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Plinten van gebouwen zijn in 
de 21e eeuw essentieel voor 
de leefbaarheid van wijken 

en buurten, verzekeren 
Tessa Vos en Mare Nieborg. 

Sterker nog, ze zijn de sleutel 
tot succes in de enorme 

bouwopdracht waar Nederland 
in dit decennium de schouders 

onder zal zetten. TURF&CO 
is de naam van een nieuwe 

full service dienst, die via 
gebiedsontwikkeling-nieuwe-

stijl inzet op community return 
on investment.
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LEVENDE PLEKKEN Al 10 jaar bouwt 
Pubblik&Vos truly living spaces voor 
terugkerende opdrachtgevers als Amvest, 
Schiphol Real Estate, de NS, Leyten, 
Greystar en CBRE Global Investors. Maar 
ook voor vele ondernemers; voor hun 
café’s, restaurants en kantoorgebouwen. 
Voor partijen die willen investeren in 
community impact. 
Vos: ‘Met ons groeiende team bevlogen 
mensen werken we vanuit onze studio 
in Diemen. Om het bedrijf heen zit een 
krachtige schil van specialisten met wie 
we al jaren samenwerken. Zo is Mare onze 
vaste toekomststrateeg.’
Nieborg: ‘Daarmee heeft Pubblik&Vos een 
internationale database in huis met insights 
die zorgen dat je altijd de vinger aan de pols 
van de tijdgeest hebt. In de vastgoedwereld 
moet je nu eenmaal vooruitkijken. 
Ontwikkelen is vooruitzien. Pubblik&Vos 
heeft als doelstelling dat ruimtes oprecht 
omarmd worden en tot leven komen door 
gebruik. Dan moet je weten wat mensen 
in de komende jaren beweegt. Zo creëer je 
plekken voor de wereld van morgen.’

KARAKTER Vos: ‘Succesvolle ruimtes 
zijn uitnodigend, vertellen een 
karakteristiek verhaal en bieden alle 
gelegenheid voor menselijke interactie. 
Om dat elke keer opnieuw te bereiken 
luisteren we niet alleen naar de wensen 
van onze opdrachtgevers, maar kijken 

we ook heel goed naar het DNA van een 
locatie. En naar wat de veranderende 
tijd van vastgoedontwikkeling vraagt. 
Ons specialisme is om authentieke 
verblijfsplekken te realiseren, die 
aansluiten bij de gebruiksbehoeftes van de 
21e eeuw.’ 
Inmiddels heeft Pubblik&Vos al heel wat 
van die levende plekken opgeleverd. 
Waaronder Our Doamin South East in 
Holendrecht van Greystar, een complex 
met 774 studio’s en appartementen voor 
starters, studenten en young professionals, 
aangevuld met 900m2 aan shared spaces.
Vos: ‘Wij hebben het hele verhaal 
ontwikkeld voor de identiteit van het 
interieur en dat vervolgens tot in het 
kleinste detail doorgevoerd in het ontwerp. 
Met als ambitie om ruimte te scheppen 
voor menselijke verbinding. Immers; 
daar waar mensen op betekenisvolle 
manier samen kunnen komen, ontstaat 
de meerwaarde die we zoeken. Voor de 

gebruikers en voor onze opdrachtgevers’.
Nieborg: ‘De gebouwde omgeving is in 
de 21e eeuw dé plek voor transitie. Zowel 
wat betreft de gebouwen zelf, als ook wat 
betreft menselijk gedrag. We hebben een 
gouden kans om het zo aan te pakken dat 
alle componenten van die omgeving een 
waardeketen vormen, waarbij het één het 
ander versterkt. Voor mens, buurt, stad, 
planeet én de economie. Daar worden we 
allemaal beter van.’

EEN DORP IN DE STAD Een recent 
voorbeeld van zo’n toekomstbestendige 
insteek, is The Villy. Een nieuw merk 
dat onlangs is geopend op de plint van 
Rhapsody in Amsterdam-West. The Villy 
staat voor ‘village living in the heart of the city.’ 
Vos: ‘Voor CBRE Global Investors 
ontwikkelden we een integrale 
merkstrategie, met alles erop en eraan, van 
merknaam en grafische identiteit tot het 
interieur en activatie. De eerste vestiging 
is open in de Kolenkitbuurt en nu al zien 
we hoe krachtig de strategie tot leven 
komt door gebruik. Doordat er bewust 
ruimte is gecreëerd voor plekspecifieke 
groei, ontstaat een oprecht dorpsgevoel 
in de stad. Een eigen buurtschap binnen 
een wijk in ontwikkeling. Organische 
groei met strategische sturing. Zo hebben 
zich al prachtige huurders gemeld om 
op deze plint een dependance te kunnen 
openen: Theater De Meervaart, het 
Amsterdams Andalusisch Orkest en Foam 
Fotografiemuseum. Hun komst is een 

