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VPS Special Projects richt zich op projecten die op een bijzondere manier kansen creëren 

voor ondernemerschap en creatief gebruik en die een brug slaan naar de toekomst.

Elk pand en elk terrein heeft zijn eigen karakter, historie en mogelijkheden. Het begrijpen van 

deze historie en het identificeren van de mogelijkheden vormen de basis voor een succesvol 

project. Daarbij draait alles om het vinden en samenbrengen van de juiste ondernemers en 

creatieve gebruikers die passen bij het unieke karakter van een gebouw of terrein en die de 

mogelijkheden van de locatie weten te benutten.

De collega’s van VPS Special Projects begrijpen deze dynamiek als geen ander. Zij zijn in 

staat om de potentie van een locatie snel te doorgronden en deze om te zetten naar een 

lopend en aanstekelijk project. Door het zorgvuldig selecteren van ondernemers en creatieve 

gebruikers, ontstaat een geheel dat meer is dan de som der delen. 

Een ‘Special Project’ van VPS is uiteindelijk mensenwerk. Mensen brengen de energie, 

creativiteit en passie mee die nodig zijn om aan een project een bijzonder karakter te geven. 

De waarde die we hiermee creëren biedt vaak goede aanknopingspunten voor definitieve 

herontwikkeling en gebruik. En hiermee slaat VPS nadrukkelijk een brug naar de toekomst!

Jeroen van der Poel

Managing director VPS



MENSEN BRENGEN 
DE ENERGIE, 
CREATIVITEIT EN 
PASSIE MEE DIE 
NODIG ZIJN OM 
AAN EEN PROJECT 
EEN BIJZONDER 
KARAKTER  
TE GEVEN

DEBBIE BAAK
Sinds 2003 ben ik werkzaam voor VPS als accountmanager. Samen met Michiel 

Besamusca ben ik verantwoordelijk voor VPS Special Projects.

Bijzondere, tijdelijke invullingen creëren in leegstaande gebouwen, daar krijg 

ik energie van. Er is vaak zoveel meer mogelijk met leegstaande gebouwen of 

verlaten terreinen dan je in eerste instantie denkt. Bij VPS hebben we al tientallen 

locaties op tijdelijke basis weten te transformeren tot levendige en inspiratievolle 

plekken waar mensen met plezier werken, wonen en leven!

Binnen VPS Special Projects vind ik het een uitdaging om verschillende partijen 

bij elkaar te brengen en leegstaande gebouwen en terreinen nieuw leven in te 

blazen. Waarbij de invulling natuurlijk past bij de omgeving en de wensen van 

de opdrachtgever. Eerlijkheid en duidelijkheid zijn daarbij ontzettend belangrijk: 

wat is mogelijk met een locatie en wat is niet reëel? Door dit goed met onze 

opdrachtgever en andere belanghebbenden af te stemmen ontstaan de meest 

succesvolle projecten waarbij we doen wat we beloven.

MICHIEL BESAMUSCA
In 2017 ben ik begonnen bij VPS als accountmanager in Zuid-Nederland. Naast 

het reguliere leegstandbeheer heb ik met name de projecten FutureDome in 

Breda, het Groot Ziekengasthuisterrein in ’s-Hertogenbosch en Fort Isabella in 

Vught van binnenuit leren kennen. Het is inspirerend om te zien hoe het ons 

gelukt is de levendigheid op deze tijdelijke locaties terug te brengen. 

Sinds 2019 stuur ik als Head of Sales het commerciële team van VPS aan. Daarnaast 

ben ik, samen met Debbie Baak, verantwoordelijk voor VPS Special Projects. Ik 

vind het belangrijk dat er nuttig gebruik gemaakt wordt van bestaande gebouwen 

en met VPS Special Projects kan ik hier heel concreet invulling aan geven. Het 

is geweldig om te zien dat verlaten terreinen en leegstaande gebouwen, met 

de juiste tijdelijke invulling, opnieuw een enorme meerwaarde geven aan een 

leefgebied. Wij proberen maatschappelijk en financieel de mogelijkheden van 

iedere locatie te maximaliseren.

