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ontwikkeling voor derden. Verheijden vertelt dat hij 7 
jaar geleden DCD opgericht heeft omdat hij door wilde 
groeien in het voor eigen rekening en risico ontwikkelen 
van complexe projecten in de Randstad, Brabant en 
Gelderland.

De aandacht voor kwaliteit op verschillende 
schaalniveaus komt nadrukkelijk terug in het werk 
van DCD. Als gebiedsontwikkelaar legt DCD de focus 
specifiek op complexe binnen- en buitenstedelijke 
projecten en dat is een richting die Milena Pierey en 
Martijn de Bruin op het lijf is geschreven. Pierey startte 
haar carrière bij Wilma Bau in Berlijn en werkte daarna 
onder meer als ontwikkelaar bij AM. Bij Bouwaccent 
kwam ze tien jaar geleden terecht en ze is inmiddels bij 
alle DCD-projecten betrokken. Martijn de Bruin kwam 
ruim vijf jaar geleden in dienst en deed zijn ervaring 

Wie aan den lijve wil ondervinden waar 
gebiedsontwikkelaar Dutch City Development (DCD) 
voor staat, kan uitstekend beginnen met een bezoek aan 
Holland Park in Diemen. De hoogwaardige transformatie 
die hier de afgelopen jaren plaatsvond - van een 
zieltogend en grotendeels leegstaand kantorengebied 
Bergwijkpark naar een hoogwaardig woongebied 
met 2.400 appartementen, waterpartijen, bruggen en 
bijzonder veel verblijfskwaliteit - is niet onopgemerkt 
gebleven. DCD leverde via het aan haar gelieerde 
zusterbedrijf Bouwaccent Vastgoedontwikkeling een 
belangrijke bijdrage aan de gebiedsmetamorfose en is 
hier zelf - naast haar vestiging in ’s-Hertogenbosch - ook 
gevestigd in een kantoor in Holland Park. Bouwaccent 
is 20 jaar geleden opgericht door Robèrt Verheijden en 
heeft in het verleden het accent vooral gelegd op fee-

onder meer op bij ontwikkelaar/belegger Schipper 
Bosch.

Samen met Robèrt Verheijden nemen ze plaats aan 
tafel op de zevende verdieping, met prachtig uitzicht op 
Holland Park…

Hoe belangrijk is Holland Park geweest voor de start 
van dutch City development?
Verheijden: ‘Het project Holland Park heeft een 

positieve impuls gegeven in het waarmaken van 
mijn ambitie om onze organisatie in de volle breedte 
van het vak van gebieds- en stadsontwikkeling te 
ontplooien. Daar werken we aan met een enthousiast en 
deskundig team van 15 medewerkers. Zij leveren hun 
inbreng van grondverwerving, conceptontwikkeling 

Met een compact team gebieden 
ontwikkelen die zich onderscheiden 
door kwaliteit in de breedste zin van 
het woord: het is het fundament van 

Dutch City Development. Zeven jaar geleden opgericht en 
inmiddels bogend op een indrukwekkend aantal projecten. 
CEO en partner Robèrt Verheijden krijgt aan tafel gezelschap 
van zijn ontwikkelingsmanagers Milena Pierey en Martijn 
de Bruin. Een bevlogen drietal met als gemeenschappelijke 
eigenschap dat de lat bij de conceptontwikkeling van ieder 
project zo hoog mogelijk wordt gelegd.

Dutch City 
Development

‘ vanaf het eerste begin in het 
ondernemerschap is “kwaliteit” 
voor mij de aanvliegroute’

robèrt Verheijden   
green square business campus

green square business campus
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tot en met de (turnkey) realisatie van het vastgoed. 
Alle projecten worden dus inmiddels voor eigen 
rekening en risico gerealiseerd. Terugkijkend is de 
ontwikkeling van Holland Park cruciaal geweest voor 
onze voorspoedige groei in de afgelopen jaren. Wij 
stapten in op het moment dat de initiatiefnemer van het 
project naarstig op zoek was naar kennis en ervaring in 
gebiedsontwikkeling én naar financiering; wij konden 
daarin voorzien met onder meer drie family-offices die 
de private equity verzorgden en zodoende belanden wij 
met vijf aandeelhouders in het project Holland Park.

