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Wouter orth 
trad dit jaar aan als directeur 

bij ontWikkelende belegger 
Midvast. 

daar houdt hij zich bezig
Met projecten op verschillende 

schaalniveaus. van een heel 
precieze pandrenovaties 

tot en Met coMplete 
gebiedsontWikkelingen. 

in gesprek Met een bevlogen 
opdrachtgever.

ontWikkelen
en beleggen

Met passie voor 
transforMatie
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Overstap ‘Ik werk hier nu een klein half jaar en was daarvoor werkzaam 
bij Heijmans. Ik was daar onder meer verantwoordelijk voor een PPS-project 
waar we klanten een integrale aanbieding deden: van de ontwikkeling via het 
ontwerp en realisatie tot en met 25-jarig beheer en exploitatie. Daarna heb 
ik het team voor commercieel vastgoed opgezet waar we ons bezig hielden 
met de ontwikkeling van kantoren en mixed-use vastgoed. Uiteindelijk vond 
Heijmans deze tak van sport helaas te risicovol – Covid-19 hielp daar uiteraard 
niet bij - en hebben we afscheid genomen. Dit was voor mij het moment om in 
alle rust na te denken over de vraag: wat wil ik nu eigenlijk? Het leiden van een 
klein team met enthousiaste jonge mensen was me uitstekend bevallen. Maar 
dan wel liever in een kleine organisatie. Niets ten nadele van grote corporate 
bedrijven maar je bent daar nu eenmaal veel tijd kwijt met afstemmen, 
overleggen en verantwoorden.’
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‘ Midvast zet volop in op kWaliteit 
Waardoor nieuWe projecten 
goed passen in de eigen 
beleggingsportefeuille’

FOcus ‘Midvast richt zich in hoofdzaak op drie 
takken van sport. De vastgoedontwikkeling van 
individuele objecten is de eerste. Bijvoorbeeld 
het omzetten van kantoren naar wonen. Of het 
renoveren van en toevoegen van meerwaarde aan 
bestaande woningcomplexen. Bij het laatste zijn 
we vooral in het hogere woningsegment actief. Het 
tweede accent ligt op transformaties en grotere 
gebiedsontwikkelingen. We bezitten bijvoorbeeld 
bedrijfsvastgoed in Amsterdam-Noord en Zaanstad. 
Die gebieden zijn nu nadrukkelijk in beeld wanneer 
het gaat over binnenstedelijke verdichtingsopgaven 
door het toevoegen van woningbouw in combinatie 
met andere stedelijke functies. Vaak gaat het dan 
om grootschalige nieuwbouwontwikkelingen al 
dan niet in samenwerking met betrokken partijen. 
En in de derde plaats: het zorgvuldig beheren van 
onze vastgoedportefeuille die voornamelijk uit 
woningen bestaat. Die portefeuille is generaties terug 
binnen de familie opgebouwd. Zo zijn we nu in de 
Watergraafsmeer en in Amsterdam-Noord bezig met 
verduurzaming en verbeteringen van de woningen, als 
goede huisbaas en rentmeester.’

Ondernemerschap ‘Het hands-on bij projecten 
betrokken zijn, ervaar ik als heel plezierig. Dat heb ik 
altijd al gehad. Van alleen maar managen wordt ik niet 
echt gelukkig.  De rode draad in mijn carrière tot nu toe 
is het ondernemerschap. Kansen zien en daar direct 
op inspelen. En dat gaat met mijn partner Bart van der 
Vloodt heel snel. We kunnen snel met elkaar de analyse 
doen en dan tot besluitvorming komen.’

hOOFdstad ‘De terugkeer naar Amsterdam bevalt 
eveneens prima. In mijn tijd bij Twynstra Gudde hielden 
we hier kantoor en dat was prettig. Ik adviseerde diverse 
musea en culturele instellingen in die tijd. Ik heb ook 
altijd een voorliefde gehad voor mooie gebouwen en 
architectuur. Met daarbij de interesse van: hoe kan 
ik dat realiseren? Niet voor niets heb ik mijn studie 
civiele techniek gecombineerd met bedrijfskunde. 
Dit om mooie dingen in een goed proces voor elkaar 
te brengen, dat is het mooiste wat er is. Bij Twynstra 
Gudde heb ik daar al veel over geleerd, we werden daar 
veel gevraagd als gedelegeerd opdrachtgever. Zo raakte 
ik onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de 
ArenA in Amsterdam Zuidoost en  jeugdaccommodatie 
De Toekomst van Ajax. Dan krijg je vanzelf met alle 
aspecten van vastgoed te maken, zeer leerzaam. 
Niet alleen het ontwikkelen en bouwen van een 
accommodatie zelf, maar ook het proces met alle 
stakehokders, de financiering en tenslotte het beheer. 
Later bij projecten als de uitbreiding van het Stedelijk 
Museum of de nieuwbouw van het RIVM heb ik veel 
gehad aan het life-cycle-cost denken.’

