
Een van de specialiteiten van VolkerWessels Vastgoed is de grotere 

gebiedsontwikkeling; samen met veel verschillende partijen een 

complete nieuwe wijk optuigen. Broodnodig, want we hebben nu 

eenmaal een tekort aan woningen in Nederland. Zo’n groot project 

is bijvoorbeeld Schieveste in Schiedam waar 3.000 woningen 

opgeleverd gaan worden op slechts 8 hectare grond gelegen tussen 

het station en de snelweg. Bijzonder is de dichtheid, de relatief 

beperkte ruimte waarop veel woningen worden gerealiseerd. ‘Dit 

is een groot binnenstedelijk gebied,’ zegt Hans Borsje. ‘Je maakt 

niet alleen een woning, maar eigenlijk een stukje stad en daar 

hoort alles bij. Je zit daar perfect in de buurt van het OV dus je kan 

overal komen en tegelijk probeer je ook op zo’n kleine ruimte voor 

voldoende groen te zorgen. Je maakt meer dan een woning, je maakt 

een complete woonomgeving. Uiteindelijk maak je de ruimtes 

voor mensen groter door wat meer in collectieve 

voorzieningen te denken zoals een centrale plek waar 

je kan werken. Ook staat de auto in de parkeergarage 

en komt niet in het groene binnengebied. Voor ons 

gaat het om levenskwaliteit. Ik geloof er wel in dat je 

in de stad bouwt zonder dat het dus natuur kost, maar 

het is ook niet helemaal zwart-wit want we bouwen 

ook nog wel in de buitengebieden waar gezinnen 

toch een leuke woning met een mooie tuin willen. 

Wat je wel in de stad én daarbuiten ziet, is dat die 

parkeerplaatsen langzaam uit het zicht verdwijnen 

en de ruimte om thuis of in de directe omgeving te 

kunnen werken steeds meer terugkomen. De ruimte 

optimaal benutten wordt steeds belangrijker.’

Partnerships
Nu zijn er natuurlijk meer partijen goed in grote 

projecten, maar wat is een doorslaggevende reden 

om VolkerWessels Vastgoed te bellen? ‘Onze kracht 

is het bij elkaar brengen van partijen want je moet 

partnerships creëren. En we werken natuurlijk veel 

samen met externe partijen zoals in Schieveste, maar 

ook met onze eigen partners die onder het VolkerWessels concern 

vallen.’ Er is trouwens nóg wel een factor aan te wijzen die pleit 

voor het bedrijf, zo weet Borsje. ‘Weet je wat wij goed kunnen? Een 

innovatieve visie aan de realiteit koppelen. We kijken naar innovatie 

op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en daar gaan we 

ver in, maar we blijven gebruikmaken van bewezen technieken in 

nauwe samenwerking met onze zusterbedrijven.’  

 

Handig is dat het bedrijf veel kennis heeft, maar ook veel 

kennissen. Onder VolkerWessels vallen immers meer dan 130 

werkmaatschappijen. ‘Tijdens Corona is Schieveste doorgegaan 

en dat komt ook doordat je alle projectpartners, zoals de gemeente 

Schiedam, maar ook onze partners in de Ontwikkelingscombinatie 

Schieveste Dura Vermeer Bouw Zuid West, Synchroon en Van 

Omme & de Groot goed kent. Je ziet elkaar immers fysiek niet 

meer zo veel, maar kent elkaar zo goed dat je weet wat je aan elkaar 

hebt. Wij zijn altijd heel benaderbaar voor iedereen, ook voor de 

gemeenten, maar we hebben wel het voordeel dat we onderdeel 

zijn van een groot concern met veel kennis, kunde en innovatie in 

huis. Als je een band hebt met partijen dan werkt dat goed, maar we 

hebben wel het voordeel van een groot concern.’

 

Natuurlijk is bouwen met de tijd complexer geworden, je hebt 

simpelweg met meer partijen te maken: infrastructuur, energie, 

leefbaarheid, duurzaamheid en eventuele milieubeperkingen 

etcetera. ‘Er speelt veel meer, ook het betrekken van de buurt 

in het kader van participatie is veel belangrijker geworden. Wij 

hebben wel geleerd dat je bewoners en andere stakeholders er 

echt bij moet betrekken. Recent waren we met ons zusterbedrijf 

Van Kessel betrokken bij de revitalisatie van een groot sportpark. 

Door gezamenlijke inspanning van gemeente en de VolkerWessels 

bedrijven is het gelukt om sportclubs te laten samenwerken, hun 

velden hoogwaardig te herinrichten en op de vrijkomende terreinen 

een mooie, duurzame wijk te ontwikkelen. In plaats van een sterk 

verouderd sportpark staat er nu een hypermodern sportcomplex, 

waar voldoende ruimte is om te voetballen en te hockeyen. Iedereen 

is in principe tegen verandering, maar je moet mensen meenemen 

met de plannen. Nu ligt er een mooie, duurzame nieuwbouwwijk 

naast hun velden en veel kinderen sporten bij de betreffende clubs. 