Vanaf de start van het project eind 2013, zijn wij 
verantwoordelijk geweest voor de totale grond- en 
opstalexploitatie van het gebied. En met succes! Recent 
is het laatste deel van de openbare ruimte in Holland 
Park opgeleverd. Daarmee komt een einde aan een 
gebiedsontwikkeling waarbij op 16 hectare ruim 
240.000 m2 BVO aan hoogwaardige woningbouw en 
commerciële voorzieningen zijn toegevoegd. Daarnaast 
zijn door ons vele miljoenen euro’s in de openbare 
ruimte geïnvesteerd. Dat is een mooi en passend 
moment om DCD meer voor het voetlicht te brengen, als 
mede founding fathers van dit gebied.’

Pierey: ‘Met gebiedsontwikkelingen willen we onze 
eigen kwaliteit neerzetten, waar wij in geloven. Een 
goede context en setting is daarbij essentieel; wij willen 
geen gebouwen als losse eilanden neerzetten. Het gaat 
om de samenhang en de totale identiteit van het gebied.’

Verheijden: ‘Vanaf het eerste begin in het 
ondernemerschap is ‘kwaliteit’ voor mij de 
aanvliegroute. Uit oogpunt van haalbaarheid; want als je 
kwaliteit maakt, komen de opbrengsten vanzelf. Niet in 
de laatste plaats zorgt de aard van onze projecten ervoor 
dat mensen er graag willen wonen, werken of verblijven.’

De Bruin: ‘Ik kan dat van harte onderschrijven. 
De diversiteit aan onderhanden projecten maakt 
het werken bij DCD heel interessant. Tal van 
huisvestingsvraagstukken komen voorbij: van de 
ontwikkeling van grootschalige woningbouw tot en 
met concepten voor nieuwe mixed-use werklocaties. 
Zo ook het Centrumplan Vught dat we momenteel 
aan het realiseren zijn, waar een verouderd jaren ’60 
winkelcentrum vervangen wordt door nieuwbouw 
met 6.500 m2 winkels, 88 appartementen en 
parkeervoorzieningen. Een binnenstedelijke locatie die 
schreeuwde om vernieuwing. Heel precies maatwerk in 
een nauwe afstemming met de gemeente, stakeholders, 
zittende huurders en de omgeving.’ 

op dit moment zijn jullie ook zeer intensief 
bezig met de gebiedsontwikkeling ‘Green square 
Business Campus’ in Aalsmeer, waar verschillende 
deelprojecten onder vallen. Hoe kwam deze 
grootschalige nieuwbouwontwikkeling bij jullie 
terecht?
Pierey: ‘De aanleiding was een positie voor een 

hotelontwikkeling die we konden overnemen van een 
ontwikkelaar. Een plan dat al jaren niet van de grond 
kwam.’

zijn we naar het gebied als geheel gaan kijken. Met 
als gedachte; kunnen we een interessante context 
ontwikkelen voor het hotel dat we hier gaan realiseren? 
Daaruit volgde het door DCD opgestelde strategisch 
masterplan voor de Green Square Business Campus: 
het centrumgebied van Green Park met een brede 
mix aan functies met een totale omvang van 250.000 
m2 BVO op ruim 17 ha. ontwikkelingslocatie. Het 
masterplan is gebaseerd op vijf kernwaarden - 
ondernemend, veelzijdig, duurzaam, gezond en 
levendig. Samen staan ze voor de ‘Werklocatie Nieuwe 
Stijl’ die we hier creëren.’ 

De Bruin: ‘Het mengen van functies is essentieel 
om toekomstbestendige gebieden te kunnen realiseren 
die ook op termijn hun waarde en aantrekkingskracht 
houden. Monofunctionaliteit is echt passé - dat hebben 
we hier (wijst naar buiten, red.) ook gezien. Bergwijkpark 

Verheijden: ‘De gemeente zocht een 
gebiedsontwikkelaar met bewezen ervaring en 
trackrecord die het project vanuit een integrale visie 
vlot kon trekken. Het concept dat er lag, ging uit van de 
traditionele “park/sleep/fly”-gedachte maar dat was 
voor het hotel ons inziens te weinig onderscheidend. 
Wij hebben voor een heel ander ambitieniveau 
gekozen waar we het internationale Hilton voor konden 
interesseren: 500 kamers in een gebouw dat refereert 
aan het silhouet van de kassen die hier eerst stonden, 
naar een ontwerp van Wiel Arets.’

