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Deskundigheid op het gebied van beleggen, 
beheren en ontwikkelen betekent voor de elf 
medewerkers uitdagend en afwisselend werk, maar 
biedt ook op andere terreinen meerwaarde. Cees 
Gehrels: ‘Met alle expertise in één hand kunnen wij 
meer sturen op de kwaliteit van ons vastgoed, ook 
voor de verre toekomst. Onze ambitie is betere werk- 
en leefomgevingen te realiseren voor zoveel mogelijk 
mensen.’

Dertig jaar geleden werd Vastint actief op de 
Nederlandse markt met de aankoop van een grote 
portefeuille. Jarenlang was deze belegger vooral 
assetmanager. Het Leonardo Hotel, gevestigd in 

het Rembrandtparkgebouw aan de westkant van 
Amsterdam, vormt een keerpunt in de geschiedenis 
van het bedrijf. Dit opvallende pand kwam tijdens de 
financiële crisis volledig leeg te staan en er was geen 
enkel zicht op nieuwe huurders voor het kolossale 
gebouw. ‘We besloten het roer om te gooien en het zelf 
te transformeren tot hotel’, vertelt Cees Gehrels. Dit 
bleek een goede zet en het startpunt van een nieuwe 
bedrijfsstrategie. Later volgde de grootschalige en 
succesvolle herontwikkeling van gebouw Rivierstaete 
langs de Amstel. Vastint transformeerde het 
verouderde gebouw naar een duurzaam multi-tenant 
kantoorgebouw van moderne allure.

Vooral projecten van een omvangrijke schaal 

‘�Flexibiliteit�
en�toekomst-
bestendigheid�
typeren�onze�
werkwijze’

Vastint is een ondernemende belegger die zijn portefeuille niet alleen 
beheert, maar ook transformeert en uitbreidt met zelfontwikkelde 
nieuwbouwprojecten. De lange termijn vormt altijd het uitgangspunt. 
‘Wij blijven jaren eigenaar en hebben daardoor extra aandacht voor 
kwaliteit, flexibiliteit en multifunctionaliteit’, zeggen Cees Gehrels, 
Ernst-Jan van Prooye en Marcel Dorsman.

Marcel Dorsman en Ernst-Jan van Prooye
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op goed bereikbare locaties kunnen rekenen op 
grote belangstelling van deze veelzijdige belegger. 
De komende jaren staan een aantal omvangrijke 
transformaties in Amsterdam en Haarlem op de 
planning: De Leeuwenburg naast Station Amstel, 
Ruby Gardens in Amstel III en het Beresteyncomplex 
aan het Haarlemse stationsplein. Vastint 
transformeert hier verouderd monofunctioneel 
vastgoed in moderne multifunctionele complexen. 
Cees Gehrels: ‘Door woningen en aanvullende 
voorzieningen aan de kantoorruimte toe te voegen, 
ontstaan op deze OV-knooppunten perfecte 
multifunctionele projecten. Iets waar wij heilig in 
geloven.’

Wat maakt de combinatie beleggen en ontwikkelen 
interessant?
Cees Gehrels: ‘Je kunt veel meer en beter sturen op 

de kwaliteit die past bij een lange-termijnbelegger. 
De meerwaarde daarvan komt zowel de gebruiker, de 
stad als onszelf ten goede.’

Wat is voor jullie klanten het grote voordeel van 
huren bij een belegger, beheerder en ontwikkelaar 
in één?
Ernst-Jan van Prooye: ‘Wij gaan echt een 

verbintenis met hen aan en hebben zelf baat bij 
klanttevredenheid. De lijnen zijn kort waardoor we 

‘�Het�kantoor�verandert�van�
werkplek�naar�meer�ontmoetings-�
en�inspiratieruimte’

Cees Gehrels
managing director 
 Vastint Netherlands

WElkE MogEliJkhEDEn ziEt u 

oM MEt iDEEën, concEPtEn, 

visiEs, invEstEringEn of anDErE 

initiatiEvEn biJ tE DragEn tot 

EEn gEzonD WErkkliMaat in 

stEDEn:

betere gebouwen; meer gericht op 

ontmoeten; ruimere indelingen; 

grotere aandacht voor klimaat en 

ventilatie/lucht, verticaal transport; 

grotere invloed van data daaromtrent.

