
d e c e m b e r  2 0 0 9 

N U m m e r  2 1

F O R U M  V A N 

Thema: water
• Kansen voor kustontwikkeling
• Maasvlakte 2
• De nieuwe Waterwet
• Ontwikkelen en beleggen met water
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Maar niet alleen bovengenoemde 
omgevingsfactoren plaatsen ons voor lastige 
vragen. Ook vraagstukken op het laagste 
niveau van de behoeftepiramide van Maslow 
vragen onze aandacht. Hoe borgen wij één 
van onze primaire biologische behoeften, te 
weten drinkwater. We gebruiken immers als 
huishoudens ongeveer 730 miljoen m3 
drinkwater en de industrie en landbouw 
nemen 370 miljoen m3 drinkwater voor hun 
rekening. Een enorme jaarlijkse opgave die 
mede door vastgoed beïnvloed kan worden. 
In de bouw− en vastgoedbranche kijken we 
gelukkig bij (her)ontwikkelingsopgaven in 
toenemende mate naar de waterparagraaf in 
het Programma van Eisen. Zo worden 
waterbesparende toiletten en douchekoppen 
met de maand zuiniger en wordt regenwater 
gebruikt voor grijswatercircuits. Op onder 
andere deze eenvoudige wijze kan een 
substantiële bijdrage worden geleverd aan de 
terugdringing van ons waterverbruik.

Kijkende vanuit de bebouwde omgeving 
naar het thema water kan worden 
vastgesteld dat ook hier nog veel winst valt 
te behalen. Zo wordt om economische of 
planologische redenen nog onvoldoende 
gebruik gemaakt van drijvende woningen, 
worden groene daken in combinatie met 
waterhergebruik mondjesmaat toegepast en 
worden waterpartijen in woonwijken als 
duur betiteld. 

Met de inhoud van deze Masterclass 
verwacht ik dat het thema water een 
positieve impuls krijgt en bij de uitoefening 

van ons vak een prominentere plaats zal 
gaan innemen. Alleen op deze wijze werken 
we met elkaar aan een duurzame 
woonomgeving.

Met dit voorwoord eindig ik mijn bijdrage 
aan de rubriek ‘van de voorzitter’. In 
januari 2010 zal ik mijn functie als 
voorzitter neerleggen. Ik dank eenieder voor 
zijn of haar bijdrage en de positieve reacties 
die ik heb mogen ontvangen.

Rest mij u veel leesplezier toe te wensen.

Erwin Wessels

VAN De VOORzITTeR

In mijn ‘woord vooraf ’ in de Almanak 2004 gaf ik aan dat water ons leven 
bepaalt, zoals vastgoed ook ons leven bepaalt. Nu 5 jaar later kan ik deze 

stelling nog steeds onderschrijven. Water is op alle plaatsen in ons leven 
aanwezig. Wie ambieert het niet om aan het water te wonen, energie uit water 
te verkrijgen en tussen weelderig groen in onze natuur te leven. Maar water is 
niet altijd onze vriend. Verhalen over een (voorspelde) stijging van de 
zeespiegel baren ons zorgen en doen ons nadenken over noodoverloop gebieden 
in ons mooie landschap. Nederland weer onder water, de omgekeerde wereld. 
Een belangrijke opgave om in de komende jaren een evenwicht te vinden 
tussen uitdaging en bedreiging.



V e r e n i g i n g s n i e u w s

Night of the Masters
Donderdag 26 november 2009 vond de jaarlijkse Night of the Masters plaats. In de 
Lutherse Kerk namen de afgestudeerde MRE-ers van de lichting 2007-2009 hun bull 
in ontvangst. De scriptieprijs ging dit jaar naar drs. Thomas Leibrand MRE van 
Schiphol Real Estate met de scriptie “Duurzaamheid tot aan de portefeuille, een 
onderzoek naar het verduurzamingsproces van bestaande kantoren.” Student dr. Yves 
Gassler MRE, werkzaam bij Deloitte Real Estate Financial Services, studeerde cum 
laude af. De bokaal voor de docent van het jaar ging wederom naar prof. Dr. Arnoud 
Boot van de Universiteit van Amsterdam. Hij ontving voor de derde keer deze bokaal.
Vervolgens vond in de Koepelkerk in Amsterdam het ‘Annual Dinner’ en de NOM 
plaats. Ook dit jaar had de evenementencommissie haar uiterste best gedaan en was 
opkomst weer hoog met 140 bezoekers. Er was een optreden van één van de grootste 
entertainers van het Nederlands cabaret, Richard Groenendijk. De band  
‘Run 4 Cover’, sloot net als vorig jaar de avond vrolijk swingend af. 

Met medewerking van Daniel Maissan (fotografie) en De Formule 
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Activiteiten 2010
Voor in de nieuwe agenda:
14 januari 2010 Algemene Leden Vergadering
19 OF 20 MAART 2010  MIPIM ontbijt
Mei 2010 nascholingsbijeenkomst
8 juni 2010 Provada Vastgoedcafé
19 september 2010  Dam tot Damloop
29 september 2010 ontbijtexcursie
25 november 2010 Night of the Masters

Jaarvergadering
Het nieuwe jaar beginnen we met de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. 
Deze vergadering vindt plaats op donderdag 14 januari 2010, vanaf 16.00 uur. 
Net als vorig jaar zijn we te gast bij de ASRE in Amsterdam. 
Erwin Wessels zal afscheid nemen als voorzitter van onze vereniging, evenals 
Gerard Kohsiek. Aansluitend geeft trendwatcher Kai van Hasselt een presentatie.
Aanmelden kan via www.asrealumni.nl

Almanak
Tijdens de NOM werd de nieuwe 
almanak voor de laatste keer 
gepresenteerd door onze huidige 
voorzitter Erwin Wessels. 
Dit jaar is het thema van het mooie 
naslagwerk Nieuwe Kansen. 
Met dank aan Gerard Kohsiek van de 
almanakcommissie en alle sponsoren 
kan iedereen weer MRE-ers 
terugvinden.

