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De nieuwe versnelling van
HTV Bouwtechniek

In Hart van Zuid
ontmoeten we elkaar,
dat is het leuke
Onder de vleugels van DVP kunnen directeuren Herbert van
Brug en Arno Vis van HTV Bouwtechniek op een nieuwe schaal
bijdragen aan grote nieuwbouwprojecten en transformaties.
Onder andere in Rotterdam. Daar vindt een mega-operatie
plaats, die een somber busknooppunt in een hip en modern
centrum voor wonen, winkelen, leisure en werken verandert.
- TEKST jan bakker
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Herbert van Brug & Arno Vis -

waaraan minder:
Meer aandacht
aan naaste familie.
Minder aan onzinnige
verplichtingen.

‘Met onze adviezen zorgen we ervoor
dat als het ware de architect, de
aannemer, de gemeente en andere
stakeholers elkaar begrijpen en het
project kan doordraaien’

W

ie DVP kent, hoort de stem
van ceo Hans Diepenhorst en
in één adem de kwaliteit waar
het projectmanagementbureau
voor staat. Om nog meer grip
te krijgen op de keten bij grote
en complexe vastgoedprojecten,
en daarmee de toegevoegde
waarde waarop DVP hamert,
breidde Hans Diepenhorst de voorbije jaren zijn groep
aan kennis gedreven ondernemingen verder uit. Met
oude bekende, HTV Bouwtechniek kwam het in 2019
tot een verregaande, nieuwe samenwerking.
‘Een enorme kans’, blikt de ene directeur, Arno Vis,
op het eerste jaar terug. ‘Het heeft ons veel gebracht’,
vult de andere directeur, Herbert van Brug, aan. ‘We
kunnen weer groeien als onderneming. En dat zullen
we ook moeten. Met DVP als moederbedrijf zitten we
dicht bij het vuur. Het aanbod van opdrachten, waar
wij als bouwkundig adviesbureau het verschil kunnen
maken, groeit duidelijk. Dat was de hoop vooraf en wij
merken nu dat het echt werkt.’

Eerste jaar
Het was een bijzonder ‘opstartjaar’ in de nieuwe
samenstelling. Goed en wel onderweg, nieuwe collega’s
van DVP leren kennen, de eerste conclusie getrokken
en toen sloeg corona in als een bom. Nou ja, als een
bom. ‘Meer een ‘ojee-wat-nu-moment’ viel over ons.
We zijn de samenwerking aangegaan om informeel
bij de koffieautomaat en aan het bureau met elkaar te
sparren over vraagstukken. Ieder vanuit een andere
discipline. Zó voeg je waarde toe aan het project’,
vertelt Herbert van Brug.
Arno Vis: ‘Die connectie hebben we op een nieuwe
manier moeten invullen. In tegenstelling tot de
collega’s van DVP, die deels bij opdrachtgevers op
locatie werken en daardoor gewend zijn om zaken
digitaal en op afstand te regelen, zijn mensen van
HTV Bouwtechniek veel meer aanwezig op het eigen

Zakelijke
terugblik 2020

kantoor. Wij werken als bouwtechnische adviseurs in
groepsverband en hebben persoonlijk contact nodig.
‘Welke richting gaat een draaideur op en waarom?’
‘Waarom plaats je die technische ruimte daar en niet
hier?’ Honderd-en-een vragen per dag moeten wij
met elkaar beantwoorden. Het is het bouwtechnische
aspect dat voor een groot deel het succes van een
vastgoedproject bepaalt. Dat proces kunnen wij wel 50
procent efficiënter als we bij elkaar zitten. Uiteraard
houden we de anderhalve meter afstand in acht.’
Na de ‘ojee’ kwam een stuk realiteitszin bij HTV
Bouwtechniek. Herbert van Brug: ‘In de vorige crisis
regeerde de angst in Nederland. De economie kwam
daarmee tot stilstand. Nu zie je toch dat de overheid
en mensen anders reageren. Er worden miljarden
gepompt in steun- en herstelpakketten.’
Arno Vis: ‘Vergeet de enorme vastgoedvraag
niet, die er nog altijd is en een positief fundament
is voor niet alleen de gehele vastgoedsector, maar
voor veel meer sectoren. Ik zie het bij ondernemers,
vastgoedprofessionals en dichtbij, om mij heen. Neem
mijn oudste zoon. Hij is 25 jaar oud. Hij werkt op een
accountantskantoor en als hij de kans krijgt dan koopt
hij een woning. Zo zijn er heel veel mensen. Die drive
zorgt ervoor dat wij als kantoor tot op heden geen
ingrijpende invloeden zien van COVID-19 op ons
werk.’
Herbert van Brug: ‘Je hebt het over de kurk waarop
we voor een aanzienlijk deel drijven als economie,
Arno. De rente is laag, de woningmarkt is en blijft
booming. Zolang Nederland aan het werkt blijft en
niet in de WW raakt, dan blijven we bouwen. Wonen,
werken en leven moeten hoe dan ook doorgaan. Er
wachten tientallen grote projecten, à la Hart van Zuid
in ons land. Klaar om van start te gaan.’