Wat WorDEn DE trEnDs als hEt 

gaat oM WErkEn in DE Post-coviD 

tiJD:

bereikbaarheid (auto en ov) en een 

veel grotere mix van functies; werken, 

wonen en voldoende voorzieningen 

om van een goed kantoor van 

hoge kwaliteit een aangename 

ontmoetingsplek te maken. veel 

grotere flexibiliteit in de keuze ‘thuis of 

op kantoor’ werken.  

hoE ziEt DE WErkEnDE staD van 

DE toEkoMst Eruit, volgEns u:

grotere woon/werk gebieden met 

veel voorzieningen die voldoende 

aantrekkelijk zijn voor de werker/

bewoner van morgen. Monocultuur is 

definitief verleden tijd.

WElkE rol sPElEn gEbouW 

En locatiE in DE niEuWE 

WErkWErElD:

zeer belangrijk voor de bedrijven zelf; 

merk/ uitstraling, aanbieden van een 

inspirerende werkomgeving; maar ook 

om aantrekkelijk te zijn/blijven voor 

nieuw talent.

WorDt hEt kantoor 

bElangriJkEr Dan ooit:

gaat misschien wat ver maar het 

landschap is vanwege corona aan 

versnelde verandering onderhevig. 

locatie en kwaliteit worden wel key.

Wat is hEt grotE voorbEElD, DE 

bEnchMarkt als hEt gaat oM hEt 

iDEalE kantoor/WErklocatiE:

ik denk aan atlas arena in amsterdam 

zo; schaal, bereikbaarheid en 

voldoende voorzieningen, maar 

sowieso multi tenant omgevingen 

op goed bereikbare locaties/ov 

knooppunten /stationsomgevingen.

WElkE tEchnologiEën En 

innovatiEs gaan in kantorEn hEt 

vErschil MakEn: 

het bekende adagio ‘meten is weten’ 

doet meer en meer opgeld. Data ten 

aanzien van gebruik/verblijf/klimaat 

en lucht kwaliteit worden steeds 

belangrijker. 

Wat is DE grootstE oPgavE voor 

DE bEstaanDE kantoorruiMtE: 

verduurzamen, voldoende en op tijd, 

om te voldoen aan de klimaatopgave 

van morgen.

WElk bEDriJf hEEft hEt MEEst 

innovatiEvE kantoor:

De EDgE kantoren

Wat ziJn JE toP DriE 

kantorEnProJEctEn in 

nEDErlanD: 

the valley/suit supply zuid-as/ 

Wonderwoods utrecht, alhoewel ik mn 

bedenkingen heb bij al dat overdreven 

groen op en aan die gebouwen.  

snel kunnen inspringen op nieuwe wensen. Daarbij 
doen we het pas goed als ook de tweede en derde 
generatie huurders tevreden is.’ 

Marcel Dorsman: ‘Daarom moeten we aan het begin 
van het ontwikkelproces bedenken wat er aan het 
eind nodig is om het project lang aantrekkelijk te 
houden. Onze horizon is heel anders dan die van de 
gemiddelde ontwikkelaar.’

Hoe kun je inspelen op wensen van toekomstige 
huurders?
Ernst-Jan van Prooye: ‘Door continu vooruit 

te denken en allerlei trends en ontwikkelingen 
nauwlettend te volgen.’

Marcel Dorsman: ‘Een parkeergarage voorzien 
we daarom nu al van een verdiepingshoogte die 
bijvoorbeeld past bij een supermarkt. Bij afnemend 
autogebruik kan zij een andere functie krijgen. 
Flexibiliteit en toekomstbestendigheid van gebouwen 
typeert onze werkwijze.’

Jullie beginnen volgend jaar aan twee 
transformatieprojecten in Amsterdam. Wat zijn de 
plannen in Amstel III?
Ernst-Jan van Prooye: ‘De gemeente wil deze 

monofunctionele kantoorlocatie graag veranderen 
in een omgeving waar het fijn wonen, werken en 
recreëren is. Samen met verschillende betrokken 

‘�wij�geloven�in�
goed�bereikbare,�
multifunctionele�
gebieden�met�een�
mix�van�wonen�en�
werken’

beresteyncomplex aan het 
haarlemse stationsplein

De leeuwenburg naast 
station amstel amsterdam



3332 WERKEN VG VISIE zomEr 2021 VG VISIE zomEr 2021 WERKEN

vastgoedpartijen werken we aan de stedelijke 
herontwikkeling van het hele gebied. Om wonen 
hier aantrekkelijk te maken komt er meer ruimte 
voor groen. De huidige Hondsrugweg wordt het 
Hondsrugpark, qua grootte vergelijkbaar met het 
Vondelpark. Wij zitten met ons kantoorcomplex 
Atlas Arena en het nieuw te ontwikkelen Ruby 
Gardens aan beide uiteinden van dit park. Voor 
het project Ruby Gardens transformeren we een 
verouderd kantoorpand tot 20.000 m2 moderne 
kantoorruimte en 102 huurwoningen op een plint 
van ondersteunende en publiektoegankelijke 
voorzieningen.’