The Bank
Op 27 oktober jl. waren de ASRE alumni 
te gast bij The Bank, een herontwikkeling 
van het oude ABN Amro gebouw in 
Amsterdam door de Kroonenberg Groep. 
De ontbijt bijeenkomst was succesvol en 
met 50 leden goed bezocht. Na een korte 
presentatie was er gelegenheid om de 
transformatie van dit monumentale 
kantoorgebouw met eigen ogen te 
aanschouwen.



Zonder nu helemaal ten onder te gaan 
aan zelfbeklag hebben wij het met 
elkaar de afgelopen jaren niet makkelijk 
gehad. Werden wij eerst neergezet als 
hersenloze zelfverrijkers welke mee-
deinden op de golven van de hoog-
conjunctuur, vervolgens beticht van 
collectieve fraudeurs om tot slot keihard 
te landen aan de rand van de afgrond 
van ons financiële reserves in een 
meedogenloze recessie. Ik denk dat een 
groot aantal van ons in familie en 
vriendenkring het nodige uit te leggen 

hebben gehad over de vastgoedsector in 
het algemeen en hun rol hierin in het 
bijzonder.

Jammer en onterecht, hiervoor is ons 
vak te mooi en hebben wij ons tenslotte 
niet gedurende twee jaar geheel 
vrijwillig laten afbeulen aan de 
Wibautstraat. Ik ben het in ieder geval 
helemaal eens met Gerard Kohsiek, de 
schrijver van de vorige column, welke 
terecht aangaf dat wij af moeten van het 
korte termijn denken, zowel aan de 
initiatief- realisatie- als afzetzijde en de 
daaraan gekoppelde financierings-
markten. Indien wij met elkaar een 
langere betrokkenheid bij vastgoed-
projecten creëren zullen wij met elkaar 
ook een beter zicht creëren, op ieders 
rol in het vastgoedproces en daarmee 
gepaard gaande risico’s. Hoe groter het 
inzicht hoe lager het risico. Dit zou de 
rendementen alleen maar ten goede 
moeten komen. Dit zowel aan de zijde 
van ontwikkelaars en financiers als aan 
de beleggers en gebruikerszijde. Wat dat 
betreft zijn de eerste PPS projecten 

goede voorbeelden van inte grale 
langjarige vastgoed oplossingen waarbij 
een groot aantal betrokken partijen zich 
langjarig committeren aan individueel 
ingezette oplossings richtingen. Het 
stroomlijnen van deze zeer complexe 
besluitvorming en eploitatie processen is 
onze uitdaging. Hiervoor is een 
maximaal professionele vastgoed sector, 
welke in een transparante omgeving 
haar werk doet, een essentiële 
randvoorwaarde. 
Een groot deel van de oorzaak van de 
malaise in de vastgoedsector ligt in de 
in het verleden schier onbeperkte 
beschikbaarheid van geld. Risico en 
rendement leken niet meer met elkaar 
te correleren met als zeer vervelend 
neveneffect, dat professionalisering tot 
stilstand kwam en transparantie, kennis 
en ervaring  eerder als hindernissen 
werden ervaren dan dat het een 
wezenlijke bijdrage aan een optimale 
oplossing leverde. Dit is voorbij en 
komt mijn inziens ook nooit meer 
terug. Financiers en beleggers snappen 
inmiddels heel goed dat individuele 
vastgoedprojecten individueel gewogen 
moeten worden op hun risico’s en dat 
het maken van inschattingen van deze 
risico’s voor alle betrokkenen essentieel 
is. Geen risico en wel rendement bestaat 
niet en dus ligt er een zeer zonnige 
toekomst voor ons als vastgoed-
professionals in het verschiet! 

Ik geef deze column graag door aan 
Bastiaan Driessen MRE als een zeer 
creatieve vastgoedprofessional.  
Een eigenschap die niet verloren moet 
gaan in ons vak. 

7

De afgelopen twee jaar is onze vastgoedsector meegesleurd door de  financiële 
crisis en vastgoed schandalen. Ook voor het komende jaar zijn de 

verwachtingen niet hooggespannen. Het is niet anders. Laten wij leren van de 
fouten en tekortkomingen uit het verleden en ons opmaken voor een fraaie 
lente. Een fundamentele herijking van risico/rendementsperceptie in combinatie 
met een maximale transparantie is hiervoor noodzakelijk en draagt mijn inziens 
bij aan de finale professionaliseringsslag van de vastgoedsector. 

De heilzame werking van 
een schrale zomer gevolgd 

door een gure winter
Door: mr. Gert - Jan Alberts  

VAsTgOeDNeTWeRKVAsTgOeDNeTWeRKVAsTgOeDNeTWeRKVAsTgOeDNeTWeRKVAsTgOeDNeTWeRK

we hebben ons niet vrijwillig 
twee jaar laten afbeulen



Toegenomen aandacht voor 
de wateropgave
Dwarshuis geeft aan dat tot een jaar of 
zes geleden water veel lager op de 
bestuurlijke agenda stond. De toege-
nomen aandacht voor de wateropgave, 
die mede wordt veroorzaakt door films 
als ‘the inconvenient truth’ en ruime 
media-aandacht voor overstromingen en 
dijkdoorbraken maakt het voor een 
gedeputeerde in ieder geval een stuk 

eenvoudiger om water bij aanpalende 
beleidsterreinen hoog op de agenda te 
krijgen. De grootste relatie ligt daarbij 
wel met de ruimtelijke ontwikkeling van 
Nederland. In het kort wordt de 
wateropgave gevormd door de stijging 
van de zeespiegel, het dalen van de 
bodem in het Deltagebied en het 
vergroten van de aanvoer van rivier 
water.  Dit maakt dat Nederland voorop 
moet lopen om zich aan te passen aan de 
klimaatverandering. 