Pierey: ‘Dat betekende in 2017 onze landing in 
dit bijzondere gebied. De gemeente Aalsmeer was al 
langer bezig met de grotere gebiedsontwikkeling Green 
Park, om dit voormalig kassengebied een nieuwe 
impuls te geven. Met Green Park Gebiedsontwikkeling 
(GPAG) dat verantwoordelijk is voor de gronduitgifte 

stond er nota bene toch ook pas 40 jaar, maar was door 
de eenzijdige kantoorbestemming echt óp en derhalve 
rijp voor de sloop.’

Hoe gaan jullie in dit geval bij de conceptontwikkeling 
te werk?
De Bruin: ‘Wij hebben de basis gelegd met ons 

eigen marktonderzoek: waar is op deze locatie behoefte 
aan? Vervolgens hebben we onder meer ateliersessies 
georganiseerd waarin we alle betrokkenen hebben 
uitgenodigd om gezamenlijk input te leveren. Steeds 
samen stapjes zetten en de ideeën die opkomen 
verwerken in het gemengde programma dat we hier 
voorstaan, dat vervolgens door de stedenbouwkundigen 
van INBO en MTD Landschapsarchitecten is uitgewerkt. 
Daar komen interessante concepten uit voort: een mix 
van drie product-/marktcombinaties; hotels, onderwijs- 

‘ het mengen van functies is 
essentieel om toekomstbestendige 
gebieden te kunnen realiseren 
die ook op termijn hun waarde en 
aantrekkingskracht houden’

martijn de Bruin  
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& sportvoorzieningen, kantoren & bedrijfspanden én 
logistiek vastgoed. Ondernemers en hun medewerkers 
stellen steeds hogere eisen aan hun werkomgeving. We 
hebben een groene zone aan de rand van het gebied 
geïntroduceerd waarin medewerkers prettig kunnen 
verblijven, sporten en recreëren. Dat geldt ook voor 
inwoners uit de nabije omgeving waardoor de campus 
ook voor hen een belangrijke betekenis krijgt.

Vorig jaar hebben we de planontwikkeling van de 
eerste twee logistieke gebouwen ter hand genomen, 
waarvan inmiddels de bouw gestart is. Het zijn 
complexen die naast een aantrekkelijke architectuur 
en een hoge duurzaamheidsscore ook veel groen in de 
gevels krijgen en daarmee goed passen bij de overall 
beeldkwaliteit. De totale Green Square Business Campus 
zal binnen een termijn van vijf jaar gerealiseerd worden.’

Verheijden: ‘We schrikken er uiteraard niet voor 
terug om fors te investeren in het geheel. GPAG heeft 
weliswaar een deel van de gronden in bezit maar wij 
hebben jaren geleden zelf ook diverse posities van 
particuliere eigenaren in het gebied verworven om 
zodoende de totale gebiedsontwikkeling in handen te 
krijgen.’

dienen zich hierbij ook nieuwe opgaven voor jullie als 
gebiedsontwikkelaars aan?
De Bruin: ‘Een interessante nieuwe uitdaging 

is het vormgeven aan collectieve oplossingen die 
meerdere gebruikers in het gebied kunnen ontzorgen 
en faciliteren. Het parkeren bijvoorbeeld maar ook 

allerlei services op het gebied van vergader- en 
ontmoetingsruimten wat post-corona erg belangrijk 
geworden is. Zeker in het centrumgebied van 
onze gebiedsontwikkeling, liggen daarvoor goede 
mogelijkheden.’

Pierey: ‘We hebben daarbij gezocht naar interessante 
referenties in het buitenland met een kwalitatief 
hoogwaardige bedrijfsomgeving. Wij willen de werklocatie 
hier nadrukkelijk breed invullen en een interessant 
vestigingsmilieu bieden voor bedrijven uit Aalsmeer maar 
ook voor bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam.

Verheijden: ‘Wij hebben zelfs in het 
beeldkwaliteitsplan al een nadere uitwerking gemaakt 
voor de openbare ruimte, die onder onze regie 
ontworpen en aangelegd zal worden. Dat is volgens hem 
de crux in de aanpak van DCD: we gaan immers voor 
kwaliteit, vanaf de eerste schetsen tot en met de aanleg 
van de laatste lantaarnpaal.’
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‘ met gebiedsontwikkelingen willen 
we onze eigen kwaliteit neerzetten, 
waar wij in geloven’

milena Pierey   

Wanneer had je de moed om je 

eigen bedrijf te starten? 

