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Sinds eind 2019 is Aart Jan Verdoold eigen 
baas als CEO van vastgoedonderneming 
Dunavast. Een bijzonder bedrijf, want het is 
projectontwikkelaar en belegger in één. Actief 
in ‘Toekomstgericht vastgoed’ in verschillende 
sectoren: wonen en zorg, food en commercieel 
vastgoed. ‘We zijn creatief, dynamisch en 
ondernemend, met oog voor de thema’s van 
morgen.’
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missie VAn 
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Zakelijke
vooruitblik 
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021?
Onze 
beleggingsportefeuille in 
kwaliteit en rendement 
verder verbeteren. 
Groei realiseren in onze 
ontwikkelportefeuille 
door het toevoegen van 
woon- en zorgprojecten, 
of projecten die 
bijdragen aan de thema’s 
van de toekomst. Dit 
doen wij met team 
Dunavast en een kleine 
kring van vertrouwde 
partners
2 Grootste uitdaging?

                                       erder was Verdoold zakenpartner van de 
charismatische textielondernemer Jan Zeeman. Veertien jaar was 
hij CEO van GREEN Real Estate, de vastgoedtak van de Zeeman-
holding, die hij in 2005 heeft opgezet, in samenspraak met de door 
hem zeer bewonderde, helaas onlangs overleden pater familias. 
‘GREEN staat niet speciaal voor groen ondernemen, maar voor de 
combinatie van de Zeemankleuren geel en blauw’, legt Verdoold 
glimlachend uit. Al in 2007 ontstond dochteronderneming 
Dunavast, waarin Zeeman en Verdoold samen participeerden. Nu 
Verdoold 100 procent eigenaar is, staat hij met zijn team voor de 
uitdaging het Leidse vastgoedbedrijf verder uit te bouwen. Wat is 
de missie van het Leidse bedrijf, en welke projecten mogen we in 
de nabije toekomst verwachten?

Wat is Dunavast voor bedrijf, en waar komt de naam vandaan?
‘Van vastgoed, en van het Griekse woord voor kracht, 
dynamis. Denk aan dynamiek en dynamiet. We zijn een klein, 
slagvaardig bedrijf met vijf medewerkers dat zich vooral richt 
op de uitdagingen van de toekomst. Bijzonder is dat wij zowel 
ontwikkelen als beleggen, dus we nemen onze projecten ook zelf in 
onze beleggingsportefeuille op. Gemeenten, gebruikers en andere 
stakeholders merken daar het positieve effect van, want wij zijn 
niet het type ontwikkelaar die iets als het af is aan iemand verkoopt 
en zich daarna terugtrekt. Wij exploiteren of verhuren het zelf en 
blijven dus betrokken.’ 

In welke sectoren zijn jullie actief?
‘We hebben een steeds uitdijende portefeuille, met steeds 
meer diversificatie. De eerste sector is woningbouw, en dan 
met name op het ontwikkelen van middeldure huurwoningen. 
Daarnaast doen we het nodige in zorgvastgoed. Zo ontwikkelen 
we veel woonzorgcomplexen voor ouderen of voor speciale 
doelgroepen. Een ander segment zijn supermarkten, waarvan 
we er drie in portefeuille hebben. Momenteel zijn we op een 
voor ons heel nieuw terrein bezig, mobiliteit. Voor de gemeente 
Rotterdam ontwikkelen we een P&R-terrein dat onderdeel is 
van de gebiedsontwikkeling Stadionpark. Dat wordt iets heel 
spectaculairs.’

Wat is er zo bijzonder aan een parkeergarage?
‘Het is veel meer dan dat. De gebiedsontwikkelaar had de opgave 
om een Gamma te verplaatsen, want die stond op de middenstip 
van het nieuwe Feyenoord-stadion. Dat gaf ons de kans een 
hybride gebouw te ontwikkelen, met onderin, als een soort doos, 
de bouwmarkt en bovenin drie lagen met 500 parkeerplaatsen, 
die je via een hellingbaan bereikt. Architect Wim de Bruijn van 
het Bureau voor Stedebouw & Architectuur heeft het gebouw 
ontworpen. Met name de gewelfde gevel is een echte eyecatcher, 
ook ’s avonds als hij wordt aangelicht met LED-verlichting. De 
parkeergarage heeft een flexibele functie, want hij dient voor 

bezoekers aan Feyenoord en de naaste omgeving, maar ook als 
P&R voor mensen die overstappen op het openbaar vervoer. 