Bouwen in laaggelegen 
delen
In het licht van deze wateropgave is een 
veelgehoorde vraag of het wel verstandig 
is om in het putje van Nederland, de 
Zuidplaspolder, te gaan bouwen. 
Dwarshuis is daar duidelijk in. “In een 
dichtbevolkt gebied als de Randstad 
heb je geen keus maar is het ook niet 
nodig een keus te maken. Je begint in 
de Randstad niet bij nul. De 
bedrijvigheid, de infrastructuur en de 
woningbouw zijn aanwezig en dan is 
bouwen in de Zuidplaspolder geen 
onlogische gedachte. Daarbij moet je 
ook niet vergeten dat de kans op 
overstromingen in Nederland 1 op de 
10.000 is tegen 1 op de 200 in New 
Orleans. Als je dat in het buitenland 
vertelt, hebben ze veel waardering voor 
de wijze waarop wij met de 

waterdreiging omgaan in een land dat 
soms wel tot 8 meter onder de 
zeespiegel ligt.” Dwarshuis krijgt dan 
ook regelmatig Chinese en Europese 
delegaties op bezoek die willen weten 
hoe wij in Nederland met de water-
opgave om gaan.

Het ‘Hoe’ van 
kustversterking biedt kansen 
voor innovatieve bedrijven
“Het mag echter duidelijk zijn dat je de 
dijken niet kunt blijven verhogen zoals 
we dat gewend zijn.” De provincies 
Noord- en Zuid-Holland hebben de 
veiligheid van de kust op lange termijn 
onderzocht. Een aantal plekken in de 
kust bleken in de toekomst niet meer te 
voldoen aan de veiligheidseisen en 
worden zwakke schakels genoemd. In 
Zuid-Holland zijn zes zwakke schakels: 
Noordwijk, Katwijk, Scheveningen, 
Delflandse kust, Voorne en het Flaauwe 
Werk. Om deze zwakke schakels aan te 
pakken zijn creatieve oplossingen nodig. 
Je kan dan denken aan een bredere en 
lagere dijk van veel zand, of juist een 
smalle hoge dijk van damwanden of een 
betonconstructie. Het project Zwakke 
Schakels zoekt voor elke zwakke schakel 
naar een maatwerkoplossing om op die 
plek de kans op overstromingen te 
verkleinen en tegelijkertijd de 
ruimtelijke kwaliteit aan te pakken. Het 
doel is dat die schakels in de kust van 
Nederland na voltooiing weer voor 
vijftig jaar voldoen aan de normen van 
vandaag. Een aantal zwakke schakels is 
al af en de overige zijn in 2012 klaar. 
De normen van vandaag zullen 
overigens over tien jaar ongetwijfeld 
weer anders zijn zodat we nooit klaar 
zijn met de verdediging van Nederland. 

Interview gedeputeerde Lenie Dwarshuis

Kansen voor 
kustontwikkeling

Door: Dennis Damink

zuid Holland is een provincie waarin de kansen en problemen van de 
wateropgave in Nederland zich wel heel duidelijk tonen. Het is een 

dichtbevolkte provincie waarbij het vergroten van de veiligheid nooit los kan 
worden gezien van de consequenties voor de beperkte ruimte die beschikbaar is 
om te wonen, te werken en te recreëren. Reden om de gedeputeerde voor water 
en kust van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland, mevrouw Lenie Dwarshuis, 
voor dit themanummer te interviewen. Lenie Dwarshuis was in het verleden ook 
als wethouder en in VNG commissies al betrokken bij de waterproblematiek.
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ook in Nederland zullen nog vele  
voor beelden van een creatieve aanpassing 

aan de waterproblematiek te zien zijn

Overigens wordt de vigerende wet-
geving uit de jaren 60 met betrekking 
tot de waterveiligheid momenteel 
aangepast in een nieuwe Deltawet. De 
wet beschrijft daarbij ‘wat’ er moet 
gebeuren om Nederland veilig te 
houden. Het ‘hoe’ wordt niet in de wet 
aangegeven en dit biedt kansen voor 
innovatieve bedrijven om een rol te 
spelen in het waterveiliger maken van 
Nederland.”

Bouwen met de natuur ‘De 
zandmotor’
Een goed voorbeeld van een nieuwe 
manier van kijken naar oplossingen voor 
de wateropgave is bekend van prof. 
Vellinga. Hierbij wordt de zee geweerd 
door een  breed en lager 
duinenlandschap. Dit duinenlandschap 
hoeft dan niet meer enkel als 
waterkering te worden gebruikt maar 
kan ook een ruimtelijke functie krijgen 
voor natuur, recreatie of woningbouw. 
Ook het bouwen met de natuur is een 
nieuwe manier van kijken naar het 
vergroten van de veiligheid en kan tot 
aansprekende resultaten leiden. Het 
project ‘De Zandmotor’ is daar een 
voorbeeld van. De pilot Zandmotor is 
een initiatief van de provincie Zuid-
Holland en het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat in samenwerking met: 
Hoogheemraadschap van Delfland, 

gemeente Den Haag, gemeente 
Westland, gemeente Rotterdam en de 
Milieufederatie Zuid-Holland. Concreet 
gaat het om het aanbrengen van circa 
20 miljoen kubieke meter zand. Dit 
zand wordt opgespoten waarbij een 
nieuw natuurgebied wordt gecreëerd van 
ruim 125 hectare. De Zandmotor is een 
innovatieve pilot waarin kennis wordt 
opgedaan over nieuwe manieren voor 
kust- en natuurontwikkeling en om de 
kust te versterken met het oog op 
klimaatveranderingen. Als blijkt dat de 
Zandmotor effectief is, wordt besloten 
of het wordt onderhouden in zijn vorm. 

Niet de ceO maar zijn vrouw 
beslist
De rol van de provincie ligt volgens 
Dwarshuis vooral op het gebied van een 
goede ruimtelijk inpassing en waarde-
vermeerdering van de rijksinvesteringen 
in waterveiligheid. “Rijkswaterstaat is 
de partij die zorgt voor bescherming 
tegen overstromingen en investeert 
vooral met dat oogmerk. Het rijk 
fungeert daarnaast ook als aanjager van 
innovatieve oplossingen op het gebied 
van kustverdediging en stelt daar geld 
voor beschikbaar. De provincie zorgt 
dat de rijksinvesteringen zodanig 
worden ingezet dat de ruimtelijke 
kwaliteit daarmee optimaal gediend is 
en investeert daarom mede in projecten 

voor kustverdediging. Die ruimtelijke 
kwaliteit is van belang voor de 
economische ontwikkeling van Zuid-
Holland.” Dwarshuis zegt daarover dat 
niet de CEO maar zijn vrouw beslist of 
een onderneming zich in Zuid-Holland 
vestigt. En dan moet je naast een 
aantrekkelijk investeringsklimaat en 
voldoende arbeidspotentieel ook vooral 
een aantrekkelijke woonomgeving 
bieden met veel voorzieningen en 
mogelijkheden om te recreëren en van 
de natuur te genieten. 