ONS TEAM



INSPIRERENDE
OPLOSSINGEN VOOR  
HERONTWIKKELLOCATIES

Leegstandrisico’s minimaliseren en uw 
rendement optimaliseren: dat is waar 
VPS zich voor inzet. Wij brengen uw 
herontwikkellocatie tot leven en gaan hierbij 
een stap verder dan enkel het plaatsen van 
een tijdelijke gebruiker in een leegstaand 
pand. Wij zijn er trots op pioniers te zijn op 
het gebied van innovatieve invullingen in 
leegstaand vastgoed en het bijbehorende 
terrein. Onze dienstverlening biedt u de 
gewenste flexibiliteit die nodig is, terwijl 
u zich kunt richten op de toekomst van de 
locatie. Tijdens de herontwikkeling helpen 
we u het gebied positief op de kaart te 
zetten en houden we de kwaliteit van 
het vastgoed in stand. VPS loopt voorop 
in het bieden van maatwerkoplossingen 
die naadloos aansluiten bij de wensen en 
behoeften van onze opdrachtgevers, het 
vastgoed en de (leef-)omgeving.

BRUG NAAR DE TOEKOMST
Het tijdelijk beheer van het GZG laat 
zien dat leegstandbeheer meer is 
dan eenvoudigweg het plaatsen van 
een bewoner of ondernemer in een 
leegstaande ruimte: we verbinden 
verschillende partijen met elkaar en 
denken mee met de vastgoedeigenaar, 
projectontwikkelaar en gemeente 
over het creëren van een brug naar 
de toekomst. Deze aanpak is hét 
uitgangspunt voor de werkwijze van 
VPS. Na het GZG volgden vele andere 
inspirerende leegstandbeheerprojecten 
en in deze brochure geven wij u graag 
een indruk van een aantal van deze 
uiteenlopende projecten.

HOE VPS SPECIAL PROJECTS BEGON…

Heijmans Vastgoed en AM Real Estate Development werden in 2011 geconfronteerd met een complex 
leegstandvraagstuk. Zij waren de kersverse eigenaren van het Groot Ziekengasthuisterrein (GZG) in het centrum 
van ‘s-Hertogenbosch. Het gebied van ruim 5 hectare groot heeft eeuwenlang een ziekenhuisfunctie gehad. Met 
het vertrek van het ziekenhuis naar een nieuwbouwlocatie elders in de stad kwam het binnenstedelijke gebied 
volledig leeg te staan, terwijl het in afwachting was van een onherroepelijk bestemmingsplan voor transformatie. 
Een aanzienlijke periode van leegstand diende overbrugd te worden. 

Aan VPS is gevraagd om mee te denken over een tijdelijke invulling van de locatie, die zou moeten bestaan uit 
een mix van wonen, werken en cultuur – in lijn met de uiteindelijke bestemming. We stonden voor de uitdaging 
om het GZG leefbaar te maken, de historische gebouwen in stand te houden en het terrein op de kaart te zetten 
als een nieuw te ontwikkelen deel van de binnenstad. Tegelijkertijd was een gezonde exploitatie noodzakelijk. 
Samen met de eigenaren zijn we erin geslaagd om deze ambities te realiseren. Het grootste binnenstedelijke 
leegstandbeheerproject van Nederland is een tijdelijke creatieve broedplaats geworden en uitgegroeid tot een 
begrip in ‘s-Hertogenbosch. 



WAT IS EEN SPECIAL PROJECT? 
Ieder project is uniek en elk type vastgoed biedt weer andere kansen. 
Om te bepalen welke projecten onder ons label VPS Special Projects 
vallen, hebben wij de volgende uitgangspunten geformuleerd:
• Het betreft een unieke en aantrekkelijke locatie in of nabij een 

stedelijk gebied
• De periode van leegstand is 1.5 jaar of langer
• Er is een minimum van 75 verhuurbare eenheden aanwezig
• De gebouwgebonden installaties werken naar behoren
• De locatie voldoet aan de (brand-)veiligheidseisen
• Er is een haalbaar en aantrekkelijk exploitatiemodel te realiseren

UW LOCATIE TIJDELIJK IN GEBRUIK: DE VOORDELEN

Verbetering imago  
Leegstaande gebouwen kunnen zorgen voor verloedering, wat directe invloed heeft op de 

uitstraling en het imago van de locatie. Tevens brengt leegstand vaak ongenode gasten met zich 

mee, die schade brengen aan het vastgoed en het terrein. Dit tast de aantrekkelijkheid van de 

omgeving aan. Het inzetten van VPS Special Projects zet uw locatie en de directe omgeving weer 

positief op de kaart.