Naast het project ‘Stadionpark - Gamma & P+R 
Noorderhelling’, zijn wij op meerdere locaties actief in Rotterdam. 
Op de Phillip Willemstraat in Rotterdam hebben wij begin 2020 
een aantal luxe appartementen opgeleverd. Daarnaast zullen wij 
eind dit jaar starten met de bouw van het woningbouwproject ‘De 
Vorstin’ in de wijk IJsselmonde.’

Is er bij het Stadionpark-project ook aan circulariteit en duurzaamheid gedacht?
‘Het dubbele grondgebruik maakt het al een duurzaam project, 
maar de constructie is ook geheel circulair. Je kunt hem na veertig 
jaar bij wijze van spreken als een Lego-doosje uit elkaar halen en 
ergens anders neerzetten. En dan zitten er natuurlijk nog allerlei 
andere duurzame dingen in, zoals die LED-verlichting en veel 
oplaadplekken voor elektrische auto’s. Uiteraard is het ook een 
gebouw dat is gericht op een schonere stad. Het maakt deel uit van 
het mobiliteitsplan van de gemeente, dus er komt een hele goede 
aansluiting met het openbaar vervoer. Parkeren voor mensen die 
daarop willen overstappen wordt gratis. En wie weet, kun je er 
over een aantal jaren een zelfrijdende auto stallen. Eind dit jaar 

begint de bouw, eind volgend 
jaar moet het af zijn. Wij zijn er 
erg blij mee, want voor ons is 
mobiliteit een van de thema’s 
van de toekomst, en daar 
richten we ons met Dunavast 
op.’ 

Horen thema’s als duurzaamheid, nul 
op de meter en gasloos bouwen daar 
ook bij?
‘Nee, niet als expliciet 
onderdeel van onze 
missie. Het thema 
duurzaamheid is eigenlijk 
geen thema meer waar je als 
projectontwikkelaar in deze 
tijd mee kunt pronken, want 
de paragraaf duurzaamheid 
is allang verankerd in wet- 
en regelgeving. Het huidige 
bouwbesluit, de huidige 
normen waaraan een bouwplan 
getoetst moet worden, dat 
is allemaal al ongelooflijk 

duurzaam. Waarom zou je dan een thema maken van iets dat 
allang wet- en regelgeving is? Als ik een woningplan vergund wil 
krijgen op een bepaalde locatie, is het per definitie duurzaam, 
anders krijg ik geen vergunning.’

Eén ding is zeker: niets 
is zeker.Een situatie 
zoals nu is ontstaan 
door de coronacrisis, 
was niet te overzien. Het 
doet je beseffen dat je 
niet op alles kunt sturen. 
Het leert je ook om 
nog scherper te zijn en 
selectiever om te gaan 
met nieuwe kansen voor 
de toekomst 
Welk cijfer geef je 2020?
We hebben een 
bijzondere tijd achter 
de rug. De afgelopen 
periode heeft veel 
impact gehad, 
wereldwijd, maar ook in 
mijn nabije omgeving. 

e

‘ inbreiden in 
plaats van  
uitbreiden is een 
principiële keuze. 
Wij willen geen 
natuur of  land-
bouw opofferen 
om te bouwen’

De Vorstin IJsselmonde

Phillips Willemstraat, Rotterdam

Stadionpark Noorderhelling Gamma P+R

Het effect van de 
coronacrisis op de 
lange termijn vertalen 
in de besluiten voor de 
komende één à twee jaar
3 Wat staat in elk geval op 
de planning? 
Wij zijn onder andere 
bezig met de realisatie 
van woningplan 
IJsselmonde Rotterdam; 
de realisatie woon-
zorgcomplex Martha 
Flora Oegstgeest; 
de realisatie van 15 
WoonSlim woningen 
in Herkingen; 27 
woon-zorg eenheden 
in de Raadhuisstraat in 
Alphen aan den Rijn

4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
Nog kritischer kijken 
naar kansen die zich 
voordoen 

Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020? 
Nieuwe ervaringen 
opdoen. Nuttige, maar 
ook heel onnuttige. 
Door het aangaan 
van activiteiten en 
het opdoen van 
ervaringen buiten je 
comfortzone wordt 
je brein gestimuleerd 
en de creativiteit 

aangewakkerd. 
Verfrissend om op deze 
manier steeds beter naar 
dingen te kunnen kijken 
2 Wat staat absoluut in je 
agenda?
De schoolvakanties! 
Kwalitatieve familietijd 
is voor mij belangrijk. 
Vakanties met het 
gezin maken daar zeker 
onderdeel van uit 
3 Goed voornemen?
Meer boeken lezen, dat 
schiet er soms bij in 