Verhoogde vluchtroutes en 
entrees van parkeergarages
Tenslotte concludeert Dwarshuis dat er 
nog genoeg staat te gebeuren op het 
gebied van kustontwikkeling en de 
omgang met het stijgen van de 
zeespiegel. “als je kijkt naar Hamburg 
dan zijn ze in het nieuwe project 
‘Hafencity’ al heel ver bouwmethodes 
die rekening houden met over-
stromings gevaar. De Elbe treedt vier 
keer per jaar buiten zijn oevers maar 
door bijv. vluchtroutes verhoogd aan te 
leggen of door ingangen van 
parkeerkelders verhoogd aan te leggen 
kan toch buiten dijks gebouwd worden 
zonder grote groepen mensen bloot te 
stellen aan levensgevaar. Ook in 
Nederland zullen in de komende jaren 
nog vele voor beelden van een creatieve 
aanpassing aan de waterproblematiek te 
zien zijn. 



Wist Ronald waar hij aan begon toen 
hij zich op dit project stortte? “Mijn 
opdracht in 2004 was simpel. Zoek een 
klant, zoek een aannemer, regel de 
vergunningen en zorg voor een 
behoorlijk rendement van het project. 
Dat het gemakkelijk zou zijn had ik 
natuurlijk niet verwacht. De discussies 
die ik vaak heb moeten voeren over 
details schieten voorbij aan het 
uiteindelijke doel, want het gaat om het 
grote plaatje. Met dit tempo van 

besluitvorming in ons land moet je dus 
engelengeduld hebben als je iets wilt 
bereiken. Maar nu, vijf jaar later ben ik 
ontzettend trots op wat we in 
Nederland procedureland toch voor 
elkaar hebben gebokst.”

een blik in de achteruit spiegel: 
noodzaak om te groeien
De groeiende wereldhandel, uitbreiding 
van havens elders in de wereld en de 
voorspellingen gebaseerd op de 

jaarlijkse doorzet van containers in 
Rotterdam wezen ruim 15 jaar geleden 
al op de noodzaak van een uitbreiding 
van de Rotterdamse haven. Meer en 
meer goederen reizen via Rotterdam en 
steeds meer bedrijven willen zich hier 
vestigen. Het huidige haven- en 
industriegebied raakt echter snel vol. 
Dit geldt vooral voor de container-
sector. Sinds 1995 stijgt de container-
overslag jaarlijks met zo’n 6%. Verwacht 
wordt dat het huidige havengebied in 
2014 een containercapaciteit van circa 
17 miljoen TEU (Twenty Foot 
Equivalent Unit, een standaardmaat 
voor containers) biedt. Daarmee is in 
het huidige havengebied de grens voor 
containeroverslag echt bereikt, ondanks 
onder meer de recent opgeleverde 
Euromax Terminal en de uitbreiding 
van de ECT en APM terminals. 
“Maasvlakte 2 biedt de haven van 
Rotterdam de mogelijkheid haar kop-
positie in Europa de komende decennia 
vast te houden en uit te breiden. 
Containeroverslag, distributie en 
chemische industrie krijgen op Maas-
vlakte 2 alle ruimte. De haven wordt  

Maasvlakte 2: 
toplocatie in de Noordzee

Door: Caroline Rohling

Direct ten westen van het huidige Rotterdamse haven- en industriegebied 
wordt in de Noordzee een nieuwe Europese toplocatie voor 

havenactiviteiten en industrie gecreëerd: Maasvlakte 2. Een project waarvan de 
voorbereidingen al begin jaren negentig zijn gestart. Dit nieuwe stuk land omvat 
straks netto 1.000 hectare bedrijventerrein, direct gelegen aan diep vaarwater. 
Sinds september 2008 wordt zand opgespoten en daarmee wordt Nederland een 
stukje groter. De grens van de provincie Zuid-Holland op de Noordzee is er bij 
Koninklijk Besluit enkele jaren geleden speciaal voor verlegd. Inmiddels bestaat 
Maasvlakte 2 al uit twee schiereilanden die met de bestaande kust zijn 
verbonden. Maasvlakte 2 betekent 2.000 hectare nieuw land in zee (vergelijkbaar 
met de omvang van Schiphol), 340 miljoen kubieke meter zand en een 
investering van 2,9 miljard euro. In een Masterclass met als thema ‘water’, mag 
een dergelijk indrukwekkende project als  Maasvlakte 2 dan ook niet ontbreken. 
Masterclass sprak met Ronald Paul, directeur Projectorganisatie Maasvlakte 2, 
onderdeel van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.
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Interview Ronald Paul



20 meter diep, waardoor Maasvlakte 2 
straks de enige haven in Europa is die 
24 uur per dag bereikbaar is voor de 
allergrootste containerschepen (12.500 
TEU en groter) van de toekomst,” 
vertelt Paul. 

Uitgebreide 
milieurapportages
Bij een project zoals de aanleg van 
Maasvlakte 2 bestaat een wettelijke 
plicht een zogeheten milieueffect-
rapportage (MER) op te stellen. “We 
hebben de meest uitgebreide milieu-
studie uitgevoerd die ooit in Nederland 
is gehouden naar de effecten van een 
project van deze omvang. Alle gevolgen 
van Maasvlakte 2 hebben we in kaart 
gebracht, overal hebben we oplossingen 
en maatregelen voor bedacht. Beter 
huiswerk hadden we niet kunnen 
maken,” licht Paul toe. 

