
 

PERSBERICHT 

Coen van Oostrom winnaar Duurzame 50 Vastgoed NL 

Coen van Oostrom, CEO van OVG Projectontwikkeling, is de winnaar geworden van de verkiezing Duurzame 50 
Vastgoed NL. De lijst met vijftig duurzame professionals uit de vastgoedsector is vrijdagavond in Amsterdam 
bekendgemaakt door de juryvoorzitter Ed Nijpels. De uitreiking vond plaats tijdens het slotfeest van de Dutch 
Green Building Week 2012 in gezelschap van ruim 300 gasten. 
 
Van Oostrom is volgens de jury “Dé initiator van duurzaamheid in de vastgoedbranche. Van Oostrom boort zijn 
enorme netwerk aan om zijn visie op een duurzame wereld te laten slagen. ‘Doen wat je zegt en belooft’, is een 
motto wat bij Van Oostrom past. Met 30 – 40% van de BREEAM-NL Labels in Nederland is OVG een koploper. 
Daarnaast gaat de duurzaamheid van Van Oostrom ook internationaal. Opvallend is ook een initiatief van een 
eigen Green Deal, welke de politiek moet laten nadenken over het oplossen van leegstand door middel van het 
inzetten van duurzaamheid; een plan dat nu door velen wordt overgenomen.” 
 
Top 10 
De top 10 van de lijst bestaat, uiteraard naast de winnaar, uit Anke van Hal van TU Delft (2); Guus Berkhout van 
Triodos Bank (3); Architect Thomas Rau (4); Wethouder Alexandra van Huffelen uit Rotterdam (5); Anne-Marie 
Rakhorst van Search (6); Jaap Gillis, CEO van Bouwfonds REIM (7); Job Dura, CEO van Dura Vermeer (8); Andy 
van den Dobbelsteen van de TU Delft (9) en young professional Nils Kok van Universiteit Maastricht (10).  
De complete top 50 staat op www.duurzame50.nl  
 
Veel vrouwen, weinig beleggers 
De jury is verheugd over het grote aantal inzendingen en vooral over de diversiteit van de inzendingen. De jury 
koos vanuit de inzendingen 37 mannen en 13 vrouwen in de top 50. In verhouding tot het aantal werkzame 
vrouwen in de vastgoed en bouw is dit een bovengemiddeld aantal. Goed vertegenwoordigd zijn de 
architecten, onderwijsinstellingen, onderwijs, overheid en adviseurs. Doelgroepen die volgens de jury nog 
ondervertegenwoordigd zijn, zijn aannemers, vastgoedeigenaren zoals beleggers en ook onderaannemers, 
zoals installateurs.  
 
Prijs 
De organiserende partners DGBC en Duurzaam Gebouwd willen de winnaar van de Duurzame 50 Vastgoed NL 
ook belonen. Zij doen dit met een cheque van €5.000 die door beide partners ter beschikking is gesteld. Deze 
geldprijs dient in zijn geheel te worden geschonken aan een goed doel.  
 
Jury 
De jury – die zelf overigens niet konden worden gekozen in de lijst – bestond dit jaar uit: 
• Ed Nijpels (NLingenieurs en juryvoorzitter) 
• Stefan van Uffelen (directeur DGBC) 
• Jan van den Broek (hoofdredacteur Kennisplatform Duurzaam Gebouwd) 
• Boudewijn Goedhart (directeur Bouwkennis) 
• Wabe van Enk (hoofdredacteur PropertyNL) 
• Marga Hoek (directeur De Groene Zaak) 
 
www.duurzame50.nl  
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Meer informatie 
Info@duurzame50.nl  
Platform Duurzaam Gebouwd |Wietse Walinga | T. +31 (0)85 - 27 35 970  
Dutch Green Building Council |Marieke Olsthoorn |T. +31 (0)10 - 20 65 933 
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