Zakelijke
terugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij… 

Met het team Dunavast 
en met mijzelf gaat het 
erg goed. Daarom geef ik 
het een 8
Belangrijkste moment
De hoogtepunten tot nu 
toe zijn: de oplevering 
van ons nieuwe 
kantoorpand in Leiden; 
ons team compleet; de 
geslaagde opleveringen 
van de projecten. Alle 
even belangrijk en 
complementair aan elkaar 
Beste zet
Strategische kiezen voor 
zorgvastgoed 
Beste zakenlunch of –diner 
Een thuisdiner bij 
een zakenvriend met 
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interessante mensen, 
heerlijk eten, prachtige 
ambiance en topweer. 
Wat wil je nog meer 
Verste zakenreis / beste 
beurs
Door corona is dit er 
niet van gekomen; de 
laatste zakenreis was 
van najaar 2019 naar de 
MAPIC in Cannes
Mooiste deal
De mooiste deal moet 
altijd nog komen, maar 
voor nu… Hof van 
Leyland Woerden of 
toch Noorderhelling 
Rotterdam
Mooiste stad
Amsterdam en 
Rotterdam, zo ongekend 
verschillend en beide 
hun kwaliteit en 
dynamiek

Onze heerlijke 
kantoorkoffie. Iets waar 
je mijns inziens nooit op 
moet bezuinigen 
Beste foodconcept
Rob The Gourmets’ 
Market Brussel
Devies
Een zak geld heeft nog 
nooit een doelpunt 
gemaakt! (Met dank aan 
Johan Cruijff)

Persoonlijke 
terugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij…
Eén ding is zeker: niets 
is zeker
Welk cijfer geef je 2020
Ondanks alles heel 
dankbaar… een 8
Topserie Netflix 
Dit jaar heb ik mijn 
eerste Netflix-serie 
gekeken, de serie 
Undercover
Sportieve hoogtepunt 
Vijf kilometer zwemmen
Positief corona-effect 
Bewuster waarderen 
van de kleine dingen. 
Het gezin, je thuis en de 
directe omgeving. 
Negatief  corona-effect 
Mensen ontmoeten, 
een hug, een feestje, 
etc. etc.
Genieten van de kleine 
dingen 
’s Ochtends vroeg het 
eerste kopje koffie met 
de krant
Indrukwekkend 
De natuur; blijft in vele 
opzichten een wonder
Boek
Verdrink geen dooie 
eend van Marry de Gaay 
Fortman
Vakantie
Dit jaar geen vakantie 
naar Griekenland, 
maar heerlijk naar de 
Wadden
Bioscoopfilm
Dat had natuurlijk de 
nieuwe James Bond 
moeten worden; voor 

de première hing mijn 
smoking al in de kast. 
Overigens was Penoza: 
The Final Chapter ook 
top 
Diner
Burgemeester in Linschoten
Goede traditie
Het familiediner met 
kerst
Leukste stedentrip
Berlijn met mijn 
inmiddels oud-collega 
Paul van der Eng; 
helemaal top!
Guilty pleasure 
Eens in de zoveel tijd een 
goede sigaar roken 
Beste artiest
U2 en Jars of Clay
Beste song
One van U2
Avontuur
Rondje Nederland 
fietsen met een goeie 
vriend
Inspirerend
Zakelijk blijven dat de 
grootondernemers zoals 
Jan Zeeman en Dik 
Wessels
Sportief hoogtepunt
Vijf kilometer zwemmen 
in 1.29.34
Afscheid
Mijn afscheid bij GREEN 
was onvergetelijk mooi
Dankbaar
Voor heel veel dingen; 
ik kan niet dankbaar 
genoeg zijn!
Meest gehecht aan
Mijn vrouw, kids, familie 
en vrienden; dat heb je 
als familyman
Zorgwekkend
Ongelijke kansen in 
Nederland / de wereld
Welke eigenschap 
waardeert u in uw partner
Houd mij met beide 
beentjes op de grond
Geluk
Zit in de kleine dingen 
en de dingen waar je 
dankbaar voor bent
Restaurant
Segugio Amsterdam

Hillegersberg, en 
Noorderhelling
Opvallendste nieuws 
Maatregelen en 
belastingaanpassingen 
op Prinsjesdag
Beste feest
Afscheidsfeest bij 
GREEN
Grootste irritatie 
De manier waarop 
in Nederland 
onbelangrijke 
discussies worden 
gevoerd
Grootste misser
De aankoop van een 
fantastisch zwembad op 
een dubieuze webshop; 
nooit geleverd en 
na heel veel mailtjes 
toch nog mijn geld 
teruggekregen
Beste nieuwe retailconcept

