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Samen met zijn 
collega’S biedt KarSt 

ijtSma, eigenaar 
van HomineS bouw, 

Kwaliteit door 
verantwoordelijKHeid 

te nemen in 
de tecHniScHe 
ontwiKKeling.

wanneer de 
traditionele 
aannemer de 
projecten té 
complex begint 
te vinden en 
de grotere 
bouwbedrijven 
Hun organiSatie 
te complex 
maKen, Komt 
HomineS bouw om 
de HoeK.
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4 jaar geleden… ‘17 jaar lang, werkte ik voor 
Ballast Nedam International. Daar begon ik in de 
uitvoering en daarna in verschillende functies 
in voorbereiding, inkoop, projectmanagement 
en vestigingsdirecteur. Daarna rolde ik de 
projectontwikkeling in. Dankzij die achtergrond deed 
ik veel ervaring in de breedte op. Zowel internationaal 
als in Nederland kreeg ik te maken met projecten die 
‘bijzonder’ waren. Anders dan anders. Allesbehalve 
doorsnee of standaard. Dat had mijn interesse en 
werd mijn specialiteit. Vier jaar geleden besloot ik 
me volledig te gaan richten op de Nederlandse markt 
en specifiek binnen de Randstad. Samen met de 
Projectontwikkelaar Heren2 heb ik toen een eigen 
bedrijf opgericht. Homines Bouw: gericht op de 
complexe opgaven.’

maatwerk ‘Bij een complexe opgave spreken we 
over een project met een bijzondere architectuur en/
of binnenstedelijke ligging. Waardoor het gebouw 
‘one of a kind’ is. Dat betekent: veel uitzoekwerk op 
projectmatige basis. En daar krijgen we energie van. 
Denk bijvoorbeeld aan een project met een bijzondere 
logistiek. Midden in de binnenstad en moeilijk 
bereikbaar. Een project waar je de bouwmethodieken 
aan de specifieke omstandigheden van de locatie moet 
aanpassen. Dat maakt het totaal anders dan bouwen 
in een weiland, met voldoende ruimte om een nieuwe 
wijk neer te zeten. Geen standaardoplossing, maar 
maatwerk.’

toekomst ‘Bouwen in de binnenstad is 
tegenwoordig sowieso al een complex verhaal. Er 
moeten snel nieuwe betaalbare woningen komen. Er 
is ruimte nodig om standaard betaalbare producten 
toe te kunnen passen. Daarom verplaatsen deze 
ontwikkelingen zich naar een plek buiten het centrum, 
net zoals de grote winkelcentra’s. Want alleen daar is 
er nog ruimte. Bewoners die in de binnenstad blijven 
vragen nú om kleinschalige faciliteiten op korte 
afstand. Ze willen immers niet steeds met de auto 

naar dat winkelcentra buiten de stad. Nee, ze willen te 
voet of op de fiets naar een supermarkt, fietsenmaker 
of speciaalzaak. Dat vraagt om een nieuw soort trend 
in de binnenstad: één gebouw met verschillende 
faciliteiten.’

mix van functies ‘Een gebouw in de binnenstad 
met slechts één functie? Dat is niet meer van deze 
tijd. Neem een appartementencomplex. Daar kun je 
naast wonen, nu ook winkelen, je fiets laten repareren 
of je kinderen naar de opvang brengen. Die overige 
faciliteiten centreren zich dan vaak op de eerste twee 
verdiepingen. Dat maakt zo’n gebouw ook complexer 
om te bouwen. In de binnenstad ben je niet langer 
een aannemer voor alleen de woningbouw, of een 
aannemer voor alleen winkelconcepten. Nee, je bent 
een aannemer voor alles in één. Voor een mix van 
functionaliteiten in één gebouw.’

‘ in deze tijd ben je 
in de binnenStad 
niet langer een 
aannemer voor de 
woningbouw, of 
een aannemer voor 
winKelconcepten. 
nee, je bent een 
aannemer voor 
alleS in één’
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‘ grootS worden door 
Klein te blijven. 
daar Staan en gaan 
wij voor’
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mooi van binnen én van buiten ‘Nog een 
bouwtrend? Sinds een jaar of twintig stellen we hoge 
eisen aan de ‘look & feel’ van een gebouw. Architectuur 
en stedenbouwkunde vieren hoogtij. En daar loop ik 
warm voor. Ontwerpen en bouwen volgens het ontwerp 
van de architect. Dat maakt een project al snel speciaal. 
Hier gaat het om een projectmatige aanpak. En om 
maatwerk. En dat is onze specialiteit.’

Hippe Hotspot ‘Een voorbeeld van zo’n mooi 
project is Awarehouse in Amsterdam Houthavens. 
Dat is echt een speciaal ding. Een high-end, multi-
tainment en multifunctioneel kantoorgebouw, waar de 
herontwikkeling, hergebruik van materiaal en verbruik 
van energie een grote rol spelen. Een soort hotspot 
voor creatieve mensen en ‘hippe’ huurders, zoals 
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Redbull en het creatieve 
team van Ikea. Het type huurder dat vraagt om een 
mooi gebouw, van binnen en van buiten. Want dat is 
voor hen het visitekaartje om internationaal creatief 
talent aan te trekken.’