Herbert van Brug
Zakelijke
vooruitblik
1 Wat zijn jouw plannen voor
2021:
De ingezette groei van
HTV doorzetten naar
minimaal 15 vaste
fulltime medewerkers.
Een op alle fronten
kundig en flexibel team
zijn. Ons onderscheiden
op kwaliteit met BIM als
rode draad.
2 Grootste uitdaging:
Dat bereiken met Corona
om de hoek.
3 Wat staat in elk geval op
de planning:
Enkele uitdagende
en spraakmakende
projecten, helaas nog
‘classified’

Transformaties: een nieuwe kijk
‘Toch kunnen we niet stellen dat er niets aan de hand
is’, kantelt Arno Vis het gesprek. ‘We zien dat beleggers
de kat uit de boom kijken, wat bijvoorbeeld resulteert
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4 Wat ga je komend jaar
anders aanpakken:
Meer
verantwoordelijkheid
delegeren en
medewerkers uitdagen.

Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen dan
in 2021:
Aandacht voor naaste
familie.
2 Wat staat absoluut in je
agenda:
Veel beleven met mijn
eerste kleinkind.
3 Goed voornemen:
Meer tijd nemen voor
beweging en veel buiten
zijn.
4 Waar ga je meer tijd en
aandacht aan schenken? En

- wintergasten

De grootste les van 2020
was voor mij:
Het durven loslaten en
overdragen van grote
verantwoordelijkheid
in werk
Welk cijfer geef je 2020:
8
Belangrijkste moment:
Aankondiging Corona
maatregelen
Beste zet:
Onderdeel worden van
DVP als business unit
Mooiste deal:
Opdracht Utrecht
Cartesiusdriehoek
i.v.m. vernieuwende
uitdagende aanpak
Mooiste stad:
Den Haag
Welk effect heeft Corona op
je business gehad:
Relatief gering tot
nu. Zelfs licht positief
i.v.m. aanbod nieuwe
medewerkers
Waarvan had je meer willen
doen dit jaar:
Netwerken
Top 3 projecten:
1. Cartesiusdriehoek 2.
Hotel***** 3. Hart van
Zuid, RTD
Opvallendste nieuws:
Aankondiging Corona
maatregelen
Beste feest:
Ging niet door
Grootste irritatie:
Bedrijven die structureel
hun afspraken niet
nakomen
Beste nieuwe Retail
concept:
Knap hoe horeca
omgaat met Corona
dmv toepassing digitale
technieken
Leukste spontane
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ontmoeting:
Met oud collega (mijn
stage begeleider) na 25
jaar. Hij vroeg: hoe oud
ben je nu en ik zei 57.
“Zo… dat is oud”, was
zijn antwoord.
Aan wie geërgerd:
Trump
Beste koffie:
Bij mijn broer thuis
Beste foodconcept:
Hello Fresh