“Ondanks de 6.000 pagina’s aan 
milieurapporten en continu overleg met 
tientallen betrokken partijen bleek niet 
iedereen blij met de plannen voor 
Maasvlakte 2. Nog meer dialoog met 
onder meer natuur- en milieu-
organisaties volgde. Vruchtbare 
gesprekken waren het, waarbij 
constructieve afspraken zijn gemaakt 
ten gunste van het milieu, beroepen 
zijn ingetrokken waardoor we elkaar 
niet voor de rechter hoefden te treffen. 
Mijn credo hierbij is steeds geweest, 
‘samen is beter’, aldus Paul”.

Dubbele doelstelling
Omdat de Rotterdamse haven één van 
de belangrijkste ter wereld is en een 

aanzienlijke bijdrage aan de Neder-
landse economie levert, wil de 
Nederlandse overheid de Mainport 
Rotterdam versterken. Maar wel met 
respect voor natuur en milieu en de 
kwaliteit van de leefomgeving in 
Rijnmond. Om deze dubbele doel-
stelling te bereiken, is het Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam 
(PMR) opgericht. “Dit bestaat uit 
deelprojecten waarin natuurcompensatie 
ofwel maatregelen om schade aan 
beschermde natuur te compenseren, de 
aanleg van nieuwe natuur- en 
recreatiegebieden en projecten om het 
bestaande havengebied beter te 
benutten centraal staan. Als uitgangs-
punt geldt dat aanleg en gebruik van 
Maasvlakte 2 de mogelijkheden van 
toekomstige generaties niet in de weg 
mogen staan. Een gezonde haven valt of 

staat met het behouden en versterken 
van de positie en het verbeteren van de 
leefbaarheid. Economie en leefbaarheid 
gaan immers hand in hand,” vindt Paul. 

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft dan 
ook de ambitie om met Maasvlakte 2 
het meest duurzame havengebied te 
ontwikkelen. Duurzaamheid is daarom 
een integraal onderdeel bij het 
ontwikkelen van het nieuwe haven- en 
industriegebied. In alle fasen van het 
project en bij alle (deel)projecten is en 
wordt gezocht naar de meest duurzame 
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“samen is beter” is 
mijn credo

Feiten en Cijfers
- Overslag haven van Rotterdam 2008  420,3 miljoen ton
- Verwachting voor 2009 400 miljoen ton
- Overslag containers 2008 10,8 miljoen TEU
- Omvang Maasvlakte 2 ca. 2.000 hectare
- Waarvan bedrijventerrein 1.000 hectare
- Uitbreiding t.o.v. haven nu 20%
- Kosten aanleg 2,9 miljard (prijspeil 2007)
- Harde zeewering (dijken) 2,4 km
- Zachte zeewering (strand en duinen) 8,4 km
- Benodigd zand eerste fase 240 miljoen m³
- Benodigd zand totaal  365 miljoen m³
- Ruimte voor containerterminals 630 hectare
- Ruimte voor distributie 180 hectare
- Diepte havens en vaarwegen tot 20 meter
- Eerste containerterminal in gebruik 2013
- Maasvlakte 2 geheel in gebruik 2033



oplossingen. Paul: “Hiermee zetten we 
een nieuwe standaard neer voor het 
duurzaam en economisch succesvol 
ontwikkelen van haven- en industrie-
gebieden. De grootte van Maasvlakte 2 
biedt unieke mogelijkheden om 
grensverleggend te zijn in het duurzaam 
ontwikkelen van nieuw havengebied. Ik 
merk ook dat veel mensen vreemd 
opkijken als ik vertel dat Maasvlakte 2 
het meest duurzame havengebied van 
Europa wordt en het transport geen 

emissies toevoegt aan het milieu in 
Rijnmond. Maar ik leg graag uit dat de 
impact op het milieu en duurzaam 
werken al bij het ontwerp voorop 
stonden. Wij verplichten onze klanten 
dan ook om duurzaam te werken en te 
transporteren. Zo gaan chemische 
bedrijven elkaars restwarmte gebruiken, 
worden sterk vervuilende schepen en 
vrachtwagens geweerd, worden binnen-
vaartschepen van schonere motoren 
voorzien en zal meer transport van 

containers per spoor en binnenvaart 
plaatsvinden en minder over de weg. 
Maar ook de aanleg zelf is vanuit 
natuur- en milieuoptiek zeer verant-
woord. Zo houdt het Havenbedrijf de 
komende jaren voortdurend in de gaten 
wat het effect van de aanleg is op het 
ecosysteem in de Noordzee.” 

Aanleg vordert razendsnel
PUMA (Project Uitbreiding 
Maasvlakte), de combinatie van 
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Wie meer wil weten over de aanleg en 
inrichting van Maasvlakte 2 kan de 
komende jaren terecht in het 
informatiecentrum FutureLand. Zien, 
doen en ervaren, dat is waar het 
informatiecentrum zich op richt. 
Over het zand winnen en bouwen van 

nieuw land op zee, over de duurzame 
wijze waarop de haven wordt ingericht 
of over de bedrijven die op Maasvlakte 2 
moderne containeroverslag terminals 
gaan vestigen. Naast interactieve 
informatie over de aanleg, biedt 
FutureLand regelmatig tijdelijke 

exposities, kunstprojecten en lezingen. 
FutureLand staat op de grens van de 
huidige Maasvlakte en Maasvlakte 2 ter 
hoogte van Slag Dobbelsteen. Vanuit 
FutureLand zijn de continu varende 
baggerschepen goed te zien, net als de 
eerste stukken nieuw land. 



baggeraars Boskalis en Van Oord die 
Maasvlakte 2 aanlegt, is sinds september 
2008 bezig met het baggeren en 
opspuiten van zand. Dit gebeurt zeven 
dagen per week, 24 uur per dag. Vanaf 
januari 2009 varen gemiddeld zeven 
sleephopperzuigers van Boskalis en Van 
Oord af en aan naar het zandwingebied 
dat ongeveer elf kilometer uit de kust 
ligt. Wekelijks wordt ongeveer 1,5 tot 2 
miljoen m³ meter zand van de bodem 
van de Noordzee naar Maasvlakte 2 
gebracht. Om een vergelijking te 
maken: met die weekopbrengst kan de 
Rotterdamse Kuip in een keer tot de 
nok gevuld worden met zand. 

