Dreamteam van
de rechtbank
bestaat uit
vastgoedpartijen
Na de eerste echte zitting, op 3 mei 2021,
volgde de eerste echte rechtspraak. Hans
Diepenhorst (managing director van DVP)
hield de ontwikkelingen na de oplevering van
de Amsterdamse rechtbank aandachtig in de
gaten. ‘Dit is verreweg het mooiste project dat
ik ooit heb mogen doen. Zoveel partijen, zoveel
complexiteit en dan dit eindresultaat!’

‘Het is het vijftiende, of zestiende gebouw op
de Zuidas’, begint Hans Diepenhorst zijn verhaal.
Van zijn gezicht is af te lezen, dat de realisatie en
ingebruikneming van Rechtbank Amsterdam
meer is dan een zakelijke deal. ‘In de afgelopen
tien, vijftien jaar heb ik vanaf de Gustav Mahlerlaan
al die gebouwen zien groeien. Van bouwput tot
zakendistrict. En daarom is de Amsterdamse
rechtbank voor mij zo leuk: als je vanaf de
Parnassusweg kijkt, dan lijkt de hele Zuidas ineens in
spiegelbeeld te staan.’
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Volwassen stadsdeel geworden
Het is de symboliek en tegelijkertijd de kracht
van de fonkelnieuwe Rechtbank Amsterdam. Op de
plek waar de wijken Buitenveldert en Oud-Zuid in
het stadsdeel Zuid elkaar verbinden, zorgt het nieuwe
gebouw niet alleen voor een prettige verlevendiging,
maar ook voor een andere kijk op het zakendistrict
Nederland. ‘Het is niet zomaar een nieuw icoon
toegevoegd aan de lange reeks iconen in dat kleine
stukje Nederland’, zegt Hans Diepenhorst. ‘De
rechtbank is het eerste, echte openbare gebouw
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‘Van de
Parnassusweg
lijkt de hele
Zuidas ineens
in spiegelbeeld
te staan’

op de Zuidas. Het zorgt letterlijk voor verbinding in
de samenleving en geeft rechtbankmedewerkers,
gehechten, advocaten en gedupeerden een totaal
andere omgeving om met elkaar volgens het
Nederlandse recht tot een uitspraak te komen. Het is
een wereld van verschil met de oude situatie.’
Hij mijmert nog even door over de Zuidas. ‘Omdat
gebouwen zoveel meer betekenis kunnen hebben
dan gewoon maar een verzameling stenen’, zegt hij.
‘Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Het is echt een
proces geweest in Zuid. Van winderige thuisbasis van
grote financiële instellingen en advocatenkantoren waarvan de medewerkers lange werkdagen maakten
en daarna lege parkeergarages achterlieten als ze in
hun auto wegscheurden - tot en met woningbouw
en ontmoetingsplek met voorzieningen. De Zuidas
is volwassen geworden als dynamisch deel van de
stad. Het is ook gemêleerder geworden met enerzijds
nieuwe bedrijfjes en anderzijds een autoriteit als
EMA. De rechtbank voegt in die ontwikkeling daar
nu een hoofdstuk aan toe met als kers op de taart
het plein recht voor de rechtbank, als ware cadeau
gegeven aan de stad.’
Missie geslaagd
In dat opzicht is de missie geslaagd: ontwikkel
een zichtbaar, herkenbaar, gezagwekkend en
functioneel gebouw en maak een gebaar naar
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de stad, zo was de opdracht in 2014 van het
Rijksvastgoedbedrijf. ‘Maar zo eenvoudig was het
niet. Sterker nog: dit was misschien wel de lastigste
opgave waar we met elkaar voor hebben gestaan.
De Raad van de Rechtspraak keek nauwlettend
toe op onze verrichtingen en verwachtte dat
de rechtszittingen gewoon door konden gaan.
Omwonenden wilden vooral niet teveel last
hebben van de nieuwbouw en de verkeersdruk die
daarmee gepaard gaat. Daar hebben we allemaal
constructieve oplossingen voor bedacht.’
Als de DVP-directeur in de we-vorm spreekt dan
praat hij over het consortium NACH (New Amsterdam
Courthouse) Het is een van de voornaamste
redenen van de vreugde van nu, zegt hij. ‘We
hadden een dreamteam, dat durf ik best te zeggen.
Met investeerder Macquarie Capital, ABT, KAAN
Architecten en later Heijmans en Facilicom hebben
wij het beste uit ons team gehaald. Op eigen risico. Er
was geen tender budget, dat wisten we. Dus keken we
elkaar vooraf eens goed in de ogen en hebben gezegd
‘We doen mee, maar dan moet er zoveel scherpte
in het team zijn dat we óf in één keer een go krijgen
óf kleine aanpassingen moeten doen. Zo niet? Dan
stoppen we er direct mee.’ Met die topsportmentaliteit
moesten we er wel inzitten: simpelweg omdat een te
lange aanlooptijd in de aanbesteding, te veel geld kost
voor ons om zomaar op te hoesten met elkaar.’