in of uit de mode ‘Dit soort ‘hippe’ projecten 
zijn voor ons interessant omdat ze veranderlijk zijn. 
De ontwikkelaar, Heren2 vastgoedprojecten, heeft 
bijzonder kort de tijd; van marktconcept tot realisatie. 
Is hij er te lang mee bezig? Dan is hip niet hip meer, 
maar simpelweg ‘uit de mode’. Daarom wil hij zo snel 
mogelijk van start met de bouw. Er is geen tijd voor een 
uitgebreide aanbesteding of de uitwerking van een plan 
in detail. Dat betekent; een ander soort rol voor ons als 
aannemer. Een rol waar vertrouwen en toegevoegde 
waarde ongelofelijk belangrijk zijn.’

werkspoorHal ‘Nog een mooi voorbeeld van 
een complexe opgave, anders dan anders, is het 
project Werk Spoor Hal in Oostenburg. Een oude 
werkspoorhal, waar vroeger grote kranen stonden 
en waar scheepsmotoren en locomotieven gemaakt 
werden. Dit stalen gebouw renoveren wij volledig. 
Zo komen er onder meer een nieuw dak, nieuwe 
daklichten, gevels en nieuwe hangdeuren in. Ernaast 
bouwen wij appartementencomplexen. High end, 
met mooie architectuur. Voor het duurdere segment 
huur. Die combinatie laat wederom zien dat wij geen 
woningbouwer of renovatiebedrijf zijn. Nee, wij doen 
speciale projecten. Wat precies? Dat  maakt ons niet 
zoveel uit. Zolang het maar anders dan anders is en we 
uitgedaagd worden. Dat geeft ons energie.’

samen sterk ‘Als ondernemer focus ik mij op 
‘vertrouwen’. Iets wat je in mijn ogen nooit mag 
beschamen. Vooral niet bij de mensen waarmee je 

samenwerkt: opdrachtgevers, onderaannemers én 
werknemers. Ik geloof er ten zeerste in dat je in de 
markt samen sterker staat. Met goede mensen om 
je heen. Daarom investeren wij bij Homines Bouw 
in mensen die met kennis, ervaring en digitale 
ondersteuning verantwoordelijkheid nemen. En een 
spilfunctie vervullen tussen de vele partijen aanwezig 
in complexe bouwprojecten. De primaire doelstelling? 
De kwaliteit van het eindproduct, maar ook het proces 
naar dat eindproduct. Een proces waarin iedereen 
waardering ervaart en trots is op zijn werk.’

een beter product ‘Het resultaat daarvan? 
Een beter product. Tegen lagere kosten. Dat is soms 
moeilijk uit te leggen. Partijen denken vaak dat je als 
aannemer heel scherp neergezet moet worden qua 
prijsvorming. Maar in de praktijk blijkt bij complexe 
projecten dat het heel moeilijk is een goede referentie 
op te bouwen, daar een lage prijs voor te vragen en 
later blijken de verwachtingen voor partijen heel 
verschillend uit te komen. Want de dingen veranderen 
tijdens het proces, waardoor iedereen openingen 
vindt om een nieuwe discussie te beginnen en er een 
vechtcultuur bestaat. Dat moet je niet willen.’

covid-19 ‘Covid? Daar merkten wij gelukkig vrij 
weinig van. Onze productie draaide door. Alleen 
in de markt van de toeleveranciers, merkten wij 
verandering. En dan vooral rondom de prijzen en 

‘ arcHitectuur en 
StedenbouwKunde 
vieren Hoogtij. 
daar loop iK warm 
voor. ontwerpen 
en bouwen volgenS 
ontwerp van de 
arcHitect’

productiecapaciteit; dat heb ik echt nog nooit eerder 
meegemaakt. Lange levertijden en prijzen die drastisch 
omhoogschieten. Zelfs nadat je de offerte kreeg of 
afspraken maakte. Dat kan voor ons, als aannemer, 
gevaarlijk zijn met een marge van een aantal procent.’

‘ een complexe 
opgave. een 
projectmatige 
aanpaK. en 
maatwerK. 
daar zijn we 
goed in’

cinema met bijzonder soundeffect ‘Waar 
we op dit moment druk mee zijn? Met een cinema 
gebouw in de Houthavens. Twaalf zalen en een mix 
van faciliteiten. We zitten nu in de voorbereidingen. 
In februari 2022 gaan we aan de gang. En de sanering 
staat binnenkort op de planning. Het leuke aan deze 
cinema is de akoestieke opgave. Die is bijzonder. 
De ijkvraag: hoe realiseer je een zaal met speciale 
soundeffects, zonder dat die andere 11 zalen daar last 
van hebben? Dat kun je op verschillende manieren 
oplossen. Wij kiezen voor het akoestisch ontkoppelen 
van de zalen. Dat betekent dat de zaal los van de 
omgeving komt te staan, wat een bijzondere akoestiek 
oplevert. Daar deden wij eerst flink onderzoek naar. 
Die bevinden nemen we nu mee in de bouwmethodiek 
en het ontwerp. Kortom; een geweldig project op maat. 
Helemaal in ons straatje.’

groots door klein te blijven ‘Dromen en 
ambities? Ja, die zijn er. Maar niet te groots. Op dit 
moment zijn we een bedrijf met een man of tien 
en een omzet van 20/25 miljoen. We willen naar 
een bedrijf met een man of twintig en een omzet 
van 40/50 miljoen. Dat vinden wij een mooie maat 
voor de compacte organisatie die we willen zijn. Als 
we daaroverheen gaan, wordt je als snel die grote 
organisatie, die bestuurder. Dat komt het vertrouwen 
en de motivatie in bijzondere projecten niet ten goede. 
Groots worden door klein te blijven dus. Daar staan en 
gaan wij voor.’