‘�Geen�ROI,�
maar�CROI.�
Community�
Return�on�
Investment.�
Welkom�in�de�
21e�eeuw’

‘�Wees�niet�te�
bang�om�te�
breken�met�
ingesleten�
patronen�die�
je�niet�verder�
brengen�in�
deze�tijd’

Boven en rechts: Our Domain Amsterdam South East, Greystar
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Tessa Vos

Waar kom je vandaan? 
opgegroeid in sneek, 
gestudeerd in Groningen 
aan de kunstacademie 
daarna naar amsterdam 
vertrokken. Gewerkt 
bij BNN en voor de 
programma’s die we 
maakten veel gereisd. 
In 2004 Return to 
sender opgericht 
(samen met Katja 
schuurman en Maarten 
van Huijstee) en mijn 
eigen bedrijf begonnen 
waarvoor ik het DNa 
van bedrijven omzette 
naar interieurontwerp. 
In 2014 ben ik samen 

mensen. Van mijn zoon 
van 10 of dochter van 
12, van iemand die ik 
toevallig tegenkom. 
een boek dat ik lees. 
een gesprek met een 
vriendin. De opvoeding 
van mijn ouders. De 
mensen die ik tot mijn 
tweede familie reken
Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
Ik ben geen onzeker 
persoon. Ik geloof in mijn 
energie en in mijn gut 
feeling. en ik ben bereid 
om me ergens vol voor in 
te zetten
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
Goed eten en drinken 

met fijn gezelschap. een 
massage. een reis
Waar ben je bang voor?
Wat het hebben van te 
veel geld of macht doet 
met mensen 
Wat/wie maakt jou boos?
Hebzucht
Wat/wie maakt je blij?
Zoveel. Verse bloemen, 
mijn gezin, mijn 
vrienden, goed eten, 
mijn werk, de mensen 
met wie ik dat mag 
doen, op de fiets door 
amsterdam rijden in 
de zon, schaatsen op 
een dichtgevroren plas, 
muziek
Waar moet je heel erg 
om lachen?

om menselijke 
tekortkomingen die van 
mijzelf incluis en daar 
dan vooral heerlijk de 
draak mee steken
Waar kun je wakker van 
liggen?
een te vol hoofd
Waar ben je trots op?
De dingen die er nu zijn 
omdat ik me daar samen 
met andere mensen 
keihard voor heb ingezet 
vanuit een rotsvast 
vertrouwen dat het 
klopt. Mijn gezin, mijn 
vrienden, mijn bedrijf en 
Return to sender
Wie is jouw held?
Ik geloof in energie. In 
teamwerk. In naar elkaar 

omkijken ipv naar elkaar 
opkijken
Wat is je favoriete 
muziek?
Van oud vinyl (simon 
& Garfunkel, Weather 
Report, Bruce 
springsteen, Herman 
van Veen) tot artiesten 
als amos Lee, James 
Taylor, Michael 
Kiwanuka, sia en Pink
Wat is je favoriete sport?
Hockey, tennis, 
kickboksen
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
een groepsdier dat het 
ook heerlijk vindt om af 
en toe alleen te zijn
Introvert of extravert?

extravert
optimist of pessimist?
optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner?
oprecht, liefdevol, 
talentvol, muzikaal, 
doorzetter, betrouwbaar
Guilty pleasure?
De oliebollen van 
Maurits van de 
Biolicious winkel op 
IJburg
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
Heel veel gênante 
verhalen
Welk jaargetijde is het 
fijnst?

geweldige plus voor de buurt, geïnitieerd 
door mensen die er zelf zijn opgegroeid. 
Daarnaast leveren inmiddels talloze lokale 
ondernemers producten aan het café en 
restaurant. En is The Villy nu al een lokaal 
gewortelde, inclusieve plek.’
Nieborg: ‘De meerwaarde die the Villy 
op deze manier brengt voor Rhapsody 
en de Kolenkitbuurt is enorm. Huurders 
en mensen uit de buurt kunnen er eten 
en drinken, werken en met elkaar in 
verbinding komen. Een voedingsbodem 
voor synergie. Tegen opdrachtgevers 
zeggen we: wees niet te bang om te breken 

met ingesleten patronen die je niet verder 
brengen in deze tijd, zoals alles op je plint 
zo snel mogelijk te willen verhuren aan 
inwisselbare ketens, met langlopende 
contracten. Durf juist een deel open en 
flexibel te houden. Totdat je de juiste 
invulling hebt die past bij de strategie van 
de plek. Want alleen dan is er ruimte voor 
plekspecifieke groei. En voor de kracht van 
de lokale economie. Zo kan ontstaan wat er 
werkelijk nodig is.’
Vos: ‘Het mooie is, steeds meer beleggers 
ontdekken dat je buurten op deze manier 
met behulp van plinten dusdanig kunt 

verbeteren dat iedereen ervan profiteert. 
Zonder dat oorspronkelijke bewoners uit hun 
wijk gejaagd worden. Samen bouwen aan 
buurtkracht, voor 21e eeuws rendement.’ 
Nieborg: ‘Wij zeggen: geen gentrification, 
maar communification.’ 