‘ de rode draad 
in Mijn carrière 
tot nu toe is het 
onderneMerschap. 
kansen zien en 
daar direct op 
inspelen’

ZOektOcht ‘Gedurende 
mijn zoektocht werd ik 
op een gegeven moment 
benaderd door een 
ontwikkelende belegger 
in Amsterdam. Gevraagd 
werd de kennis en expertise 
van grote ontwikkelingen, 
het professionaliseren 
van de organisatie, kennis 
van financiering en in 
beheer houden van eigen 
ontwikkelingen. Die combinatie 
sprak me zeer aan. Daarbij zet 
Midvast volop in op kwaliteit 
waardoor nieuwe projecten 

goed passen in de eigen 
beleggingsportefeuille. 
Met directeur/eigenaar 
Bart van der Vloodt stuur 
ik samen de onderneming 
aan, de klik tussen ons was 
vanaf het begin uitstekend. 
De taakverdeling is helder; 
Bart is met name bezig met de 
commercie en 
de opportunities, ik focus me 
onder meer op de haalbaarheid 
en financiering van projecten - 
een zeer belangrijk vraagstuk 
in de huidige tijd. We zijn 
daarin prettig complementair.’
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Investeren ‘Wat ik 
vooral heb geleerd, is dat 
het investeren in kwaliteit 
uiteindelijk altijd loont. Zie de 
realisatie van het Guggenheim 
in Bilbao naar een ontwerp 
van architect Frank Gehry; 
dat heeft een forse investering 
gekost maar die is meer 
dan terugverdiend door alle 
toeristen die naar de stad zijn 
gekomen in de afgelopen jaren. 
Steden die werk maken van 
hun culturele voorzieningen 
en daarin voor-investeren, 
vergroten daarmee hun totale 
verdiencapaciteit en verdienen 
zo hun investering meer dan 
terug.’

placemakIng ‘Binnen 
de opgaven voor gebieds–
ontwikkeling kijken we daar 
op eenzelfde manier tegenaan. 
Met placemaking slagen we erin 
om een locatie nu alvast op de 
kaart te zetten, nog voordat 
de definitieve functies hun 
plek krijgen. In een van onze 
hallen in het Hamerkwartier in 
Amsterdam-Noord hebben we 
nu het Skatecafé geopend dat 
bemenst wordt door de koks 
van restaurant De Goudfazant. 
Een bijzonder horecaconcept 
in een rauwe omgeving, 
helemaal hip en trendy. Dat 
geeft alvast iets aan inkomsten 
voor de gebiedsontwikkeling 
maar belangrijker nog: we 
verleiden mensen naar de 
plek en voegen iets toe aan de 
buurt. En het vormt de opmaat 
naar een nieuwe fase waarin 
de gemeente aan dit gebied 
6.000 à 7.000 woningen wil 
toevoegen, gemengd met 
andere functies waaronder 
het werken. Ik vind het heel 
inspirerend om daarover mee 
te denken en onze bijdrage 
daaraan te leveren. We hebben 
in dit gebied drie plots in bezit, 
we kunnen daar een mooi 
programma voor het wonen in 
Noord ontwikkelen. Inclusief 
sociale en middeldure huur, die 
we dan of zelf in portefeuille 
houden of verkopen aan een 
belegger.’

WOUTER ORTH

Waar kom je vandaan? 
Ik ben geboren in 
Oegstgeest en heb 
na mijn studie in 
Delft gewoond in Den 
Haag, Rotterdam en 
Amsterdam
Wat houd je bezig? 
Ondernemen met m’n 
team maar wel met 
bewustwoording van 
kansen en risico’s
Huidige zakelijke 
positie?
Directeur 
ontwikkelingen en 
beleggingen
Wat wil je bereiken? 
Door coaching van mijn 
team in de toekomst 

mijn functioneren 
overbodig maken
Wat is je visie voor de 
toekomst?
Om in de toekomst 
succesvol als 
ontwikkelaar te kunnen 
zijn, moeten je veel meer 
weten dan hoe stenen 
te stapelen. Het klimaat, 
de verduurzaming, 
schaarste van 
grondstoffen betekent 
volgens mij dat de 
bouwkolom slimmer 
moet gaan produceren. 
En dit is een best lastige 
opgave voor de van 
origine traditionele 
bedrijfstak
Wat wilde je vroeger 
later worden?

