANToorrUiMTe? 

Blijvend een prettige, energiezuinige, efficiënte en 

productieve werkomgeving kunnen bieden. Dat zal niet altijd 

mogelijk zijn; de eisen die aan locaties en gebouwen worden 

gesteld kunnen zodanig veranderen dat transformatie of 

(gebieds)herontwikkeling moet plaats hebben.

WAT zijN je ToP Drie KANToreNProjeCTeN? 

rivium Parc royale in Capelle aan den ijssel, Point of View 

op Schiphol-rijk, Lange Voorhout 1 in Den Haag. Beste 

bedrijfsproject: Prisma Bedrijvenpark. Uiteraard allemaal 

Maasstede!  


