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Wie?
Ferdinand Grapperhaus is ceo van Physee Technologies, onder meer 
Nederlandse start-up van het jaar in 2014, dat hij in 2014 samen met 
Willem Kesteloo oprichtte. Physee wil de gebouwde omgeving op een 
esthetische manier energieneutraal maken. Het bedrijf ontwikkelde 
onder meer de PowerWindow-technologie, glas dat elektriciteit produ-
ceert met behoud van de doorzichtige eigenschappen.
Daarvoor was hij mede-eigenaar van een studentenchauffeursbedrijf 
in Delft, was hij geïnterneerd bij het Europees Octrooibureau en be-
zorgde hij pizza’s. Forbes Magazine plaatste hem in 2017 in de ‘For-
bes 30 onder 30 Europa’. Grapperhaus heeft een Master of Science in 
toegepaste natuurkunde, spreekt naast Nederlands en Engels Spaans, 
Frans, Zweeds en Duits en speelt cabaret.
 
Gelooft u in smart buildings?
Ja. Bij Physee kijken we fundamenteel anders naar een gebouw. We 
vergelijken het zelfs met een levend organisme. Het gebouw-(klimaat)
beheersysteem vormt de hersenen. Hoe meer input deze krijgt van 
het zenuwstelsel (interne sensoren en domotica) en de huid (gevel-
sensoren en actuatoren), des te effi ciënter en comfortabeler het wordt 
voor investeerders en huurders.

Meest gebruikte app?
Spotify en Waze – veel kilometers met veel muziek.

Hoe gaan digitale ontwikkelingen het vastgoed veranderen?
Helaas heel langzaam. De tenderstructuur en aannemersverhoudin-
gen staan snelle verandering gewoon in de weg. Daardoor zie ik wel 
bijzonder veel kansen voor degenen die snelle verandering aandur-
ven, vooral innovatie bij renovatie.

Spannendste klus?
Bold in Amsterdam van Vorm-ontwikkeling. Met bijzonder veel lef 
wordt daar iets ontwikkeld met echte meerwaarde voor de eindgebrui-
kers. Daar komen veel woningeigenaren straks dírect in contact met 
opwekken van zonnestroom doordat het in het raam in hun woon-
kamer gebeurt en niet alleen maar op het 
dak. Dat is toch fantastisch!

What keeps you ticking?
Dat het aan jezelf is om een 
betere wereld te ontwerpen en 
te bouwen.

FERDINAND GRAPPERHAUS, PHYSEE 

Hoe gaan digitale ontwikkelingen het vastgoed veranderen?
Digitale veranderingen zorgen ervoor dat vastgoedtransacties in de toekomst 
via smart contracts in blockchain zullen verlopen. Nu wordt al steeds meer 
due-diligencewerk met behulp van artifi cial intelligence verricht. Dat zal alleen 
maar toenemen. Voor de notaris is een belangrijke rol weggelegd om bij deze 
ontwikkelingen betrokken te blijven.

Gelooft u in smart buildings?
Ja, absoluut. Naast smart buildings geloof ik in de circulaire toekomst van het 
vastgoed. Steeds meer gebouwen zullen duurzamer en op circulaire basis 
worden gerealiseerd. Binnen Houthoff wordt hier al veel aandacht aan 
besteed. We zijn betrokken bij een aantal pilots van cliënten op dit gebied.

Spannendste klus?
Mijn mooiste klus vond ik persoonlijk de transactie van Oranjekwartier, vooral 
omdat hierbij de samenwerking tussen verkopers, koper en adviseurs (ook van 
de wederpartij) ontzettend goed was.

Wat neemt u van uw vakantie mee terug naar uw werk?
Ontspanning. Van bepaalde landen en culturen probeer ik mee te nemen dat 
niet alles continu haast heeft.

What keeps you ticking?
De verschillende mensen om mij heen, zowel privé als op kantoor. Zonder die 
sociale relaties zou ik niet met een glimlach naar kantoor gaan.
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LARISSA ESSER, EASTDIL SECURED

Wie?
Larissa Esser werkt als senior vice president bij Eastdil Secured; een 
dochteronderneming van Wells Fargo gericht op real estate invest-
ment banking. Ze is gespecialiseerd in hotelvastgoed en adviseert 
hoteleigenaren en investeerders bij zowel verkoop als fi nancierings-
transacties. Haar focus ligt op de Nederlandse vastgoedmarkt, 
maar ze adviseert bij transacties door heel Europa.

Welke competentie waardeert u het meest van uzelf?
Mijn enthousiasme, creativiteit, vasthoudendheid en 
doorzettingsvermogen. 

Meest gebruikte app?
Evernote, Blinkist en Spotify.

Hoe gaan digitale ontwikkelingen in het vastgoed 
veranderen?
Er staat veel te veranderen; digitale ontwikkelingen zijn niet lineair 
maar exponentieel en vastgoed is nog steeds een van de sectoren 
die technologisch het minst geavanceerd zijn. Specifi ek voor hotels: 
van constructie (bijvoorbeeld pre-gefabriceerde modulaire kamers 
tot aan 3D-printing en gebruik van robots bij de constructie) tot aan 
vastgoedtransacties (gebruik van artifi cial intelligence bij contrac-
ten) en hotelmanagement (gebruik van technologie om contact te 

leggen met de klant; voor, tijdens 
en na het verblijf). We gaan een 
spannende tijd tegemoet!

Spannendste klus?
In Nederland heb ik aan een mooie lijst 
met klussen mogen werken; projecten waar 
ik stuk voor stuk erg trots op ben. Mijn eerste transactie was de 
sale- en leaseback van het American Hotel in Amsterdam, maar de 
verkoop van Pulitzer Amsterdam, DoubleTree by Hilton Amster-
dam, W Amsterdam, Park Hotel Amsterdam, Bilderberg Hotels en 
Restaurants om een paar voorbeelden te noemen zijn stuk voor 
stuk fantastische projecten en ervaringen geweest. Daarnaast heb 
ik ook aan vele mooie transacties in het buitenland gewerkt, waarbij 
het Ritz Hotel in Madrid, Westin in Venetië en Fairmont Le Mon-
treux Palace in Montreux ook zeker hoogtepunten zijn. Ik verwacht 
overigens heel binnenkort een paar mooie projecten aan dit lijstje 
mogen toevoegen…

Als u niet in het vastgoed was beland, dan...?
Dan zou ik nu professioneel polo spelen (of niet…)!

What keeps you ticking?
Hoteleigenaren met passie, creativiteit en trots.

THIJS HARPERINK,  HOUTHOFF

Wie?
Thijs Harperink is kandidaat-notaris/associate bij Houthoff. 
Hij is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van (commer-
cieel) vastgoed en in de advisering bij projectontwikkeling 
en goederenrechtelijke structurering ervan.

Wat hoopt u voor de komende vijf tot tien jaar?
Dat ik verantwoordelijk word voor een vastgoedteam, 
nadat ik een uitstap heb gemaakt naar het buitenland 
om daar ervaring op te doen.

Als u niet in het vastgoed was beland, dan...?
Was ik nog steeds werkzaam binnen de advocatuur en het 
notariaat, maar dan in de corporate/M&A-praktijk.

Welke competitie waardeert u het meest van uzelf?
Omgevingsbewustzijn; mijn kwaliteit om met bijna alle 
type mensen om te gaan in verschillende verhoudingen.

Meest gebruikte app?
Whatsapp.
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