In elk geval geen 
tandarts zoals de vier 
generaties voor mij
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Heb geen vooroordelen, 
en denk na voordat je 
begint
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
Dat is niet aan een 
persoon te linken
Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
Ja
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
Tsja, wie kan mij nu 
wakker maken
Waar ben je bang voor?
Dat mijn kinderen iets 
overkomt

Wat/wie maakt jou 
boos?
Ongenuanceerd klagen 
over beleggers
Wat/wie maakt je blij?
Vriendschap
Waar moet je heel erg 
om lachen?
Met mijn zoon om 
‘oude’ afleveringen van 
TopGear
Waar kun je wakker van 
liggen?
Gelukkig niet zo snel
Waar ben je trots op?
Mijn kinderen
Wie is jouw held?
Darwin, hij veranderde 
dramatisch en 
permanent, het 
paradigma dat 
wetenschappers om 

de levende wereld te 
begrijpen goed moeten 
leren observeren
Wat is je favoriete 
muziek?
Slam FM
Wat is je favoriete sport?
Off piste skiën in de 
winter en zeilen in de 
zomer
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Groepsdier, maar geen 
kuddedier
Introvert of extravert?
Beide
Optimist of pessimist?
Optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner?
Maatje zijn

Guilty pleasure?
Al het lekkers wat een 
bourgondisch leven kan 
bieden
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
Zonder Wouter geen 
goed glas wijn
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
Elk seizoen
Welk vakantieland?
Vele
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten?
Extra tijd
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
Vrijheid en mijn eigen 
leefkeuken

‘ uiteindelijk 
blijft het zo 
dat Wij als 
investeerder 
de grootste 
risico’s 
lopen’

OntwIkkelen ‘Het blijven ontwikkelen 
- voor de markt en voor de eigen 
portefeuille - blijft de komende tijd een 
centraal aandachtspunt. Waarbij me wel 
van het hart moet dat dit in Amsterdam 
steeds lastiger wordt. De vraag is of er 
genoeg ruimte blijft voor beleggers in 
deze stad. Ik snap de ophef over welke 
rol bepaalde beleggers spelen in het 
opkopen van goedkope woningen, om 
die vervolgens duur in de markt terug 
te plaatsen. Maar onze bijdrage is echt 
een andere. Zo hebben we bijvoorbeeld 
aan de Bellamystraat in Oud-West in 
Amsterdam 19 appartementen toegevoegd 

aan de woningvoorraad. En passant is 
daarbij de fraaie gevel uit 1920 van de 
voormalige bioscoop in het nieuwe gebouw 
opgenomen. Een ander voorbeeld is een 
KPN-centrale op IJburg, het eerste gebouw 
dat daar ooit werd neergezet en inmiddels 
overbodig is geworden. Wij maken daar 
nu short stay-appartementen van. Of het 
verpauperende aulagebouw uit 1896 bij 
de begraafplaats aan de Haarlemmerweg 
die we transformeren tot een schitterende 
horecapaviljoen Westervilla met bed 
and breakfast én waar de oude aula is 
behouden.
Daarmee zijn we echt van toegevoegde 

waarde voor de stad. Van haar kant mag de 
gemeente wat mij betreft nadenken over 
haar erfpachtbeleid en de stapeling van 
eisen bij nieuwbouw. Van duurzaamheid 
tot en met de verplichting om in Noord 
plinten van 8m hoog te maken. Ik ben 
daar vakmatig helemaal voor maar het 
zet wel druk op de kosten en daarmee de 
betaalbaarheid. Uiteindelijk blijft het zo 
dat wij als investeerder de grootste risico’s 
lopen. Daartoe zijn wij ook op aarde maar 
het is wel goed om de balans te bewaken.’

expertIse ‘Ik schakel voortdurend 
tussen allerlei schaalniveaus heen en 
weer en dat is echt ook de charme van 
mijn werk. Van het toevoegen van een 
souterrain, het splitsen in appartementen 
en toevoegen van kwaliteit in een 
aangekocht pand aan het Sarphatipark 
tot en met het meedenken over de 
toekomst van Amsterdam-Noord en de 
daarmee gepaard gaande transformatie. 
Deze ontwikkelexpertise hebben we 
daarbij zelf in huis, architecten schakelen 
we in. Binnen Midvast hebben we 
recent meer de splitsing aangebracht 
tussen vastgoedontwikkeling en 
gebiedsontwikkeling, omdat dit toch 
heel verschillende opgaven zijn. Daaraan 
werken we nu met twee dedicated teams.’

‘ ik schakel voortdurend tussen 
allerlei schaalniveaus heen 
en Weer en dat is echt ook de 
charMe van Mijn Werk’


