
‘Als meneer Cuntz binnenkwam, dan kwam er echt iemand 

binnen’, vertelt Anton Cuntz trots over zijn vader, de oprichter van 

De Heemraad. ‘Opdrachtgevers en marktpartijen wilden maar wat 

graag samenwerken, omdat ze wisten dat er niet gerommeld werd. 

Dat wanneer ze met De Heemraad in zee gingen meneer Cuntz 

(zo wordt mijn vader genoemd) tot de laatste puntjes zorgdroeg 

voor een dik-in-orde eindresultaat. Als jongen heb ik het vak van 

hem geleerd en de lessen die hij me gaf goed in de oren geknoopt: 

‘zorg elke dag voor het beste, wees transparant en bedenk altijd wie 

er écht gaat wonen, werken of recreëren in de gebouwen die we 

maken’. Dat is wat we onveranderd blijven doen. Direct met kennis 

van experts aan tafel. Met een open begroting die beoordeeld kan 

worden.’

Nieuwe tijd voor De Heemraad

Er is een nieuwe tijd aangebroken voor De Heemraad. Anton Cuntz 

nam het stokje in 2018 van zijn vader over en werd CEO. Hij 

moderniseerde het familiebedrijf, zonder af te stappen van de 

bedrijfsfilosofie. ‘In een veranderende markt moet je als uitvoerende 

partij mee met ontwikkelingen. Het liefste kijk ik nog iets verder 

vooruit. In termen van digitalisering, transparantie, verduurzaming, 

maar zeker ook in de interactie met eindgebruikers. We hebben flink 

geïnvesteerd om onze opdrachtgevers te kunnen blijven voorzien 

van hoogwaardige projecten. Maar onderschat vooral het proces 

niet. Gebruiksvriendelijke digitale rapportages en realtime analyses 

maken zeker ook het verschil.’

Zijn zus Barbara is verantwoordelijk voor de zelfstandige 

makelaarstak Cuntz Makelaardij. ‘Een handige combinatie’, legt 

Anton Cuntz uit. ‘Ik loop regelmatig bij haar binnen en dan sparren 

we over marktontwikkelingen. Aan de hand van marktinformatie 

kan ik opdrachtgevers scherper adviseren. Niet alleen over kosten, 

maar ook met gebruikersinfo. Normaal lever je als aannemer een 

project op en vraag je naderhand hoe het gaat. Wij hebben een 

sterke toegang tot gebruikersontwikkelingen in de markt. Wensen en 

ervaringen over geluid, warmte en koude, enzovoorts. Zo leggen we 

voor- en tijdens aanvang van een project relevante input op tafel.’

Ondanks alle vernieuwing, is de geest van het familiebedrijf en 

de denkrichting dezelfde gebleven. ‘Het is een bewuste keuze om 

qua omvang te consolideren. Ik wil niet groter worden, want dan 

kunnen wij niet meer de kwaliteit waarborgen die we nu kunnen 

leveren. Die gedachte past nu eenmaal bij onze organisatie. 

We doen geen seriematige woningbouw, zo van kappen erop, 

bam-bam en we vertrekken weer. Dat zijn wij gewoon niet. Een 

bouwproject tegen een bestaande sporthal aan, verduurzamen van 

een kantoorcomplex, de ontwikkeling van een gezondheidscentrum. 

Daar komen wij tot ons recht. Als kennis en complexiteit 

elementaire onderdelen zijn van een bouwvraagstuk.’

Energietransitie

De verplichte verduurzamingstap voor kantoren groter dan 

100 m2 - om per 1 januari 2023 tenminste een energielabel B te 

hebben - maakt dat ook het 

laatste kwartaal veelal over de 

energietransitie gaat. ‘Hoe gaan 

we de woningopgave vervullen 

met daarbij nog eens de 

verduurzaming hijgend in onze 

nek?’, roept De Heemraad-

CEO midden in het gesprek. 

‘Dat is natuurlijk een boeiende en evenzo belangrijke vraag die 

niet alleen onze sector bezighoudt, maar ook honderdduizenden 

kantoorbewoners en woningeigenaren met ons. Los van de 

bouwopgave zie ik in het transitievraagstuk behoefte aan kennis. 