Wij deden de verkoopmanifestatie bij de hockeyclub en dat werkte 

heel goed. Het is een kwestie van duidelijk zijn en je moet ook wel 

flexibel genoeg zijn om je plannen te kunnen aanpassen. Ook in 

Schieveste zijn we al mensen snel gaan informeren en bij de derde 

presentatie vinden mensen het leuk worden, dat zijn de lessen die je 

allemaal leert. Vaak weten de mensen beter in hun wijk hoe in het 

elkaar steekt en wij zullen daar altijd voor open moeten staan.’

VolkerWessels Vastgoed is natuurlijk van oudsher goed in 
het ontwikkelen van grootschalige gebieden met veel 
woningen. Regiomanager Hans Borsje vertelt iets over 
de dynamiek van zo’n groot project met Schieveste in 
Schiedam als case.
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Wat zijn voor jou de 

universele waarden 

van ondernemen, 

onafhankelijk van welke 

crisis zich ook voordoet?

Open staan voor 

verandering. niet 

denken “zo deden we 

het altijd”, maar blijf 

onderzoeken.

Wat heeft indruk 

gemaakt in je leven?

de geboorte van ons 

eerste kind. ik vond 

dat het meest intense 

en bijzondere wat ik 

ooit heb meegemaakt. 

daarna ben ik nog 

tweemaal vader 

geworden, maar dat 

moment heb ik nooit 

meer zo intens beleefd. 

Welke tegenslag heeft je 

het meeste gevormd? 

ik sta nooit te lang stil 

bij tegenslag. je moet 

altijd weer doorgaan. 

je moet natuurlijk 

wel lessen trekken uit 

tegenslag. hoe kun je 

het beïnvloeden en wat 

had je anders kunnen 

doen.

hoe word jij beïnvloedt 

door succes?

succes motiveert. 

iedere keer dat we een 

contract sluiten met 

een gemeente of dat er 

een 1e heipaal de grond 

ingaat geniet ik van dat 

moment.

Wat is je levensfilosofie?

ik ben een geboren 

optimist, dus ik zie de 

zon bijna altijd schijnen.

hoe kom je tot jezelf?

het liefst ga ik iedere 

ochtend even een half 

uurtje wandelen en 

neem ik in mijn hoofd de 

dag en alle afspraken, 

die ik die dag heb, door.

Wat betekent 

duurzaamheid voor jou?

de wereld op een goede 

wijze doorgeven aan de 

volgende generaties.

Wat doe je als het even 

tegenzit?

afstand nemen, 

oplossing bedenken en 

doorpakken.

Wat was je hoogtepunt 

in 2020?

net voor de lockdown 

in maart heb ik 

met mijn vrouw een 

rondreis gemaakt door 

jordanië en een nachtje 

doorgebracht in de 

woestijn. Op een rots 

heb ik gekeken naar 

de opkomende zon en 

het eerste licht wat op 

de rotswanden scheen. 

magisch!

Welke rol speelt leeftijd 

in jouw ogen?

het liefst zo min 

mogelijk, maar ik kan 

niet ontkennen dat 

ook ik ouder word. je 

krijgt wel steeds meer 

ervaring en senioriteit. 

Wat ik wil vasthouden is 

mijn enthousiasme.

in het weekeinde werk ik 

wel/niet omdat?

het liefst werk ik niet 

op zaterdag. even een 

dagje afstand en tijd 

voor mij vrouw en mijn 

familie en vrienden. 

Op zondag is het fijn 

Hans Borsje

Regiomanager 

VolkerWessels 

Vastgoed

om op een rustig uurtje 

toch even het werk op 

te pakken en je klaar te 

maken voor de week.

digitaal vergaderen: 

waarom wel/niet?

digitaal vergaderen 

kan heel effectief 

zijn, toch mis je de 

momenten voor en na 

de bespreking, waarbij 

je je relatie maakt 

met bijvoorbeeld de 

opdrachtgever of de 

projectpartners. ik mis 

dan ook het meest het 

persoonlijk contact.

Wat was het beste 

feest dat je zelf hebt 

gegeven?

het laatste feest dat 

ik gegeven heb was bij 

mijn 60e verjaardag 

eind 2019. daar heb 

ik ieder geval goede 

herinneringen aan.

als je morgen zou 

kunnen wakker 

worden met een goede 

eigenschap of talent 

erbij, wat zou dat zijn?

iets meer geduld.

Wat maakt de stad 

slim?

alles bij elkaar op een 

paar vierkante kilometer. 

ik heb ooit een film 

gekeken over rotterdam 

en die heette ook “1 

km2”. zo inspirerend die 

dynamiek.

post covid 19, waar kijk 

je het meest naar uit?

eindelijk weer eens een 

lunch, borrel of een 

terrasje. elkaar weer 

ontmoeten en niet alleen 

per beeldscherm.

Wat is je exit moment?

denk ik nog niet over na.

Waar ben je graag als 

je even tijd voor jezelf 

nodig hebt?

het kan een wandeling 

in de natuur zijn, maar 

ook een stadswandeling 

kan me weer opkrikken. 

Of thuis met een drankje 

en genieten van muziek. 

geluk zit vaak in kleine 

dingen.


