
En als je dan privé en zakelijk dol bent op onze hoofdstad, 

dan spring je ook in het diepe, lacht Robin Albersen. Met het 

nog jonge en succesvolle Building Retail heeft hij er al vele 

turnkey of projectmanagementprojecten op zitten. Het bureau is 

gespecialiseerd in woon-, kantoor- en sportprojecten. (Ver)Bouw 

van retail is hun eerste liefde. Topmerken zoals Oger, Lindt, G-Star, 

Labfresh, Team Kappers, Equal Yoga, PLTS, Sportcity, maar ook 

de creatieve local heroes in De 9 Straatjes zoals Rain Couture of 

Labfresh op de van Baerlestraat zijn met Building Retail in zee 

gegaan.

Concepten

Albersen: ‘Je hebt een mooie 

mix van cultuur, winkelen, 

horeca, werken, wonen en 

recreëren in een stad nodig. Die 

mix zie je terug in Amsterdam. 

De dichtheid van nieuwe 

concepten is ook enorm 

in Amsterdam. Toch heeft 

iedereen bestaansrecht. Dat is 

ook de reden waarom wij in de 

hoofdstad, naast retailprojecten, 

veel boutique fitnessconcepten 

realiseren. Er is vraag naar 

goede concepten die iets 

toevoegen aan de vitaliteit van 

de bewoners. Concepten die 

beloopbaar zijn. Dan zit je ook 

niet met een parkeerprobleem.’

Woningtekort

Een opgave voor de 

stad is het oplossen van 

het woonprobleem, de 

bereikbaarheid en het 

bijbehorende parkeerprobleem. 

‘Voor wonen hoef je niet altijd in vele m2 te denken. Er staan 

nog zoveel ruimtes boven winkels leeg of ze worden gebruikt 

als opslagruimte. Als samenleving kun je daar relatief makkelijk 

woonruimte realiseren. En elke opgeleverde woning is er één.’

Het woningtekort oplossen door woningen te bouwen boven 

winkels blijft vaak steken op vergunningen, regelgeving en 

procedures, meent bouwkundige Albersen. ‘’Wil je in een rap 

tempo woningen bouwen, dan moet de stroperigheid er vanaf. 

Om het woningtekort op te lossen, zul je écht moeten kijken naar 

bestaande panden. Al helemaal in een stad als Amsterdam waar nog 

nauwelijks ruimte is om te bouwen. Je zult creatief naar oplossingen 

moeten zoeken. De gemeente Amsterdam zou met hulp van de 

overheid voorloper kunnen zijn. De overheid moet met eenduidige 

besluitvorming en een visie komen. Pas dan kun je snelheid 

maken. Ik wil heel graag onze kennis en visie over het inrichten 

en afbouwen van leegstaande panden met gemeentes en overheid 

delen.’

Goede mix

De toekomst van onze hoofdstad ziet Albersen ondanks de 

uitdagingen rooskleurig in. ‘Amsterdam heeft alles wat een 

internationale stad nodig heeft: een rijke cultuur en historie met 

prachtige musea en architectuur. Amsterdam is de mooiste stad van 

Nederland. De ziel van de stad voel je als je langs de grachten en 

De 9 Straatjes loopt. Dat is magisch. De stad heeft een gezonde mix 

aan winkels. Op de A-locaties vind je de grote internationale ketens. 

Buig je af van de grote winkelstraten dan kom je locale ondernemers 

tegen in charmante buurten. 

Ondernemers die met hart 

en ziel in hun winkels staan. 

Die ziel is belangrijk voor 

een binnenstad. Je proeft het 

Amsterdamse. Buiding Retail 

werkt mee aan die fijne mix in 

de stad. Die afwisseling maakt 

het zo leuk om er te bouwen.’

Passie

Zijn passie is zijn drijfveer. Hij 

wil de stad en haar samenleving 

een beetje mooier maken. ‘Ik 

krijg het warm als een project 

bijdraagt aan de omgeving. Als 

onze realisatie werkt en mensen 

gelukkig zijn dan hebben we 

iets gedaan wat toevoegt aan 

de samenleving. Samen met 

partners realiseren we mooie projecten. De verbouw van G-Star 

in de Kalverstraat is er één van. In vier weken tijd gaan we hier 

iets moois neerzetten. De kwaliteit gaat omhoog, het team wordt 

tijdens de verbouw getraind in noviteiten en gaat zo de klant beter 

bedienen. Als het plaatje op het einde van de rit klopt, ben ik trots.’

Hotelbranche

Met hun expertise en kennis kan Building Retail veel toevoegen 

aan de hotelbranche, denkt Albersen. Een branche die hoog op 

zijn wensenlijstje staat. ‘Als geen ander weten we hoe het is om 

onder tijdsdruk met efficiëntie een verbouwing te realiseren. Op 

zo’n manier dat het zo min mogelijk overlast voor de omgeving 

geeft. Met de verbouw van een winkel moet je immers ook rekening 

houden met klanten, de winkelstraat en het personeel. Nog zo’n 

hartenwens is oude Amsterdamse panden een nieuwe bestemming 

geven, met liefde voor het pand en de architectuur. Uiteraard 

duurzaam met gebruik van oude materialen. Dat is sowieso de 

toekomst: door schaarste gaat de prijs omhoog en grondstoffen 

raken op of zijn slechter verkrijgbaar. Je zult anders naar bouwen 

moeten kijken.’

Als bijna Hagenees is eigenaar Robin Albersen van het 
duurzame bouwmanagementbureau - gek op Amsterdam. 
Omdat het dé broedplaats van Nederland is. Een internationale 
stad waar je concepten kunt uitproberen. Hij ziet ook nog wel 
een uitdaging: ‘We moeten af van de stroperigheid.’’
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Robin AlbeRsen building RetAil
‘eR is vRAAg nAAR goede concepten 
die iets toevoegen AAn de
vitAliteit vAn de bewoneRs’

Robin Albersen 

Favoriete winkel: 

Labfresh

Mooiste gebouw: 

Rijksmuseum

Mooiste straat: 

De grachten hebben 

culturele magie

Persoonlijke City secret: 

Waterkant, heerlijke plek

Welke mensen maken 

echt verschil in 

Amsterdam: 

De mix van alle mensen 

bij elkaar

Welke buurt is echt in 

opkomst: 

De Pijp

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

Vondelpark bij uitstek

Wat wilde je vroeger 

later worden: 

Manager

Welke wijze les neem jij 

ter harte:

Met de juiste mindset en 

wil kan je veel bereiken

Van wie heb je het 

meeste geleerd: 

Zakelijk halen wij de 

inspiratie uit topsport

Optimist of pessimist: 

Optimist 

Welk jaargetijde is het 

fijnst: 

Alle jaargetijden hebben 

hun charmes

Favoriete vakantie 

bestemming: 

Florida is wel echt 

heerlijk

Wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

Bezit zegt niks, 

waardevolle 

herinneringen zijn goud 

waard

‘ Het WOningtekORt 
 OPLOssen DOOR 
  WOningen te BOuWen 
BOVen WinkeLs BLijFt 
VAAk steken OP 
  VeRgunningen, 
 RegeLgeVing en 
 PROCeDuRes’

‘ ik kRijg Het WARM ALs 
een PROjeCt BijDRAAgt 
AAn De OMgeVing’

Building Retail