Een brug naar de toekomst 
Terwijl u zich richt op de toekomstplannen van een leegstaand terrein, realiseren wij een concept 

voor tijdelijke ingebruikname op de locatie. De waarde die wij hiermee creëren biedt vaak goede 

aanknopingspunten voor definitieve herontwikkeling en gebruik. En hiermee slaan we een brug 

naar de toekomst: we leggen de basis voor een sterkere toekomstige vraag naar de locatie.

Biedt woon-en werkgelegenheid en ruimte voor verschillende initiatieven 

Door het hele land is er een tekort aan betaalbare woon– en werkruimte. VPS Special 

Projects biedt voor verschillende doelgroepen (startende ondernemingen, woningzoekenden, 

maatschappelijke organisaties) de mogelijkheid om zich te vestigen op plekken die anders niet 

haalbaar zouden zijn. 

Instandhouding en waardevermeerdering van het vastgoed 

Door het vastgoed in gebruik te geven komen de gebouwen weer tot leven. De technische staat 

wordt onderhouden en eventuele gebreken worden opgelost. 

Optimale benutting van binnen- en buitenruimte 

Door het plaatsen van creatieve initiatieven wordt zowel de binnen – als buitenruimte optimaal 

benut. Delen van een terrein, waar voorheen niet naar werd omgekeken, krijgen opnieuw waarde.

Genereren inkomsten  
In plaats van een langdurige kostenpost ontstaat er een vaste inkomensstroom die 

kostendekkend werkt.

WIJ HEBBEN UNIEKE 
TIJDELIJKE CONCEPTEN 
GEREALISEERD OP 
EEN DIVERSITEIT AAN 
LOCATIES, U KUNT 
DAARBIJ DENKEN 
AAN ZIEKENHUIZEN, 
FABRIEKSTERREINEN, 
ZORGLOCATIES, 
GEVANGENISSEN EN 
KAZERNETERREINEN.



Het Groot Ziekengasthuisterrein is een voormalig ziekenhuisterrein met grote 

cultuurhistorische waarde in het centrum van ’s Hertogenbosch. Er is een tijdelijke 

invulling met bewoners, ondernemers, kunstenaars en een horecagelegenheid 

gerealiseerd om zo de negatieve gevolgen van leegstand (verloedering, kraak, 

inbraak, vernieling) te voorkomen, de bouwkundige staat van de gebouwen te 

beschermen, de rente- en beheerkosten af te dekken en een positieve, leefbare 

tijdelijke situatie te creëren in opmaat naar de herontwikkeling. 

Het GZG-terrein wordt gezien als het grootste binnenstedelijke leegstandbeheer 

project van Nederland en ligt midden in het centrum van ’s Hertogenbosch. VPS 

heeft de opdracht gekregen om het terrein in de tussenfase een tijdelijke invulling 

te geven die zorgt voor leefbaarheid en levendigheid in de omgeving en een 

goede aansluiting op het centrumgebied. De concrete wensen van de eigenaar: 

• Het creëren van een representatieve en levendige invulling

• Afdekken van de kosten & risico’s

• Het maken van een verbinding met het centrumgebied

• In stand houden van de monumentale staat van de gebouwen op het terrein

Als tijdelijke oplossing heeft VPS de invulling van de gebouwen in lijn gebracht 

met de nieuwe bestemming gericht op een mix van wonen, winkelen en cultuur. De 

voormalige verpleegstersflat wordt bewoond door 100 zorgvuldig geselecteerde 

bewoners, die hier de laatste 10 jaar op basis van de leegstandwet hebben kunnen 

wonen. Hiermee zijn huurinkomsten voor de eigenaar gegenereerd. Ruim 150 (veelal 

startende) ondernemers en kunstenaars hebben hun intrek genomen in de gebouwen 

van het voormalig ziekenhuisgebied, waardoor een creatieve en dynamische 

broedplaats is ontstaan. Het kloppend hart van het terrein is Het Mariapaviljoen, een 

verzamelplaats voor een hapje, drankje, feestje of vergadering. De tijdelijke invulling 

heeft ervoor gezorgd dat het terrein weer volop is gaan bloeien en er een basis is 

gelegd voor toekomstige huurders. 