Pressure cooker
Als hij aan de pressure cooker denkt waarin het
consortium moest werken, moet hij glimlachen.
De hoge druk sorteerde uiteindelijk in een ultiem
eindresultaat. ‘Ik denk dat als je nu met de eerste
schets in je hand door het gebouw loopt, dat je ziet
dat het concept in beginsel al heel erg goed was.’
Hij vervolgt met een verheffing in zijn stem: ‘En dat
was niet makkelijk hè! De specifieke wensen van
de opdrachtgever waren in beton gegoten: er moest
een gebouw ontstaan dat een vermenging is van de
rechtspraak, een kantoor, een publieke functie en
voldoen aan alle moderne eisen van de rechtstaat.’
Voor de ontwikkeling van de Amsterdamse
rechtbank is opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf een
publiek-private-samenwerking (PPS) aangegaan met
het consortium NACH. ‘Daar kun je alles van vinden
en over zeggen wat je wilt, maar voor ons werkte de
constructie uitstekend. Met een kritische blik kun je
stellen ‘Het is irreëel om te denken dat er tussen 2014,
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‘We doen mee, maar
dan moet er zoveel
scherpte in het
team zijn dat we óf
in één keer een go
krijgen óf kleine
aanpassingen
moeten doen’

het moment van de uitvraag, en 2021, het moment
van de oplevering, niets verandert dat van invloed kan
zijn op het eindproduct’. Met een positieve bril op kun
je stellen dat ‘Partijen als Rijksvastgoedbedrijf houvast
nodig hebben om complexe projecten als deze binnen
de planning, budget en conceptplan gereed te krijgen.
Het is een soort slot op de deur’. Als consortium
hebben wij de harde vraag, die de PPS omvatte,
expliciet kunnen maken. Daar hebben wij hard voor
moeten werken, maar uiteindelijk is mijn conclusie
dat op deze manier dit unieke gebouw, in een periode
van hoogtij afgewisseld met een pandemie wél tot
stand is gekomen, terwijl er honderd redenen te
bedenken waren waarom het niet zou lukken!’
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Toekomst
DVP ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Relevante en prestigieuze projecten zijn in de
afgelopen jaren gemanaged, begeleid en vervolgens
met succes opgeleverd. Hans Diepenhorst kijkt alvast
vooruit: ‘Ik zie veel kansen, waar wij een substantiële
bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van
wat nu nog slechts gedachten zijn. Wat dacht je van
alle hoogbouwplannen. Iedere stad droomt ervan,
maar uiteindelijk heeft alleen Rotterdam een serie
nieuwe torens staan. Zoveel aspecten bepalen of
een project wél of juist niet tot stand komt. Het gaat
om kennis van complexe omgevingen, capaciteit en
samenwerking met (regionale) overheden. Dat vinden
wij bij DVP het leuke van ons vak. Van begin tot en
met het einde.’
Hij vervolgt zijn verhaal: ‘Kijk, bij de oplevering
van Rechtbank Amsterdam kan er geen opleverlijst
zijn, waar we later nog een keertje doorheen
lopen met elkaar. Een project als NACH verdient
een hoogwaardige kwaliteit en dient binnen de
randvoorwaarden voor 100 procent te worden
afgerond. Daar hebben we, zoals we dat gewend zijn
om te doen, voor gezorgd. Daar ben ik trots op.’
De samenwerking die hij trof in het consortium
NACH smaakt naar meer. ‘Ons dreamteam met
Macquarie Capital, ABT, KAAN Architecten,
Heijmans en Facilicom… Wat zou het mooi zijn als
we straks nog een aantal ingewikkelde opdrachten
samen konden doen. We praten daar met elkaar echt
wel over. Als zich een kans voordoet dan hebben we
de succesformule voor de markt klaarstaan.’
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‘Als zich een
nieuwe kans
voordoet dan
hebben we de
succesformule
klaarstaan’