Maasvlakte 2 komt op vijf meter boven 
NAP te liggen, zodat het ook bij de 
zwaarste stormvloed droog blijft. Dat is 
hoger dan de baggerschepen het zand 
kunnen opspuiten (‘rainbowen’) en dus 
wordt het zand ook via pijpleidingen 
van de sleephopperzuigers aan wal 
gepompt (‘walpersen’). Bulldozers 
zorgen vervolgens voor de juiste 
verdeling van het zand.

Vraag bepaalt aanbod
Een ander belangrijk aspect van het 
project is dat het ‘business case 
gestuurd’ is. Behoefte aan 
haventerreinen bij het bedrijfsleven, de 
bereidheid daarvoor een goede huur te 
betalen en de verwachte inkomsten uit 
zeehavengelden moeten in balans zijn 
met de te maken kosten voor aanleg 
van Maasvlakte 2. Het Havenbedrijf 
legt de havenuitbreiding voor eigen 
rekening en risico aan en heeft er 
daarom alle belang bij de kosten te 
beperken en opbrengsten te 
maximaliseren. 

De aanleg van Maasvlakte 2 vindt dan 
ook gefaseerd plaats. Het tempo van de 
aanleg wordt bepaald door de 
economische groei in de markt en de 
snelheid waarmee het Havenbedrijf 
klanten weet te contracteren. Paul: “Met 
de uitgifte van gronden hebben we tot 
nu toe onze verwachtingen op alle 
selectiecriteria overtroffen. We hadden 
de hele Maasvlakte anderhalf keer 
kunnen uitgeven, zoveel vraag was er. 
We werken nu aan het bouwrijp 
opleveren begin 2011 van de eerste 
terreinen aan onze eerste klanten. Die 
gaan zelf hun terminal inrichten, zodat 
in 2013 de eerste container over de kade 
kan. Al met al gaat het in deze eerste 
fase om 700 hectare havengebied.” 

Paul vervolgt: “Er is veel internationale 
belangstelling voor vestiging op Maas-
vlakte 2. Ruim 40% van de terreinen is 
al gecontracteerd. Het gaat om terreinen 
voor drie containerterminals van 
respectievelijk 4 miljoen TEU, 4,5 
miljoen TEU en de uitbreiding van de 
Euromax Terminal op de huidige 

Maasvlakte met 2,3 miljoen TEU.” 
Begin mei 2009 was het eerste land al 
boven water te zien. Waar eerst alleen 
nog twee eilanden met baggerschepen 
er omheen te zien waren, is nu land te 
zien waarop bulldozers werken. De 
beide eilanden zijn inmiddels 
aangesloten op de bestaande kust. 
“Hiermee is Nederland een stukje 
groter geworden en moet de oude 
vertrouwde kaart van Nederland 
aangepast worden,” vertelt Paul. 
De Rotterdamse haven zorgt - direct en 
indirect - voor veel toegevoegde waarde 
en daarmee voor werkgelegenheid. De 
haven beschikt over direct werk voor 
circa 60.000 mensen. De bijdrage aan de 
totale Nederlandse economie is nog veel 
groter. Niet alleen de regio, maar ook de 
rest van Nederland profiteert dus van de 
Rotterdamse haven. Paul: “Daarom is 
blijvend investeren in de toekomst van 
de haven van groot belang!” 

Kijk voor meer informatie op: 
www.futureland.nl en 
www.maasvlakte2.com.
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‘ik ben trots op wat er in 
Nederland procedureland is 

bereikt’



Water als bron van leven en van 
bevolkingsgroei (V). In een gebied met 
geen of weinig water, zoals midden in 
de woestijn, zal weinig groeien, zal 
drink- en spoelwater zeer schaars zijn en 
men zal er ook niet snel willen wonen, 
waardoor de vraag naar vastgoed als 
huisvestingsmiddel gering zal zijn. 

•  Water als transportmiddel en als bron 
van werkgelegenheid (V). Natuurlijke 
havenplaatsen hebben van oudsher 
geleid tot nederzettingen, handel en 
nijverheid, hetgeen een vraag naar 
vastgoed veroorzaakt.

•  Water (overlast) als negatieve factor op 
de leefomgeving. (V). In gebieden met 
regelmatige overstromingen zal men 
niet gauw permanent willen wonen en 
telkenmale zal vastgoed worden ver-
nietigd. Denk hierbij aan de rivierdelta’s 
in Bangladesh of New Orleans. In dit 
kader valt ook te denken aan water als 
ziekteverwekker, bijvoorbeeld in 
moerasgebieden met malariamuggen.

•  Water als uitzicht (V). Zicht op water 
is gewild en daarvoor heeft men veel 
over. In Monaco doen appartementen 
met zeezicht al snel zo’n E 30.000 per 
m2 terwijl zonder zeezicht “slechts” de 
helft moet worden betaald. Ook in 
mijn hotel is er een verschil in 
kamerprijzen tussen zee- en rotszijde.

•  Water als recreatieproject (V). Ook dit 
zal duidelijk zijn, locaties aan het 
strand en met de mogelijkheid van 
waterrecreatie zijn ook zeer populair. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze 
kroonprins en zijn buitenhuis.

•  Water als klimaatfactor en als middel 
voor koeling en verwarming (V). Zee 
en grote meren hebben in de regel een 
mitigerende invloed op het klimaat 
(niet te warm en te koud) en bieden 
mogelijkheden voor koeling en 
verwarming (warmtewisseling).

•  Water als rem op bouwlocaties (A). 
Steden aan het water hebben vaak 
minder bouwlocaties dan die welke 
midden in het land zijn gelegen. In 
dit kader wordt vaak gewezen op de 
schaarste aan bouwlocaties in 
Barcelona en Stockholm. Maar 
Monaco spant zeker de kroon; iedere 
m2 is hier benut (zie foto’s). Men 
bouwt hier zelfs kinderdagverblijven 
met speelplaatsen in etagevorm.

•  Water als bouwlocatie (A). Men kan 
niet alleen wonen op water 
(woonboten, drijvende huizen), maar 
water maakt ook landaanwinning 
mogelijk. Manhattan en Monte Carlo 
zijn door demping van rivier c.q. zee 
in de afgelopen eeuw fors uitgebreid.