HET GROOT ZIEKENGASTHUISTERREIN
OPDRACHTGEVER
Gasthuiskwartier 
(Heijmans en AM Real Estate 
Development)

IN BEHEER SINDS 
juni 2011

Bron: Manify Out of Office



Na 10 jaar gefunctioneerd te hebben als asielzoekerscentrum moest het AZC haar deuren 
sluiten, waarna het terrein een doorn in het oog werd van de gemeente Vught. Dit 
monumentale kazerneterrein veranderde in een verlaten en verloederd gebied, totdat wij 
als VPS betrokken raakten bij de tijdelijke invulling van deze prachtige locatie. Een mix van 
bewoners, ondernemers, kunstenaars en horeca zorgen er voor dat de veelal historische 
gebouwen beschermd bleven en er een open ontmoetingsplek is gecreëerd voor het 
voorheen gesloten gebied. 

Het terrein is gelegen in een buitengebied, enkele kilometers verwijderd van 

winkelvoorzieningen en scholen, waardoor het voor VPS een extra uitdaging is geweest om 

geïnteresseerde bewoners en ondernemers naar het terrein te trekken. Het team van VPS 

is vanaf dag één actief aan de slag gegaan met locatiemarketing en lokale marketing door 

middel van intensieve promotiecampagnes. Beetje bij beetje begon het terrein zich te vullen 

met de eerste partijen en inmiddels zijn alle beschikbare ruimtes in gebruik en is er een 

prachtige mix van wonen, werken, ontspanning en cultuur ontstaan.

De 24 gebouwen op het terrein zijn in gebruik door circa 100 ondernemers: van een imker, een 

yoga – en een boksschool, koffiebranderij, Brabantse worstenbroodjes bakkerij tot diverse 

marketingbureaus en horecagelegenheden. Drie gebouwen op het terrein worden bewoond 

door honderd zorgvuldig geselecteerde bewoners. De aanwezigheid van deze mensen heeft 

een belangrijk preventieve werking. Bovendien houden zij de omgeving 24⁄7 in de gaten.

FORT ISABELLA

OPDRACHTGEVER
Sinds oktober 2015:  
Isabella Groep BV (voorheen 
Gemeente Vught en Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers 
(COA)

IN BEHEER SINDS
januari 2013

De aanwezige horecagelegenheden 
trekken veel bezoekers van buitenaf, 
zoals wandelaars, fietsers en gezinnen 
uit de omgeving, naar het terrein. 
Publieksevenementen worden uit 
eigen initiatief door de ondernemers 
georganiseerd en de stichting 
Isabellakazerne zorgt er voor dat het 
terrein jaarlijks wordt opengesteld 
tijdens de Open Monumentendag en 
Open Kazernedag. Dit samen draagt 
er aan bij dat Fort Isabella vandaag de 
dag als open ontmoetingsplek en een 
aantrekkelijke locatie voor ondernemers 
en woningzoekenden wordt gezien. 



VPS SPECIAL PROJECTS PROJECTAANPAK 
IN ONDERSTAAND OVERZICHT VINDT U DE AANPAK DIE 
DE BASIS IS VAN ONZE WERKWIJZE. IEDER PROJECT IS 
ECHTER UNIEK EN DAAROM ONTWIKKELEN WIJ VOOR ELKE 
LOCATIE EEN CONCEPT EN DIENSTENPAKKET OP MAAT, 
WAARIN UW AMBITIES EN DOELSTELLINGEN LEIDEND ZIJN.

WEEK 1

KENNISMAKING 
Graag leren wij uw organisatie, 
ambities en doelstellingen voor 
het project kennen. Ook vertellen 
we u graag wat u van ons kunt 
verwachten. 