DE TOEKOMST VORMGEVEN Vos: 
‘Precies dit proces, van bouwen aan 
buurtkracht door middel van plinten, 
vanuit co-creatie, is de missie die centraal 
staat bij onze nieuwe full-service dienst 
TURF&CO. Waar Pubblik&Vos zich 

met Marjolein Bangma 
Pubbik&Vos begonnen
Wat houdt je bezig? 
eten, reizen, mijn gezin, 
vrienden en familie, 
mijn werk, zoeken 
naar vintage meubels, 
keramiek en kunst, 
schilderen, lezen
aan welk project werk je? 
We werken momenteel 
voor diverse 
partijen binnen de 
vastgoedwereld aan 
projecten in verschillende 
steden. Van strategie 
en brand tot ontwerp 
en uitvoering. Maar ook 
aan het ontwerp van 
een aantal horecazaken 
waarbij ik voor één 

project onlangs een 
week naar Zuid-afrika 
afreisde. Daarnaast 
zijn we volop bezig met 
de ontwikkeling van 
TURF&Co. De nieuwe 
full servicedienst voor 
plinten met community 
impact. 21e eeuwse 
ontmoetingsplekken 
waarbij buurtkracht 
centraal staat. 
Wat wil je bereiken? 
Ik wil met ons werk 
levendige plekken 
creëren voor mensen, 
waar de extra waarde 
organisch kan groeien
Wat is je visie voor de 
toekomst?
Ik hoop en denk dat 

steeds meer mensen, 
naast alle verharding in 
de wereld, verzachten. 
Dat we meer naar elkaar 
gaan omkijken. Minder 
egocentrisch worden. 
Meer gaan genieten van 
de kleine dingen van het 
leven. en van de mensen 
die we om ons heen 
hebben
Wat wilde je vroeger 
worden?
Zelfstandig
Welke wijze les neem jij 
ter harte?
Walk your talk
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
Ik leer iedere dag van 
heel veel verschillende 

specialiseert in interieur, is TURF&CO er 
speciaal voor de hele plint, zoals we dat bij 
The Villy hebben gedaan.’
Nieborg: ‘De tijd is er rijp voor. Er moeten 
in Nederland de komende jaren een 
miljoen nieuwe woonplekken bijkomen. 
Laten we dat van meet af aan zo aanpakken 
dat gemeenschappen centraal staan. Meer 
woongeluk en optimale buurtverbinding. 
Florerende wijken voor florerende steden. 
Zo wordt je ontwikkeling een motor voor 
de samenleving van morgen. Community 
return on investment.’
Vos: ‘Om onze opdrachtgevers te helpen 

bij deze omslag in denken, hebben we een 
speciale thermometer ontwikkeld waarmee 
beleggers, investeerders, ontwikkelaars 
en beleidsmakers de meerwaarde van 
hun ontwikkeling kunnen temperaturen. 
Van verbeterde sociale cijfers, tot mooiere 
financiële resultaten onder de streep. 
Meerwaarde voor meer waarde noemen 
we dat. Op deze manier maken we ESG 
en people, planet, profit concreet. En niet 
onbelangrijk: investible.’
Bijzonder is dat TURF&CO deze vorm van 
locatieontwikkeling straks ook helemaal 
kan managen. Daartoe zit voormalig 

Spaces-founder Martijn Roordink aan tafel. 
Zijn nieuwe bedrijf maakt met cloud based 
property management mogelijk dat elke 
locatie krijgt wat daar nodig is: continuïteit 
en exploitatie op maat. 
Nieborg: ‘We merken dat de missie van TURF 
vanuit allerlei kanten van de vastgoedmarkt 
bijval krijgt. Samen investeren in CROI. Goed 
voor de mens, goed voor de buurt, goed voor 
de stad, goed voor de planeet én goed voor de 
economie. Een win-win situatie waar iedereen 
van profiteert. Zo kan het ook. Dit is de manier 
waarop wij het liefste de toekomst voorspellen. 
Door ‘m met elkaar vorm te geven.’

Lente en herfst
Welk vakantieland?
Mallorca vind ik echt 
heel erg fijn
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten?
een ontzettend mooie 
zangstem
Waar wil je vanaf?
snoozen
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
De docenten van mijn 
kinderen
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
een huis bouwen

‘�Bouwen�is�
vooruitzien.�
Zo�creëer�je�
plekken�voor�
de�wereld�van�
morgen’

Tessa en Marjolein, partners Pubblik&Vos

The Villy, 1ste locatie Kolenkitbuurt Amsterdam west, CBRE Global Investors The Villy