Water en het 
beleggen in vastgoed

Meteen ben ik afgereisd naar Monaco. Om daar de alomvattende studie 
naar de invloed van water op vastgoed te doen. Naar het casino, zult u 

denken. Ja, ook, maar in Monaco heb ik de nodige interviews gehouden en dit 
heeft geleid tot de volgende samenhang tussen water enerzijds en vraag (V) en 
aanbod (A) van beleggingsvastgoed anderzijds.
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Monte Carlo vanaf de rots van Monaco
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•  Water als drager van grond voor 
landaanwas en bevruchting.

•  Water als bouwmateriaal (A). Zonder 
water is bouwen lastig; denk 
bijvoorbeeld aan het maken van 
cement en beton.

Alles bijeengenomen kan men dus 
stellen dat men het best kan beleggen in 
steden aan het water. Niet alleen is het 
nieuwbouwaanbod daar beperkt, maar 
is de vraag naar huisvesting ook relatief 
groter. Dit leidt tot relatief hogere 
huur- en pandenprijzen. Monaco is in 

dit opzicht een extreem school-
voorbeeld. Zijn hierop uitzonderingen? 
Ja, wanneer het water en/ of het leven 
erin onbeheersbaar zijn (over-
stromingen, ziekteverwekkers in 
moerasgebieden). Maar dit speelt zich 
vooral af in de minder ontwikkelde 
landen. En bij het rijzen van de 
zeespiegel dan? Ach, wij kunnen ons 
wel hogere dijken permitteren, dus eer 
Ter Apel aan Zee een gewilde badplaats 
is, duurt het nog wel even.

Peter van Gool

In dit kader gaat dank uit naar  
Harm-Zwier Medendorp 
van TKP Pensioenfonds en 
Zijne Doorluchtige Hoogheid Albert II, 
Soeverein Vorst van Monaco, 
die bereid was over het watervraagstuk 
mee te denken.

Zijne Doorluchtige Hoogheid Albert II

Soeverein Vorst van Monaco

Casino van Monte Carlo

Iedere meter benut met rechtsonder een kinderdag-

verblijf



Wat hebben IPMMc Vastgoed 
en AM met elkaar en met 
water?
“AM en IPMMC Vastgoed werken al 
sinds 2007 samen. Het zijn twee sterke 
merken, die elkaar goed aanvullen op 

het gebied van inzet van mensen en 
proposities”, aldus Paul (MRE-er sinds 
1991) en Erik (MRE-er sinds 1999). 
“Daarbij richten wij ons met name op 
de ontwikkeling van commercieel 
vastgoed. IPMMC Vastgoed is een 

integrale dienstverlener op het gebied 
van consultancy, projectmanagement, 
ontwikkeling en concepts en maakt 
samen met AM onderdeel uit van de 
Koninklijke BAM groep. Samen zorgen 
we voor kwaliteit van ruimte én 
kwaliteit van leven. Water speelt daarin 
een belangrijke rol.”

Unieke kans
In Heerlen heeft IPMMC Vastgoed 
onlangs het CBS-kantoor opgeleverd, 
uniek om zijn eigen mijnwaterbron. 

Paul Trip en Erik Röling over het gebruik van water in projecten

Wij willen gebruikers 
extra’s bieden

door: Annemarie Noordermeer

Op een herfstachtige vrijdagochtend in november schuif ik aan tafel met Paul 
Trip en Erik Röling van IPMMC Vastgoedontwikkeling voor een gesprek 

over het thema “water”. Het regent al de hele week met bakken uit de lucht, een 
mooie aanleiding om het eens over dit onderwerp te hebben. Maar eerst worden 
de verschillende jaargangen van de MRE doorgenomen en haalt Erik enthousiast 
herinneringen op aan de excursie met zijn jaargang naar New York.
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Stadswerven Dordrecht
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Een ambitieus project, waarin water een 
hoofdrol speelt. “Het CBS kantoor is 
een prachtig voorbeeld van duurzaam-
heid en bouwen met respect voor de 
cultuurhistorische waarde van een 
gebied”, aldus Paul. In de jaren zestig 
werden de mijnen gesloten en als gebaar 
werd werkgelegenheid van de Randstad 
naar Limburg overgebracht. Zo werd 
ook een deel van het CBS in Heerlen 

gevestigd. Het gebouw was na dertig 
jaar echter verouderd en daarom werd 
een competitie uitgeschreven voor 
nieuwe huisvesting. IPMMC Vastgoed 
won en ging met Meyer en Van 
Schooten Architecten aan de slag. 
“Halverwege de ontwikkeling werd 
duidelijk dat we het project veel 
duurzamer konden maken door gebruik 
te maken van het mijnwater dat zich in 
de oude mijnschachten bevond”, vertelt 
Paul bevlogen. “De gemeente Heerlen 
wilde een systeem aanleggen tussen 
verschillende mijnwaterbronnen om 
gebouwen en woonwijken mee te 
verwarmen en te koelen. Wij vonden 
dit een unieke kans en hebben daarom 
het kantoor aangesloten op het 
mijnwater van de Oranje- Nassau 
mijnen. Wat betreft de techniek; in 
verband met mogelijk uitval is een 
dubbel systeem aangelegd. Dit verdient 
zich echter in zes jaar al terug!”    