WEEK 2

INVENTARISATIE 
VPS maakt, op basis van het 
kennismakingsgesprek en 
aanvullende informatie en 
documenten, een inventarisatie 
van alle wensen en doelstellingen.

LOCATIEBEZOEK 
De locatie wordt bezocht 
waarbij uw project in kaart 
wordt gebracht. Tijdens het 
locatiebezoek wordt uw project 
op onderstaande onderdelen 
beoordeeld.

Bouwtechnisch

• Structuur & verhuurbaar 
vloeroppervlak

• Bouwkundige staat
• Huidige installaties
• Wet- en regelgeving

Planologisch

• Bestemming
• Omgeving
• Markt

Financieel

• Investeringsbegroting 
• Exploitatiebegroting

WEEK 3

WEEK 4

QUICKSCAN

Het doel van de quickscan is 
een globale beoordeling in 
documentvorm, waarbij de 
belangrijkste kansen, knelpunten 
en mogelijkheden worden 
benoemd. De resultaten van de 
quickscan geven afhankelijk van 
de uitkomsten aanleiding tot 
het formuleren van een plan van 
aanpak.

WEEK 5

PLAN VAN AANPAK

Het doel van het Plan van  
aanpak is het geven 
van een gedetailleerde 
procesomschrijving van de 
wijze waarop VPS het project 
wil gaan uitvoeren. In het 
plan van aanpak staan de 
noodzakelijk te nemen stappen 
in chronologische volgorde.

WEEK 6

PRESENTATIE EN FEEDBACK

VPS zal haar plan van aanpak aan 
u presenteren. Na de presentatie 
is er ruimte, om in de vorm van 
een feedback sessie, de inhoud 
te bespreken en dit te bekijken 
vanuit diverse invalshoeken. De 
inhoud van het plan van aanpak 
dient een weerspiegeling van 
gezamenlijke input te zijn, waarin 
VPS op basis van ervaring en 
expertise adviseert.

DOORLOPEND

GESTRUCTUREERDE 

COMMUNICATIE EN EVALUATIE  
Communicatie is van groot 
belang voor het naar wens 
uitvoeren van de beheeropdracht. 
In de vorm van een periodiek 
rondetafelgesprek zal op basis 
van de aangeleverde rapportages 
van gedachten gewisseld worden 
over de voortgang van het 
beheer.

WEEK 8

OPSTARTFASE PROJECT  
Uw VPS projectteam zal, onder 
leiding van de projectleider, in 
de opstartfase van het project 
alle in het plan van aanpak 
geformuleerde noodzakelijke 
stappen gaan uitvoeren. Eén 
projectleider van VPS zal 
gedurende de looptijd van de 
opdracht uw vaste aanspreekpunt 
zijn en op maandelijkse basis 
rapporteren over de voortgang. 
VPS heeft één missie: ontzorgen 
door optimaal invulling te geven 
aan de uitvoering van het plan 
van Aanpak.

WEEK 7

OPSTELLEN SAMENWERKINGS-

OVEREENKOMST  
Alle projectafspraken worden 
vastgelegd in een samen- 
werkingsovereenkomst.



Het monumentale ziekenhuisterrein genaamd ‘De Geertruidentuin’ wordt gebruikt 
als broedplaats door creatieve ondernemers totdat eigenaar Synchroon start met de 
uitvoering van de herontwikkeling. VPS heeft dit zes hectare grote terrein in beheer 
gekregen om de periode tussen het vrijkomen van het terrein en de daadwerkelijke 
sloop- , renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden te overbruggen.

Het Geertruidentuin complex heeft een periode leeg gestaan nadat het ziekenhuis 

in 2008 haar deuren heeft moeten sluiten. De voormalige eigenaar van het terrein, 

de gemeente Deventer, werd geconfronteerd met de negatieve gevolgen van de 

leegstand, zoals vandalisme en verloedering. Dit ging gepaard met veel klachten van 

buurtbewoners, wat de gemeente heeft doen besluiten het terrein te verkopen. VPS 

is gevraagd het tijdelijk beheer te verzorgen. 