Hans Diepenhorst
Welke mogelijkheden ziet u om
bij te dragen tot een gezond
werkklimaat in steden:
Riante werkplekken in een
comfortabele setting, zowel binnen
op de werkvloer als in de directe
omgeving buiten het gebouw
Wat wordt de trend als het
gaat om werken in de post
covid-tijd:
Werkomgevingen veranderen in
ontmoetingsplekken om ervaringen en
kennis met elkaar te delen
Hoe ziet de werkende stad van
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de toekomst eruit, volgens u:
Een nog betere mengeling van wonen,
werken en verblijven
Welke rol spelen gebouw
en locatie in de nieuwe
werkwereld:
De samenhang tussen de functies in
de gebouwen en de locatie dienen in
elkaar over te lopen
Wordt het kantoor
belangrijker dan ooit:
Ja, mits een werkplek op een kantoor
niet alleen dient om te werken, maar
juist een mengeling is van werken,

ontmoeten en kennis delen, waardoor
de interactie van mensen beter wordt
benut
Wat is het grote voorbeeld, de
benchmarkt als het gaat om het
ideale kantoor/werklocatie:
De campus 2.0 van ASML in Veldhoven
waar werken, ontmoeten, kennis en
ervaringen delen een nieuwe dimensie
krijgt te midden van faciliteiten om
te ontspannen en het aanbod van de
eerste dagelijkse behoeften
Welke technologieën en
innovaties gaan in kantoren het

verschil maken:

Dit raakt mij persoonlijk:

Met onze optiserver (digitaal
platform), waarbij de prestaties
van het gebouw en de installaties
worden gemeten om het rendement
van de ideale werkplek te kunnen
optimaliseren
Wat is de grootste opgave voor
de bestaande kantoorruimte:
Het vinden van een oplossing voor de
monotone, verouderde werkplekken
in onaantrekkelijke omgevingen.
De opgave is niet alleen om de
werkplekken, maar ook de locatie te
verbeteren
Welk bedrijf heeft het meest
innovatieve kantoor:
De Rechtspraak in Amsterdam.
Een kantoor op een A-locatie op
de Zuidas met continu zicht op
groen, hoge verdiepingen, de riante
ontmoetingsplekken, veel daglicht en
te openen ramen
Wat zijn jouw favoriete
kantorenprojecten:
De Rechtbank Amsterdam
ASML in Veldhoven
De Rotterdam
Internationaal:
The Walkie Talkie van Rafael Viñoly
Waar ben je graag als je even
tijd voor jezelf nodig hebt:
Le Marche in Italië
Passie voor:
Mooie dingen
Grootste inspiratie:
Mensen die met een hoge mate van
betrokkenheid anderen proberen te
helpen

Mensen die onterecht niet worden
gehoord (onrecht)
Topserie Netflix:
La Casa de Papel
Favoriet vervoersmiddel:
Eigen auto
Ultieme ontspanning:
Een glas wijn bij ondergaande zon
Beste sportprestatie:
110 km wandelen in 24 uur
Guilty pleasure:
Jaren ’80-muziek
Beste advies:
Blijf dicht bij jezelf
Waaruit bestaat een perfecte
dag voor jou:
Niks moeten
Voor wat in het leven ben je het
meest dankbaar:
Mijn familie
Is er iets waarvan je al heel
lang droomt:
Een eigen wijngaard in Italië
Als je morgen zou kunnen
wakker worden met een goede
eigenschap of talent erbij, wat
zou dat zijn:
(Industrieel) Ontwerper zijn
Wat maakt de stad slim:
De optiserver van DVP Smart
Concepts
Post covid-19, waar kijk je het
meest naar uit:
Eindelijk weer mensen ontmoeten,
zoals we gewend waren te doen voor
covid-19
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