Op het moment dat ik na mijn 

studietijd op de TU Eindhoven 

ruim 2 jaar werkervaring 

opgedaan had bij ontwikkelaar 

BPD regio Zuid

Wat zijn voor jou de universele 

waarden van ondernemen, 

onafhankelijk van welke crisis 

zich ook voordoet? 

Zelfstandigheid, creativiteit, 

uitnutten van talenten 

van onze medewerkers en 

klanttevredenheid van onze 

huurders/kopers

Welk vak had je voordat je 

ondernemer werd? 

Ontwikkelingsmanager 

bij landelijk werkende 

ontwikkelaar BPD

Welke droom had je vlak 

voordat je begon? 

Op eigen benen staan middels 

financiële onafhankelijkheid

Hoe ben je veranderd/gegroeid 

de afgelopen jaren? 

Ik ben zakelijker geworden in 

het doen van transacties op 

onze projecten, maar nog altijd 

met veel aandacht voor de 

menselijke verhoudingen

Aan welke eigenschappen/

vaardigheden heb je bewust 

gewerkt?

Het niet laten meeslepen in het 

‘vluchtige’ van onze huidige 

24-uur economie, maar ‘goed 

communiceren over wat je 

doet’ en ‘gemaakte afspraken 

altijd nakomen’

Wat heeft indruk gemaakt in 

je leven? 

Het overlijden van mijn 

vader, waardoor ik mijn 

sparringpartner kwijt geraakt 

ben

Welke tegenslag heeft je het 

meeste gevormd? 

Het ziektebed van mijn vader 

op een voor hem veel te jonge 

leeftijd (van 39 jaar)

Hoe word jij beïnvloedt door 

succes? 

Positief, maar wel als ik dat 

succes kan delen/vieren met 

de mensen om mij heen op 

kantoor en privé

En welk succesmoment heeft 

jou het meeste beïnvloed? 

De voltooiing van de 

gebiedsontwikkeling Holland 

Park in Diemen waar ik samen 

met mijn team letterlijk 8,5 

jaar lang de schouders onder 

gezet heb

Van welke beslissing heb je spijt? 

Dat ik niet eerder de stap van 

fee-ontwikkeling voor derden 

naar ontwikkeling voor eigen 

rekening en risico gemaakt heb

Wat typeert jouw stijl van 

leiding geven? 

Goede communicatie en 

mensen uit mijn team 

nauwgezet meenemen 

in wat er speelt en veel 

verantwoordelijkheid geven op 

de projecten

Welke ondernemers bewonder 

je het meest? 

De mensen die met niets 

begonnen zijn en op eigen 

kracht succesvol geworden zijn

Hoe kom je tot jezelf? 

Doordeweeks met meditatie, 

op tijd naar bed en een kop 

thee voor het slapen gaan; in 

het weekend met ontspanning, 

sport, vrienden en een goed 

glas wijn

Wat betekent duurzaamheid 

voor jou? 

Bewustwording om 

weloverwogen om te gaan 

met de wereld waarin we 

leven. Denk aan gebruik van 

grondstoffen en aan uitstoot 

van allerlei gassen. Ik heb een 

hekel aan verkwanseling van 

eten, drinken en materialen

Wat doe je als het even 

tegenzit? 

Uitpraten, want communicatie 

is in mijn ogen altijd minimaal 

75% van het resultaat

Wat was je hoogtepunt tot 

nu toe? 

De ontmoeting met mijn vrouw 

Marlies en de geboorte van 

mijn zonen Gijs en Teun

Wat is jouw ultieme doel als 

ondernemer? 

Kwalitatief hoogwaardige 

projecten realiseren waar onze 

huurders/kopers met veel 

tevredenheid kunnen wonen, 

werken en recreëren

Wanneer ben je succesvol? 

Als ik goed in mijn vel zit en 

er voldoende voortgang op de 

projecten is

Welk vraagstuk houd je het 

meeste bezig? 

Hoe het toch steeds weer 

kan gebeuren dat de 

Rijksoverheid beleid en 

regels formuleert die veelal 

haaks staan op de actuele 

problemen van vandaag… 

en dan uiteraard in het 

bijzonder voor ons vakgebied 

(dus woningbouwtekort, 

duurzaamheidsambitie)

Wat wil je als ondernemer 

nalaten aan de volgende 

generatie? 

Projecten waar de kwaliteit van 

afdruipt en waar consumenten 

met grote tevredenheid wonen 

en waar  ondernemers en hun 

medewerkers heerlijk kunnen 

werken

In het weekeinde werk ik wel/

niet omdat?