Mensen weten betrekkelijk weinig van de keuzes die er voorhanden 

zijn en de effecten van die keuzes. Met de sterk stijgende prijzen 

letten ze meer op de energiekosten. Dat is een logisch gevolg. 

Maar zaken als comfort en onderhoud blijven nog vaak buiten het 

gezichtsveld. Ik wist een aantal jaar geleden ook te weinig, moet ik 

bekennen. Duurzaamheid leek mijlen verder weg dan de betekenis 

die het hedendaags heeft. Dus nam ik zelf eerst de proef op de 

som om mijn eigen huis naar bijna 0 op de meter te krijgen. We 

praten er in Nederland elke dag over, maar het is nog altijd geen 

gemeengoed. Dat merk je aan alles. Stedin vroeg mij wel drie keer: 

‘U bent dan ook uw gasmeter kwijt he meneer. Weet u het zeker, u 

kunt niet meer terug’. ‘Ja, ik weet het zeker’, antwoordde ik.’

Verschillende generaties

Na zijn persoonlijke verhaal spreekt hij over de verschillende generaties 

die de energietransitie op zich af zien komen. Generatie X en Y, maar 

ook de Babyboomers en ouder. ‘Er zijn mensen die hebben nu nog een 

moederhaard en slaan de cv-ketel volledig over. Van directe conversie 

naar een luchtwarmtepomp, dat is een mega-stap.’

Hij vervolgt: ‘Als experts maken wij met onze kennis het verschil 

in de transitie. De jonge generatie is misschien sneller gewend dan 

de wat oudere generatie, maar informeren is en blijft de sleutel 

voor eigenlijk alle doelgroepen. 

Dat doen wij met vakmensen 

in het proces. Communicatie 

wordt vaak onderschat. Wij 

hechten veel waarde aan de 

Nederlandse of Engelse taal 

naar opdrachtgevers en gebruikers toe. Dat klinkt als een detail, 

maar dat is het vaak niet. Vooral omdat energiezuinig en comfort 

niet per se in elkaars verlengde liggen en dikwijls tot vragen leiden. 

Thuis dubben mannen en vrouwen over 22 of 20 graden. Daar 

hoort een advies bij. Of wat te denken van nieuwe warmte en 

koude stromen in een huisartsenpraktijk. Die zorgen voor vragen 

bij de ontwikkeling. Die stromen voelen namelijk heel anders aan 

dan de traditionele luchtroosters, die mensen gewend zijn. En als 

een patiënt zich moet uitkleden, wat nooit het meest comfortabele 

moment is, dan wil je niet dat hij of zij zich onprettig voelt vanwege 

een te warme of koude stroom. Daar denken wij over na.’  

Blik op de toekomst

Bij duurzaamheid past een stip op de horizon. ‘En dat gaat verder 

dan energie. Dat gaat over het behoud van gebouwen en goed 

kijken wat bruikbaar is om vooruitgang te kunnen boeken voor 

mensen die staan te popelen. Vroeger was de eerste gedachte 

slopen, omdat de plafondhoogte niet voldeed. Dat is gewoon niet 

langer het juiste en bovendien niet efficiënt om tot eindresultaten 

te komen. Het gaat om een stuk verantwoordelijkheid van ons 

als sector. En een realistische kijk op bestemmingsplannen en de 

capaciteit van stakeholders waar we afhankelijk van zijn.’

Hij wijst op de relatief korte levensduur van het allereerste gebouw 

dat De Heemraad bouwde: het oude GGD-kantoor in Amstelveen. 

‘Mijn vader heeft het kantoor in z’n carrière ook nog gesloopt zien 

worden. Dat is doodzonde. Het heeft me aan het denken gezet. 

Bestemmingsplannen laten niet veel toe, maar we moeten iets 

doorbreken met elkaar. Dat snapt de gemeente ook. En gelukkig 

zijn we nu met elkaar in gesprek over kansen. Dat is een spannende 

exercitie. Bijvoorbeeld over een woongebouw, waarbij we de plint 

tot ‘nader te bepalen’ bestempelen. Of over een parkeergarage die 

in de toekomst misschien wel een sportvoorziening moet worden. 