Wat maakt deze locatie interessant?
Cees Gehrels: ‘De schaalgrootte, bereikbaarheid, 

mix aan functies en ligging in een gebied met 
veel potentie. Wij geloven in goed bereikbare, 
multifunctionele gebieden met een mix van wonen 
en werken. Met de 80.000 m2 kantooroppervlak van 
Atlas Arena hebben we in Amstel III al een behoorlijke 
footprint staan.’

Marcel Dorsman: ‘Ruby Gardens wordt een 
Atlas Arena in het klein. Net zo gevarieerd in 
functies. Er komt een brede plint met café en 
restaurant, co-working plekken, een buurtkamer en 
parkeergelegenheid.’

Naast Station Amstel ligt het project Leeuwenburg. 
Wat gaat daar gebeuren?
Ernst-Jan van Prooye: ‘Voor Amsteloevers - het 

gebied aan de westkant van Station Amstel - is een 
nieuw stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Ook 
hier wil de gemeente graag woningen toevoegen 
en verdichten. Het is een vergeten plek met veel 
perspectief: goede bereikbaarheid, ligging aan 
de Amstel en dicht bij het centrum. Het huidige 
faculteitsgebouw van de Hogeschool van Amsterdam 
komt eind 2022 vrij. Het is een vrij introvert pand, 
dat wij transformeren tot een extravert gebouw met 
verschillende functies om het te laten aansluiten 
op de directe omgeving. We mogen er verdichten 
en brengen ruim twee keer zoveel programma 
terug. Er komt onder andere een woontoren van 
135 meter hoog,  54.000 m2 kantoorruimte en 
4.000 m2 voorzieningen, waaronder horeca, retail 
en sportfaciliteiten. De 325 appartementen hebben 
veelal uitzicht op het water en het centrum van de 
stad.’

Marcel Dorsman: ‘Gaaf hoe we op deze locatie echt 
waarde kunnen toevoegen.’

Welke invloed heeft corona op de ontwikkeling van 
kantoorvastgoed?
Cees Gehrels: ‘De vraag zelf verandert. Er ontstaat 

een andere balans tussen werk op kantoor en 
werk thuis. Dat zorgt voor een ander type werkplek 

met meer afstand, al dan niet in combinatie met 
co-working en thuiswerken. Die trend zet door; 
het kantoor verandert in meer ontmoetings- en 
inspiratieruimte, wat volgens ons nauwelijks 
invloed zal hebben op de kwantitatieve vraag. Dat 
biedt overigens ook nieuwe kansen aan de regio’s. 
Wij verwachten dat op centrale satellietplekken de 
grotere werkgevers kleinere nevenvestigingen zullen 
realiseren voor co-working. Om toch ‘op kantoor’ te 
kunnen werken en collega’s te ontmoeten.’

Marcel Dorsman: ‘Gedeeltelijk gaan we ook weer 
terug naar het oude normaal. Maar de kantoorindeling 
verandert naar verwachting wel. Het blijft een 
uitdaging om op allerlei mogelijke ontwikkelingen 
vooruit te lopen. Door flexibiliteit in het ontwerp toe 
te passen, kun je beter inspelen op een veranderende 
vraag.’

Welke rol speelt duurzaamheid voor jullie?
Marcel Dorsman: ‘Verouderde gebouwen geven wij 

het liefst een tweede kans; duurzamer kan niet. We 
slopen alleen als het niet anders kan en hergebruiken 
dan zoveel mogelijk materialen. Daarnaast is 
duurzaamheid niet meer weg te denken uit onze 
dagelijkse ontwikkelpraktijk. Een never ending story 
van leren, toepassen en blijven verbeteren.’

Waar ligt voor jullie de komende jaren de 
uitdaging?
Cees Gehrels: ‘Jong talent aantrekken en goede 

projecten vinden die ons qua schaal, locatie en 
programma goed passen.’

Ernst-Jan van Prooye
acquisition & development 
manager Vastint Netherlands

Waar bEn JE graag als JE EvEn 

tiJD voor JEzElf noDig hEbt:

in de achtertuin genietend van het 

zonnetje op ons tuinbankje met een 

goed boek of de iPad met een lekker 

speciaal biertje er bij

PassiE voor:

sport in de breedste zin van het woord. 