Persoonlijke
terugblik 2020
De grootste les van 2020
was voor mij:
Voor je het weet ben je
Opa.
Welk cijfer geef je 2020:
8
Sportieve hoogtepunt:
Prestaties Verstappen F1
Corona effect positief:
Minder reistijd door
Teams
Corona effect negatief:
Alle gedoe erom heen
Genieten:
Weekend Terschelling
(voor Corona)
Indrukwekkend:
Effect van een nieuw
virus op de hele wereld
Opmerkelijk:
lege steden zoals
Amsterdam tgv Corona
Beste aankoop:
Preamp Soulmate (voor
gitaar)
Vakantie:
Bergen NH
Diner:
Romagna Zoetermeer
Guilty pleasure:
Covers spelen uit de 70’s
Beste artiest:
Bob Marley
Beste song:
Redemption Song
Inspirerend:
Niveau Nederlandse
zorg in ziekenhuizen
Afscheid:
Schoonvader Henk
Kippenvel:
Rosa (1e kleinkind)

Herbert van Brug & Arno Vis -

Zwaar:
Vermissing zakelijke
relatie
Dankbaar:
Vaccin aangekondigd
Meest gehecht aan:
Takamine Santa Fe,
gitaar
Welke eigenschap
waardeert u in uw partner:
Nooit opgeven
Held:
Moeder van 85 na
diverse botbreuken
weer op de fiets
boodschappen doen
Restaurant:
Indonesische keuken
Jammer:
Te druk
Afzien:
Onderhoud van ons
monumentale huis
Grootste ondeugd:
Lekker eten
Onmogelijk:
Tijd voor vakantie
Meest gelachen:
Cabaret Jochem Myjer
Grootste irritatie:
“Overheid als Paarse
krokodil”
Hoe ontspant u zich:
Slapen en gitaar spelen
Welk verhaal wordt altijd
over jou verteld door je
ouders:
Dat ik als kind op school
nooit ruzie had en alles
pratend oploste. Behalve
die ene keer dat ik na
een korte worsteling
mijn aanvaller in een
houdgreep vasthield tot
er een leraar bij kwam.
Dankzij de Judo lessen;
haha.

in het feit dat sommige projecten niet doorgaan, maar
worden uitgesteld.’
Herbert van Brug: ‘En toch is het anders. Je ziet
dat er her en der winkelruimtes leeg komen te staan.
Een ontwikkeling die eigenlijk al tien jaar geleden is
ingezet, gaat nu steeds harder. Slecht functionerend
vastgoed wordt herontwikkeld en lege panden worden
getransformeerd tot woningen. Vóór corona werden
politiebureaus, oude scholen en kantoren bewoonbaar
gemaakt. Die ontwikkeling gaat nu als een speer.’
Het gesprek springt naar projecten waar HTV
Bouwtechniek het afgelopen jaar steeds vaker voor
wordt uitgenodigd: de haalbaarheidsstudies van
omvangrijke transformaties. ‘De vraag is urgent en
bovendien heel divers’, zegt Herbert van Brug kordaat.
Hij noemt een actueel voorbeeld: ‘Stel je eens voor:
je bent eigenaar van een winkelcentrum van slechts
tien jaar oud. Het functioneert niet en je wilt het
verkopen. Dan kun je dat wel aanbieden op de markt,
maar dan weet je zeker dat je daar geen goede prijs
voor krijgt. Wij bekijken en berekenen in opdracht van
een projectontwikkelaar de technische en financiële
haalbaarheid van een transformatie van een dergelijk
winkelcentrum. Bijvoorbeeld als plek om te wonen.
Wanneer hetzelfde, niet-functionerende winkelcentrum
daarna op de markt komt, compleet met nieuwe
bestemming en de onderbouwing daarvan, dan heb je
in termen van waarde en aantrekkelijkheid ineens een
heel ander verhaal.’