Op dit moment zijn er zo’n 50 ondernemers gevestigd op het terrein, variërend 

van muziekleraren, een goudsmid en fotografen tot een meubelstoffeerderij en een 

toneelgezelschap. De diversiteit van de verschillende beroepsgroepen maakt van het 

voormalige ziekenhuisgebied een creatieve en dynamische broedplaats. Dit is niet 

onopgemerkt gebleven bij de omwonenden, gemeente Deventer en Synchroon. Het 

terrein bruist, naar alle tevredenheid van alle betrokkenen.

DE GEERTRUIDENTUIN
OPDRACHTGEVER
Synchroon 
projectontwikkelaars

IN BEHEER SINDS
november 2013



Tot en met 2014 deed de koepelgevangenis dienst als penitentiaire 

inrichting. Daarna is het terrein deels in gebruik geweest door het 

COA voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers. Eind november 

2016 zijn deze bewoners overgeplaatst. VPS is in december 2016 

in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf van start gegaan met het 

beheer en de exploitatie van de gebouwen op deze inspirerende 

plek. Voordat wij konden beginnen met het werven van de juiste 

huurders dienden eerst alle benodigde vergunningen te worden 

aangevraagd, en de veiligheid diende te worden afgestemd op de 

tijdelijke invulling. 

Een groot gedeelte van de 15 gebouwen op het terrein is verhuurd 

aan ondernemers, zowel startups als gevestigde bedrijven en 

zowel profit als non-profit organisaties. FutureDome biedt ruimte 

aan een diversiteit aan beroepsgroepen, zoals kunstenaars, 

meubelmakers, fotografen, coaches, een longboard school, 

schrijvers, therapeuten en psychologen, maar ook Breda Robotics 

(een initiatief van Avans Hogeschool en de gemeente Breda). 

Daarnaast zijn er virtual reality bedrijven gevestigd en organiseert 

het bedrijf Real Life Gaming in de weekenden het levensechte 

Prison Escape spel.

Ook voor niet-commerciële initiatieven is plek: lichte onderhouds- 

en schoonmaakwerkzaamheden worden wekelijks uitgevoerd 

door verstandelijk beperkte leerlingen van het Breda College. Al 

deze huurders maken van het voormalige gevangeniscomplex een 

inspirerende, veilige en plezierige plek. 

FUTUREDOME OPDRACHTGEVER
Rijksvastgoedbedrijf

IN BEHEER SINDS
december 2016

Voor evenementen op het terrein werken we samen met een 
evenementenorganisatie. Onder de noemer FutureDome Events 
organiseert deze partij zakelijke bijeenkomsten, seminars, 
tentoonstellingen, concerten en rondleidingen op het terrein. 
Alle evenementen en activiteiten worden georganiseerd met 
respect voor het unieke karakter van dit Rijksmonument.

FutureDome is het concept van VPS voor de tijdelijke exploitatie van de voormalige koepelgevangenis in Breda en bestaat uit een 
mix van werken en welzijn. FutureDome staat voor een dynamische community die een bijdrage levert aan de toekomst van de stad 
vanuit de pijlers Educatie, Cultuur & creativiteit, Innovatie & duurzaamheid, Sport & spel, Zorg & welzijn en Stad & leefomgeving. Een 
rijksmonument met een rijk verleden op een prachtige locatie aan de rand van het stadscentrum van Breda.



Sinds oktober 2015 verzorgt VPS het tijdelijke beheer van het Schiekadeblok, 
bestaande uit de gebouwen aan de Schiekade en Delftsestraat, lokaal bekend 
als Het Schieblock. De gebouwen zijn gelegen in het Rotterdam Central District. 
Rotterdam Central District is een eigenzinnig gebied, met het Stationsplein als 
dynamisch middelpunt. Hier komt alles samen. Van groot en gevestigd tot startup. 
Van tijdelijk en rauw tot gepolijst en duurzaam. Een Europese economische hub 
met internationale connecties. 

