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GERT-JAN BEZEMER VAN TRANSVORM
OVER DUURZAAM HERONTWIKKELEN

‘In het
bestaande
zit de echte
waarde’
Bestaand vastgoed een tweede leven geven.
Het is gemakkelijk gezegd, maar vaak een stuk
minder gemakkelijk gedaan. Daarbij komt dat
gezien vanuit het perspectief van ontwikkeling
en bouw het duurzaam herontwikkelen z’n eigen
expertise met zich meebrengt. Vandaar dat het
bekende Papendrechtse familiebedrijf VORM
ervoor gekozen heeft dit vakgebied onder te
brengen in een apart bedrijf. ‘We maken zo van
herontwikkelen een aparte tak van sport binnen
onze groep, waarbij we natuurlijk wel gebruik
kunnen maken van alle expertise die hier in
huis breed vertegenwoordigd is’ zegt adjunctdirecteur Gert-Jan Bezemer van transVORM.
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Tijdens de verbouwing
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gewoon doorgewinkeld
kunnen worden
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