Nieuwbouw en mentaliteit
Het zijn niet alleen de transformaties waar HTV
Bouwtechniek voor wordt gebeld. Het gros van de
orderportefeuille bestaat uit nieuwbouw. Arno Vis:
‘Wat dacht je van een woontoren van met 1.500
woningen in Den Haag, 2.000 appartementen in
Utrecht, commercieel vastgoed met 750 woningen in
Eindhoven. Vaak blijven we van het begin tot het einde
betrokken. Van haalbaarheid tot en met oplevering.’
‘Dat is leuk dat je dat vertelt Arno’. Herbert van
Brugs ogen openen zich wat verder. ‘Natuurlijk, er zit
veel kennis hier. Dus wij zijn ook in staat om dat voor
opdrachtgevers te realiseren. Maar het heeft ook te
maken met een stuk verantwoordelijkheid. We hebben
niet voor niets een match met Hans Diepenhorst
gevonden. DVP is net als HTV niet van het-overde-schutting-gooien als de beschreven taak erop zit.
Nee! Als een werk wordt opgeleverd dan moet je er
staan als er vragen zijn over ‘waarom is er voor die
kozijnoplossing gekozen’. Die ontwerpbeslissing heeft
een reden, met aandacht en intelligentie uitgekozen.
Dat leggen wij graag uit.’
Er valt een stilte in het gesprek. Herbert en Arno
kijken elkaar aan. Ze hebben aan een half woord
genoeg en glimlachen tegelijkertijd. ‘We lijken niet op
elkaar, maar we zijn beiden niet-makkelijk’, doorbreekt
de een de stilte. ‘Dat kun je verkeerd uitleggen, maar

leven meer waarderen
4 Waar ga je meer tijd en
aandacht aan schenken?
Meer tijd en aandacht
aan mijn gezin (balans
werk/privé)

als het op kwaliteit en oplossingen aankomt, kiezen
wij niet voor de makkelijkste weg, maar altijd voor
de beste oplossing. Het is dus in feite een positieve
karaktereigenschap.’
‘We zijn allebei enorm kritisch. Daarin lijken we wel
op elkaar’, zegt Arno.

Hart van Zuid

Zakelijke
terugblik 2020

Het jongste project van HTV Bouwtechniek is
prestigieus en betreft een gebiedsontwikkeling
in Rotterdam Zuid, waarbij het grootste
busknooppunt van Nederland een centrale rol speelt
in de meerjarenplannen, die een wijk met sleetse
voorzieningen moet revitaliseren. Herbert van Brug:
‘Het Ahoy-gebied, om het zo te noemen, wordt hip.
Waar nu auto’s en bussen voorbij zoeven, wordt een
voetgangerspromenade gerealiseerd, waardoor metro
Zuidplein een mooie ontsluiting krijgt. Een plek met
allure, waar je wilt zijn!’
‘Zeker!’, zegt Arno Vis. ‘Het oude theater is al
gesloopt en daarvoor in de plaats is een fonkelnieuw
theater ontwikkeld. Evenals een nieuw zwembad. Het
is een opmaat voor de revitalisering van Zuid.’
Herbert van Brug: ‘Het busstation wordt verplaatst
en tegen het oude, bestaande winkelcentrum komt
een zoom nieuwe winkels plus horeca. Een hotel
staat op de planning. Voor wie er al een tijdje niet is
geweest: het gebied ken je straks niet meer terug. We
zijn gevraagd omdat de situatie bijzonder complex is.
Heel veel partijen en belanghebbenden zitten om tafel.
Ook DVP, dat is het leuke. Met onze bouwkundige
adviezen zorgen we ervoor dat als het ware de architect,
de aannemer, de gemeente en andere stakeholers
elkaar begrijpen en het project kan doordraaien.
Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend in complexe,
vooraanstaande projectsituaties als deze.’
Arno Vis: ‘Wij maken het mogelijk. En dat doen
we op een zeer interessante manier. We maken steeds
vaker gebruik van het zogenaamde BIM. Building
Information Modeling. Een waanzinnige vooruitgang,
waarmee we de gehele projectketen bedienen van
informatie. Real-time in 3-D. Daarmee is de tijd van
een tekening met een elastiekje eromheen echt verleden
tijd. Het zorgt ervoor dat het risico op faalkosten
in Rotterdam-Zuid substantieel daalt. Niet alleen
tekeningen, maar ook data haal je uit BIM. Daar
heeft iedereen profijt van, mits het zuiver en goed
geconditioneerd wordt toegepast. Dat is onze kracht.’
De HTV Bouwtechniek-directeuren lachen opnieuw.
Ze kennen elkaar zó goed. Letterlijk uit een tijd waarin
getekend werd met een liniaal. Rug ietwat gebold,
licht voorovergebogen, staand achter een tekentafel.
‘Herbert met meer gevoel voor ontwerp en esthetica.
En ik vind het prettig om iets wat bepaald is, uit te
voeren. Zo is onze verdeelsleutel als dertig jaar. In Den
Haag, in Utrecht, in Amsterdam, in Groningen. En dat
is ook nu het succes in Rotterdam-Zuid.’ •