Tot oktober 2015 stonden vele gebouwen in het Schiekadeblok leeg. Er was sprake 

van veiligheidsproblematiek, verwaarlozing en verloedering met een negatieve 

impact op de gebouwen en de directe omgeving. Deze ontwikkeling sluit niet aan bij 

de ambitie van gemeente Rotterdam. VPS heeft sinds oktober 2015 op een nuttige, 

maatschappelijk verantwoorde wijze de leegstand in het Schiekadeblok ingevuld met 

tijdelijke huur- en bruikleenovereenkomsten, rekening houdend met de belangen van 

verschillende stakeholders in de stad en in het bijzonder passend binnen het beleid 

van de gemeente Rotterdam. De bezettingsgraad is van circa 30% gestegen naar circa 

95%. Er is geen sprake meer van veiligheidsproblematiek, verwaarlozing, verloedering 

en dit heeft een positieve impact op de gebouwen en de directe omgeving. De 

huurderstevredenheid is tevens aantoonbaar gestegen, dit mede door de intensieve 

samenwerking tussen gemeente Rotterdam en VPS.

HET SCHIEBLOCK OPDRACHTGEVER
Gemeente Rotterdam

IN BEHEER SINDS
oktober 2015

Meer dan 150 creatieve startups hebben van deze locatie 
een inspirerend ondernemerscentrum gemaakt. Mooie 
voorbeelden van initiatieven die op deze manier tot stand zijn 
gekomen zijn de Dakakker, de Biergarten en de luchtsingel, 
een tijdelijke houten gele brug dwars door Het Schieblock.



MEER DAN 
LEEGSTANDBEHEER

IN DEZE UITGAVE VINDT U 
EEN GREEP UIT ONZE VPS 
SPECIAL PROJECTS. WIJ LATEN 
U HIERMEE GRAAG ZIEN, DAT 
GEDURENDE DE PERIODE 
VAN LEEGSTAND IN EEN 
HERONTWIKKELINGSTRAJECT 
VEEL MOGELIJK IS. WIJ 
DENKEN GRAAG MET U MEE IN 
HET POSITIEF OP DE KAART 
ZETTEN VAN UW LOCATIE. 
DEZE LOCATIE KAN GROOT 
ZIJN, ZOALS DE PROJECTEN 
FUTUREDOME EN HET GROOT 
ZIEKENGASTHUIS, MAAR EEN 
VPS SPECIAL PROJECT IS 
OOK OP KLEINERE SCHAAL 
MOGELIJK, ZOALS HET PROJECT 
DE GEERTRUIDENTUIN BEWIJST. 
HOE GROOT OF HOE KLEIN UW 
LOCATIE OOK IS, WIJ ZORGEN 
VOOR DE BEST PASSENDE 
TIJDELIJKE OPLOSSING.

BENT U BENIEUWD WAT WIJ VOOR UW LOCATIE 
KUNNEN BETEKENEN? LAAT HET ONS WETEN!

OVER VPS

VPS heeft 30 jaar ervaring in het beheren en exploiteren van tijdelijk leegstaand vastgoed. Wij 

zijn een full-service leegstandbeheerder. Dit houdt in dat wij bij ieder vraagstuk op het gebied van 

leegstaand vastgoed, ongeacht de situatie, vanuit onze eigen producten- en dienstenpropositie 

een maatwerkoplossing kunnen bieden. VPS onderscheidt drie business units: Leegstandbeheer, 

Beveiliging & Onderhoud en Terreinbeveiliging. Wij bieden een compleet dienstverleningspakket aan: 

van tijdelijke ingebruikname van vastgoed tot innovatieve beveiligingsoplossingen. Tevens leveren wij 

onderhoudsdiensten gerelateerd aan leegstand. VPS zorgt voor effectieve oplossingen om financieel 

en maatschappelijk rendement te optimaliseren, leegstandkosten en –risico’s te minimaliseren, de 

negatieve impact op de leefomgeving te beperken en waarde van uw vastgoed te behouden. 

VPS Nederland maakt onderdeel uit van de internationale organisatie VPS Group. Het team van 

VPS Nederland heeft verspreid over het land verschillende regiokantoren met lokaal betrokken 

professionals.

DEBBIE BAAK

T: 06 10 96 78 33

E: dbaak@vps-nl.com

MICHIEL BESAMUSCA 

T: 06 57 12 57 20

E: mbesamusca@vps-nl.com
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