Ik heb afgelopen jaar 
weinig tot geen nieuwe 
retailconcepten kunnen 
ontdekken
Grootste verlies 
Het overlijden van Jan 
Zeeman in juni 2020. 
Jan was mijn zakelijke 
vader
Welk app het meest gebruikt 
WhatsApp en LinkedIn 
Leukste spontane 
ontmoeting
Na acht jaar weer een 
oude relatie ontmoet, 
een kopje koffie en twee 
maanden later weer een 
deal met elkaar gedaan
Aan wie geërgerd
Jesse Klaver
Held
Een sportheld van het 
afgelopen jaar was 
zeker Memphis Depay, 
na een zware blessure 
op een geweldige wijze 
terugkomen met als 
beloning een toptransfer
Beste event
Provada, altijd een 
geweldige beurs
Beste speech
De tafelspeech van 
Wopke Hoekstra tijdens 
een mooi diner op Paleis 
Het Loo
Beste zakenboek 

Deel nooit het verschil 
van Christopher Voss
Het meest geleerd van…
Mijn coach Berry 
Koeleman; topper!
Opvallendste LinkedIn-
bericht
Elke dag een inkijk hoe 
de (vastgoed)wereld 
draait met alle zin en 
onzin
Vastgoedman / 
vastgoedvrouw van het jaar 
Dit jaar waren heel veel 
toppers in het vastgoed 
onzichtbaar vanwege 
corona 
Talent van het jaar
Coen Sterk (zeker 
toevoegen aan je 
LinkedIn!)
Beste koffie 

Je wilt het niet nog eens extra benadrukken dat jullie volledig duurzaam werken?
‘Nee, want dat is vanzelfsprekend. Voor mij is het bouwen van 
gasloze woningen hetzelfde als bouwen van waterdichte woningen 
of huizen met een dak. Daarnaast vind ik dat het huidige 

bouwbesluit al behoorlijk 
ver gaat in duurzaamheid. Ik 
denk dat we er in Nederland 
eerder aan toe zijn om alle 
bestaande woningen aan de 
nieuwe norm aan te passen, dan 
nieuwbouwplannen nog heel 
veel duurzamer te maken. Ik 
ben blij dat we als branche zo 
ver gekomen zijn, maar ik trap 
ook echt wel even op de rem.’

Jullie woningbouwproject Hof van 
Leyland in Woerden is gebouwd binnen 
de stadsgrenzen, op de plek waar ooit 
een fabriek stond van autobussen. 
‘De Hof van Leyland omvat 
40 middeldure huurwoningen 
in een totaalplan van 180 
woningen waarin ook sociale 
woningbouw en sociale koop is 
opgenomen. Het zijn kwalitatief 
allemaal erg goede woningen. 
De eerste fase is afgerond, eind 
van dit jaar beginnen we met de 

tweede fase. We hebben in deze tijd natuurlijk wel even in de rats 
gezeten of er voldoende belangstelling zou zijn, maar we kregen 
nog altijd zestig tot zeventig aanvragen.’ 

Het is een inbreidingslocatie. Van duurzaamheid maak je geen thema, maar dit is toch 
ook een mooi voorbeeld van hergebruik?
‘Inbreiden in plaats van uitbreiden is een uitgangspunt dat ik ook 
altijd heb verkondigd. Dat is inderdaad een principiële keuze. Ik 
wil niet natuur of landbouw opofferen om te bouwen. Er is in 
Nederland natuurlijk al veel groen opgeofferd. Wat mij betreft 
is inbreiden inderdaad de nieuwe norm, omdat er nog heel veel 
plekken zijn binnen de bebouwde kom in Nederland die beter 
benut kunnen worden. Dat geldt ook voor gedateerd vastgoed dat 
geschikt is voor hergebruik, zoals kantoorgebouwen die je kunt 
transformeren tot woningen, met name voor kwetsbare groepen die 

het moeilijk hebben op de woningmarkt. Al moet je dan wel blijven 
opletten dat je een bepaalde kwaliteit kunt blijven bieden, anders kun 
je beter slopen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een voormalige 
kruitfabriek gekocht in Amsteveen, die getransformeerd is tot 
kantoorruimte. Het is een monument, dus het stemt tot tevredenheid 
dat we dat op deze manier in stand hebben kunnen houden.’