De grootste les van 2020
was voor mij:
Dat het BIM’men (3D
modelleren) omvangrijk
is en veel tijd en energie
vraagt
Welk cijfer geef je 2020:
8
Beste zet:
Samenwerking met DVP
Beste zakenlunch of diner:
Paleis op de
Dam, uitreiking
Erasmusprijs
Verste zakenreis:
Antwerpen
Mooiste stad:
Valletta (Malta)
Welk effect heeft Corona op
je business gehad:
Nagenoeg geen
Top 3 projecten:
Centrumplan Zuidpoort
Delft, Osdorp
Scheepvaartkwartier
Amsterdam, Nieuwe
Haagse Passage Den
Haag
Opvallendste nieuws:
Vermissing Niek de
Graaf
Grootste irritatie:
Bureaucratie
Welk app het meest
gebruikt:
WhatsApp
Leukste spontane
ontmoeting:
Met ex collega van 30
jaar geleden
Beste speech:
Nieuwjaarspeech DVP
door Hans Diepenhorst
Beste koffie:
Cappuccino
Beste foodconcept:
Eazie
Uw devies:
Pluk de dag
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Arno Vis
Zakelijke
vooruitblik
1 Wat zijn jouw plannen voor
2021?
HTV Bouwtechniek laten
groeien. Doordat we
deel uitmaken van DVP
zullen we vaker worden
ingeschakeld voor
mogelijke projecten.

‘We gebruiken steeds vaker
BIM. Een waanzinnige
vooruitgang, waarmee we
de gehele projectketen
bedienen van informatie.
Real-time in 3-D’
#21 - 2020 vg visie
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Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen dan
in 2020?
Ik wil meer sporten
2 Wat staat absoluut in je
agenda?
Weer op vakantie
kunnen gaan
3 Goed voornemen?
De kleine dingen in het

- wintergasten
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Persoonlijke
terugblik 2020
De grootste les van 2020
was voor mij:
De balans tussen werk
en privé
Welk cijfer geef je 2020:
8
Topserie Netflix:
Homeland
Corona effect positief:
Het is een stuk rustiger
op de wegen dus minder
uitstoot
Corona effect negatief:
Door het virus is ons
leven in een korte tijd
enorm veranderd
Genieten:
Lange wandeling maken
en daarna op een terras
genieten van de zon en
een drankje
Indrukwekkend:
Grand Canyon
Boek:
Thrillers van Chris Ryan
Opmerkelijk:
De
presidentsverkiezingen
in Amerika
Vakantie:
Familie bezoeken op
Malta
Bioscoopfilm:
Bohemian Rhapsody
Diner:
Da Pippo Valletta
Goede traditie:
Ontbijt op
zondagmorgen met
verse croissants en
broodjes
Leukste stedentrip:
Gent
Theater:
Oude Luxor Rotterdam
Beste artiest:
Freddie Mercury
Beste song:
With or without you (U2)
Avontuur:
Roadtrip Westkust
Amerika
Dankbaar:
Voor mijn kinderen
Zorgwekkend:

Herbert van Brug & Arno Vis -

Klimaatverandering
Welke eigenschap
waardeert u in uw partner:
Altijd vrolijk en opgewekt
Geluk:
Samen zijn met mijn
gezin
Smakelijk:
Pasta met zeevruchten
Restaurant:
Italiaans
Jammer:
Veel familie woont
helaas niet in Nederland
Grootste ondeugd:
Chocolade
Eerste keer:
Diepzee duiken, een
wonderbaarlijke ervaring
Grootste irritatie:
Bureaucratie
Wanneer het meest
gelukkig:
Samen zijn met familie
en vrienden
Beste plek om te wonen:
Malta
Hoe ontspant u zich:
Wandeltochten op het
strand en duinen