En natuurlijk mijn dochtertje!

grootstE insPiratiE: 

vind ik lastig, iedereen waar ik iets van 

kan leren inspireert mij. Maar wie ik 

echt een kanjer vind is bibian Mentel, 

wat heeft die een levensenergie na 

alle tegenslagen die ze heeft gehad. 

ze zou een inspiratie voor iedereen 

moeten zijn

Dit raakt MiJ PErsoonliJk: 

onnodige schade, leed aan en 

verwoesting van de natuur 

toPsEriE nEtflix: 

teveel om op te noemen. voor elke 

stemming zijn er meerdere keuzes

favoriEt vErvoErsMiDDEl: 

De benenwagen 

ultiEME ontsPanning: 

hele dagen luieren aan het zwembad 

in zuid frankrijk met een boekje

bEstE sPortPrEstatiE: 

ik weet niet waar ik moet beginnen… 

guilty PlEasurE: 

kaas plankjes

bEstE aDviEs: 

Druk zijn is een keuze

Waaruit bEstaat EEn PErfEctE 

Dag voor Jou: 

uitslapen, lekker uitgebreid brunchen 

met mijn gezin en om vervolgens in de 

tuin te borrelen met een bbQ met mijn 

beste vrienden

voor Wat in hEt lEvEn bEn JE hEt 

MEEst Dankbaar: 

Dat is makkelijk: mijn dochter febe!

is Er iEts Waarvan JE al hEEl 

DrooMt: 

Je moet altijd iets hebben om over 

te dromen en naar uit te kijken en zo 

heb ik een aantal jaar geleden een 

bucketlist gemaakt die ik langzaam 

afwerk. zo wil ik graag nog een 

keer naar lapland/de Poolcirkel om 

het noorderlicht te zien en te gaan 

hondensleeën en naar indonesië 

om orang-oetangs in het wild te 

bewonderen

als JE MorgEn zou kunnEn 

WakkEr WorDEn MEt EEn goEDE 

EigEnschaP of talEnt ErbiJ, Wat 

zou Dat ziJn: 

Een grote talenknobbel hebben, die is 

nu akelig klein…

Wat Maakt DE staD sliM: 

adaptievermogen, hoe beter een stad 

zich kan aanpassen aan de toekomt 

hoe succesvoller het is

Post coviD-19, Waar kiJk JE hEt 

MEEst naar uit: 

ik denk dat ik hetzelfde antwoord geef 

als iedereen: met al je vrienden tegelijk 

(!) samenzijn  

Marcel Dorsman
sr. development & 
construction manager  
Vastint Netherlands

Waar bEn JE graag als JE EvEn 

tiJD voor JEzElf noDig hEbt: 

hardlopen in amsterdamse bos

PassiE voor: 

Proberen om het elke dag weer een stukje 

beter te doen - zowel privé als zakelijk 

grootstE insPiratiE:

Mensen die vol in het leven staan 

en altijd positief blijven wat er ook 

gebeurt

Dit raakt MiJ PErsoonliJk:

gemis van m’n ouders 

toPsEriE nEtflix: 

zo veel - maar breaking bad was m’n 

eerste  

favoriEt vErvoErsMiDDEl: 

auto (sorry, binnenkort hybride) 

ultiEME ontsPanning:

f1 grand prix kijken op zondag 

bEstE sPortPrEstatiE:

obstacle run - 19 km

guilty PlEasurE

taco’s van m’n moeder 

bEstE aDviEs:

Eerlijk duurt het langst

Waaruit bEstaat EEn PErfEctE 

Dag voor Jou:

luie zondag: sportief begin, ontbijt 

gezin, strandwandeling, borrel en 

diner met vrienden

voor Wat in hEt lEvEn bEn JE hEt 

MEEst Dankbaar:

M’n gezin, familie en vrienden en alles 

daaromheen wat mij in balans houdt 

is Er iEts Waarvan JE al hEEl 

lang DrooMt:

Mooie verre reis met gezin - voordat de 

kids uit huis zijn - moet opschieten

als JE MorgEn zou kunnEn 

WakkEr WorDEn MEt EEn goEDE 

EigEnschaP of talEnt ErbiJ, Wat 

zou Dat ziJn:

Eerst goed luisteren, even wachten en 

dan doorvragen 

Wat Maakt DE staD sliM:

Dat het zich telkens opnieuw kan 

uitvinden in de tijdgeest waarin we leven 

Post coviD-19, Waar kiJk JE hEt 

MEEst naar uit:

gewoon - weer eens je verjaardag kunnen 

vieren met iedereen die je dierbaar is

ruby gardens in amstel iii

‘�we�doen�
Het�pas�
goed�als�
ook�de�
tweede�
en�derde�
generatie�
Huurders�
tevreden�
is’