Je zei dat je ook actief bent in zorgvastgoed, met name in bijzondere 
woonzorgprojecten. 
‘Klopt. In Nijmegen wordt daarvan eind van dit jaar een mooi 
voorbeeld opgeleverd aan de Thijmstraat, niet ver van het centrum. 
Daar bouwen we 26 zelfstandige wooneenheden met begeleid wonen 
voor jongvolwassenen voor de Stichting Dichterbij. Een ander 
voorbeeld is de ontwikkeling van 27 woon-zorg appartementen in 
het centrum van Alphen aan den Rijn. En in Oegstgeest gaan we 
een zorghuis neerzetten voor een organisatie die zich toegelegd heeft 
op ouderen met dementie. Dat is ook een goed voorbeeld van onze 
toekomstgerichte manier van werken. We weten dat de maatschappij 
meer en meer vergrijst, terwijl ook de ziekte Alzheimer procentueel 
toeneemt. In de komende decennia zal het aantal ouderen met 
dementie toenemen. Daarnaast besteden we ook altijd veel aandacht 
aan de directe omgeving, we willen daar een positieve bijdrage aan 
leveren met onze projecten. En we willen altijd een partij zijn waar 
door alle stakeholders goed mee samen te werken is.’

Supermarkten zijn eigenlijk een vreemde eend in de bijt in jullie portefeuille.
‘Toch niet helemaal, want ook daarbij willen we impact maken en 
de leefbaarheid van wijken verbeteren. Winkelcentrum Leesten in 
Zutphen heeft een Jumbo-supermarkt als trekker en daarnaast de 
nodige speciaalzaken en aanvullende voorzieningen, zoals horeca 
en specialisten op medisch gebied. Zo krijg je een steeds breder 
branchering binnen een wijk. Daarnaast hebben we nog een Albert 
Heijn met daarboven woningen in Woerden en een Aldi. In coronatijd 
zijn supermarkten een erg steady belegging gebleken, dus voor de 
risicospreiding in onze portefeuille zijn supermarkten een goede keuze. 
In mijn tijd bij GREEN Real Estate hadden we een tiental van dit 
soort centra, dus die ervaring hebben we zeker in huis.’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor jullie een leidraad.
‘Ja, dat is zeker belangrijk voor ons. We hebben privé al in 2007 
een stichting opgezet die projecten ondersteunt in het buitenland, 
Jars of Clay. Letterlijk vertaald ‘potten van klei’. Dat staat voor de 
broosheid van het leven met daarin de hoop en het perspectief om 
een betere toekomst. We doen projecten in Afrika en Azië, met 
name voor kinderen en onderwijs. Maar ook in Nederland kunnen 
we mensen die niet meer kunnen aanhaken met hele beperkte 
middelen toch weer kansen geven. Ik ben van huis uit Calvinistisch 
opgevoed, en de zegswijs ‘Draag elkanders lasten’ is voor mij nog 
steeds realiteit. Komend jaar zullen wij ook in Nederland een 
soortgelijk initiatief neerzetten. Dus ik probeer vanuit mijn bedrijf, 
met het rendement dat wij maken op ons geïnvesteerd vermogen, 
iets met impact terug te geven aan de maatschappij.’ 

Op jullie homepage staat: “Wij kijken verder dan de behoefte van vandaag en 
ontwikkelen en beleggen daarmee voor de wensen van de toekomst”. 
‘Dat zit inderdaad in ons DNA. We zijn creatief, dynamisch en 
ondernemend, met oog voor de thema’s van morgen.’ •

www.dunavast.nl

Welk effect heeft corona op 
je business gehad?
Gezien de 
samenstelling van onze 
beleggingsportefeuille, 
was het effect beperkt. 
Voor wat betreft onze 
ontwikkelportefeuille 
is communicatie 
bemoeilijkt en zijn 
procedures langer 
geworden 
Waarvan had je meer willen 
doen dit jaar? 
We hebben dit jaar niet 
veel kunnen reizen en 
veel tentjes kunnen 
aflopen. Anderzijds 
heeft dit ook weer iets 
opgeleverd
Top 3-projecten 
Hof van Leyland 
Woerden, Philips 
Willemstraat Rotterdam-

‘ ik probeer vanuit 
mijn bedrijf, met 
het rendement 
dat wij maken op 
ons geïnvesteerd 
vermogen, iets 
met impact terug 
te geven aan de 
maatschappij’ 

Hof van Leyland Woerden