Denken over hypotheses en veranderende functies. Of over 

modulaire bouwsystemen, waar wij met onze eigen timmerfabriek 

kwaliteit aan toe kunnen voegen. Houtskelet-elementen, ramen, 

deuren. Het is een mooie duurzame route om hoogwaardig te 

bouwen, met het oog op de beperkte arbeidskrachten die we in 

Nederland hebben én het onderhoud dat moet plaatsvinden.’

Groot Amsterdam

Natuurlijk gaat het voortdurend over het Amsterdamse. Anton 

Cuntzs ogen glimmen als er specifieke gebouwen en plekken 

worden genoemd. Hij kent de stadsdelen en omringende gemeenten 

nu eenmaal op z’n duimpje. De toestroom van toeristen met in het 

kielzog de explosieve groei van het aantal hotels, meer woningen 

en een acceleratie van de kantorenmarkt, springen bij hem in het 

oog. ‘Tien jaar lang woonden we aan het Da Costaplein, de mooiste 

plek van de stad als je het mij vraagt. Onze oudste dochter is er 

opgegroeid. Heel vrij. En vertrouwd. Ze speelde gewoon buiten 

voor het huis. Mijn tweede dochter is in Amstelveen opgegroeid. 

En dat merk je direct. De stad doet echt iets met een mens. De 

combinatie van de drukte en net iets daarbuiten, dat maakt deze 

regio zo boeiend.’

De HeemraaD: 
klaar voor
Duurzame toekomst 

De Heemraad is een begrip in groot Amsterdam. Een 
familiebedrijf waar vader-op-zoon al 40 jaar ontwikkelt, 
renoveert, verduurzaamt en nooit concessies heeft gedaan 
aan de kwaliteit van projecten en onderdelen ervan. ‘Mijn 
vader is nooit voor die ene keer gegaan. Die lijn zetten wij 
nu door in onze duurzame projecten.’
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Anton Cuntz

ceo De heemraad

beste restaurant: 

breda amsterdam 

De lekkerste koffie:

wasserette 1e van 

der helststraat 27, 

amsterdam

waar staat de stad voor 

in vier woorden:

puur, toegankelijk, 

relaxed, comfort 

Favo public space: 

vondelpark 

Favoriete winkel:  

nr 1, cornelis 

schuytstraat 

mooiste gebouw: 

pontsteiger 

mooiste straat: 

Da costaplein/allard 

piersonstraat 

persoonlijke city secret:

eerste herinnering aan 

amsterdam. met mijn 

moeder en zussen vanuit 

amstelveen naar albert 

cuyp-markt

welke innovatie werkt in 

amsterdam: 

ov-fiets

welke buurt is echt in 

opkomst: 

noord 

wat gaat echt goed in 

de stad: 

openbaar vervoer

en wat moet echt beter:

Fietspaden in 

combinatie met de 

zebrapaden

waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt:

lopend door het 

centrum, over de 

grachten

wat is de mooiste route om 

te hardlopen of te fietsen:

Fietsen naar noord en 

Durgerdam 

wat wilde je vroeger 

later worden: 

aannemer

welke wijze les neem jij 

ter harte: 

bijzaak en hoofdzaak 

scheiden

van wie heb je het 

meeste geleerd: 

vader 

ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

ja

waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

niet!

waar ben je bang voor: 

Dat er iets met onze drie 

kinderen gebeurt

wat/wie maakt jou boos: 

onrecht

wat/wie maakt je blij: 

kids

waar kun je wakker van 

liggen: 

voldoende productie voor 

het bedrijf

waar ben je trots op: 

vrouw en kinderen 

wat is je favoriete 

muziek: 

coldplay 

wat is je favoriete 

sport: 

kickboksen en golf

ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

einzelgänger

introvert of extravert: 

introvert 

optimist of pessimist: 

optimist

welke eigenschap 

waardeer je in je 

partner: 

zorgzaamheid en 

sociaal-zijn

guilty pleasure: 

snackbar 1e constantijn 

huygensstraat

welk jaargetijde is het 

fijnst: 

zomer

Favoriete 

vakantiebestemming: 

wintersport 

wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

huis in het buitenland

topserie op netflix: 

mocro maffia 

wat ga je zeker nog een 

keer doen: 

racen op het circuit

anton Cuntz 

apotheek Westwijk

Villa’s Machineweg MP amstelveen

Heemraad bouwbedrijf

Noorddamcentrum amstelveen 

sporting Martinus