Wel, omdat ik dan in alle 

rust thuis op mijn kantoor 

de afgelopen week kan 

afsluiten en me kan 

voorbereiden op de week die 

komen gaat

Over welke investering heb 

je lang nagedacht/denk je 

lang na? 

De aankoop van mijn eerste 

verhuurbeleggingspand

Wat was je beste zakenlunch?

Bij Restaurant Vis aan de 

Schelde in Amsterdam

Beste zakenboek?

De Duistere Bank, de 

schokkende ontmaskering van 

de Deutsche Bank 

Van wie ontving je het beste 

zakelijk advies?

Wieteke de Vries van U-wise 

Coaching

Wat is je 

communicatiestrategie voor 

2022?

Open blijven communiceren 

met alle betrokken partijen, 

want dat is hard nodig in een 

jaar waarin de haalbaarheid 

projecten steeds verder 

onder druk komt te staan 

vanwege de explosief gestegen 

bouwkosten in combinatie met 

een verkoopkant die aan het 

afkoelen is.

Hoe denk je dat andere 

ondernemers jouw bedrijf zien?

Als gezond, professioneel en 

deskundig

Hoe zorg je voor een goede 

balans tussen werk en privé?

Continue aan blijven werken en 

bewust op de agenda zetten

Waar wil je staan over 5 jaar?

Nog altijd leiding geven 

aan een mooi team van 

ervaren en creatieve 

vastgoedontwikkelaars en 

daarmee prachtige projecten 

en gebiedsontwikkelingen 

realiseren

Wat is je exit moment?

Als ik geen plezier meer uit 

mijn werk en uit mijn team 

kan halen

Hoe oud ben je:

49 jaar

Waar groeide je op:

Tilburg

In welke stad/dorp ligt je hart:

Tilburg

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Nee, ik wilde jarenlang 

tandarts of orthodontist 

worden, alleen toen ik bij de 

open dag van de Radboud 

Universiteit in Nijmegen 

kwam, viel dat op de één 

of andere - tot op heden 

onverklaarbare - wijze zo 

enorm tegen, dat ik in één 

keer genezen was. Na een 

korte zoektocht sprak mij de 

combinatie van bouwkunde en 

bedrijfskunde aan

Ben je geworden wie je wilde 

worden:

Ja, een gedegen, aardige en 

communicatieve ontwikkelaar 

met verstand van zaken

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

Thuis in mijn garage vanwege 

mijn liefde voor (oude) 

Porsches

Binnen- of buitenmens:

Buitenmens

Introvert of extravert:

Extravert

Sporter of studiebol:

Sporter

Socialist of kapitalist:

Kapitalist met sociaal hart

Risico’s mijden of nemen:

Risico’s nemen

Luisteren of spreken:

Spreker met een luisterend oor

Wie is je grote voorbeeld:

Heb ik niet

Werken of vrij zijn:

Werken

Fietsen of auto:

Fietsen, maar dan voorkeur 

voor de racefiets

Thuis koken of buiten de deur 

eten:

Thuis, tenminste als mijn vrouw 

kookt, anders buiten de deur

Wat is je levensfilosofie:

Op basis van een positieve 

houding en veel inzet, kun je 

ver komen

Passie voor:

(oude) Auto’s van het merk 

Porsche

Dit raakt mij persoonlijk:

Onrecht en leugens 

Topserie Netflix:

Undercover

Favoriet vervoersmiddel:

Fiets

Ultieme ontspanning:

Rijden in mijn Porsche 356 

Roadster uit 1958

Beste sportprestatie:

Lange rit op mijn racefiets

Guilty pleasure:

Een Bossche bol van Jan de 

Groot uit ‘s-Hertogenbosch 

eten

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

Vroeg op, heerlijke 

ochtendwandeling met de 

hond, samen ontbijten, lekkere 

thuiswerkdag, heerlijk glas 

wijn bij de borrel en afsluiten 

met een dinertje met dierbare 

familie of vrienden

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

Gezondheid

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt:

Financieel onafhankelijk zijn en 

daardoor de vrijheid hebben om 

te kunnen ondernemen

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Beter kunnen spreken van 

diverse buitenlandse talen 

aangezien ik nu niet verder kom 

dan Nederlands en Engels

robèrt verheijden

ceo en partner Dutch city Development

green square business campus