Erik komt enthousiast aan lopen met 
een boek over Delftse Vliet. “Een 
kantorenontwikkeling op een goede 
B-locatie in de Rijswijkse Plaspoel-
polder.” Hier worden de komende jaren 
31.000 m2 kantoren gerealiseerd als 
backoffice locatie. “We willen ook hier 
de gebruiker iets extra’s bieden. Dat kan 
bijvoorbeeld door aan het water naast de 

CBS-kantoor in Heerlen

Vliet een recreatieve functie toe te 
kennen, in de vorm van vissteigers. Zo 
kunnen kantoorgebruikers in de pauzes 
even lekker naar buiten. Daarnaast kun 
je denken aan een sprinklerinstallatie 
met gezuiverd regenwater. Het dak heeft 
dan tevens een bergingsfunctie, waar 
water wordt opgevangen om vervolgens 
te gebruiken als bluswater.” Bluswater 
wat bijvoorbeeld ook te vinden is bij 

Paul Trip Erik Röling



projecten waar water wordt gebruikt als 
waterberging voor de brandweer. ”Dit 
gebeurd bijvoorbeeld bij onze plannen 
voor werkstad A4-zone”, aldus Erik. 

succes- en faalfactoren
“Wat zijn de succes- en faalfactoren met 
betrekking tot water?”, vraag ik. Kaap 
de Goede Hoek is een ontwikkeling van 
AM in Hoek van Holland waar onder 
meer een hotel, winkels en woningen 
worden gerealiseerd. Erik vertelt: “Bij 
de ontwikkeling van zo’n kustgebied is 
een belangrijke vraag, wat je in het 
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winterseizoen de consument te bieden 
hebt. In het zomerseizoen met mooi 
weer komt iedereen, in de winter is het 
een ander verhaal. Daar moet je bij een 
dergelijke ontwikkeling goed over 
nadenken. In Dordrecht zijn we bezig 
met de ontwikkeling van Stadswerven”, 
aldus Erik. “Hier worden woningen, 
commerciële voorzieningen en een 
nautisch centrum gerealiseerd. Maar 
wat is dan een nautisch centrum? Die 
term zegt niet zoveel, daar moet je 
invulling aan geven”, vervolgt Erik. 
“Wij hebben dat als volgt gedaan. 

Mensen willen boten zien, ze zijn er 
mee opgegroeid of zijn voor hun beroep 
schipper geweest. Die willen aan het 
water wonen. Wat maar weinig mensen 
weten is dat daarnaast  vanuit 
Dordrecht dagelijks heel veel 
cruiseboten richting Duitsland 
vertrekken voor een meerdaagse reis. 
Deze reizigers komen uit heel Europa. 
Wij spelen daarop in door een hotel te 
realiseren, zodat passagiers van tevoren 
een nacht in Dordrecht kunnen 
doorbrengen. Tot slot willen we het 
water het plan binnenhalen. Met al 
deze zaken betrekken we het water bij 
onze planvorming.”

De lucht buiten het kantoor van 
IPMMC Vastgoedontwikkeling is 
eindelijk opgeklaard, de herfstwolken 
verdreven. De regenplassen 
weerspiegelen het transparante kantoor. 
Ik vertrek met een frisse blik op water.

Kaap de Goede Hoek
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Wonen bij en op het water

Waterwonen een hit 
Half november van dit jaar is in 
Terneuzen de eerste paal in de grond 
geslagen voor een door water omsloten 
wooneiland. Acht luxe woningen op 
een privé-eiland. Een al langer 
gerealiseerd voorbeeld van wonen bij en 
op het water is IJburg aan de oostkant 
van Amsterdam, althans de eerste fase 
daarvan. De tweede fase van IJburg, 
waar het gaat om het realiseren van het 
Centrumeiland, Middeneiland, 
Strandeiland en Buiteneiland, staat voor 
2010 in de planning. Een andere 
actuele ontwikkeling waarbij wonen bij 
en op het water centraal staat, is de 
uitbreiding van Almere. Almere moet 
de vijfde stad van Nederland worden. 
Nog niet zo lang geleden is Almere 
letterlijk veroverd op een vervaarlijke 
zee. Nog steeds bestaat Almere bij de 
gratie van grote waterkerende werken. 
Tegelijkertijd gebruikt men het water 
nadrukkelijk als centraal en wervend 
element in de woonomgeving. Vocht 
men eerst om land, nu leeft in Almere 
de wens om uit te breiden door te 
bouwen in en op het water.

Het kabinet heeft op 6 november van 
dit jaar over de zogenaamde RAAM-
brief besloten. RAAM staat voor het 

‘Rijksbesluiten Amsterdam, Almere, 
Markermeer’. Hierin komen vijf 
grootschalige projecten samen in de 
Noordelijke Randstad. Een van de 
projecten uit de RAAM-brief is de 
zogenaamde ‘Schaalsprong Almere 
2030’. Doel van de Schaalsprong is 
Almere te laten doorgroeien naar een 
complete stad van 190.000 inwoners 
naar 350.000 inwoners in 2030 met een 
eigen herkenbare identiteit. Er moeten 
60.000 extra woningen komen in 
Almere. Hiervan zouden er 10.000 op 
wooneilanden terecht moeten komen. 
De beoogde uitbreiding vergt tevens een 
betere verbinding tussen Almere, 
Amsterdam en Schiphol. In de plannen 
krijgt die onder meer gestalte door de 
aanleg van een IJmeer verbinding via een 
brug of tunnel. Het kabinet is met die 
IJmeerverbinding overigens nog niet 
direct akkoord gegaan. Almere krijgt de 
kans de plannen hiervoor de komende 
twee jaren verder te ontwikkelen. De 
Schaalsprong maakt ook onderdeel uit 
van het Urgentieprogramma Randstad, 
dat moet voorzien in de woning-
behoefte in onder meer Amsterdam, 
Utrecht en Almere zelf, en de 
Structuurvisie Randstad 2040. De 
bestuurders uit de regio pleiten voor een 
drievoudige schaalsprong, namelijk op 
ecologisch, infrastructureel en stedelijk 
gebied. 

Met welke regels hebben wij bij zo’n 
planontwikkeling en dan meer in het 
bijzonder bij het realiseren van woningen 
in en op het water te maken?

Regels voor wonen en water
De belangrijkste wetgeving voor het 
bouwen van woningen op water is 
onder te verdelen in:
• ecologische regels
• planologische regels
• waterbeheer
• waterwering.

Deze regelgeving bespreek ik hierna, 
waarbij de onderdelen waterbeheer en 
waterwering verder zullen gaan dan 
wonen op het water alleen.

Ecologische regels
Allereerst geldt voor plannen zoals die 
van Almere dat rekening moet worden 
gehouden met natuurgebieden die in de 
nabijheid zijn gelegen. Voor de uit-
breiding van Almere wordt mogelijk 
buitendijks gebouwd in het IJmeer en 
het Markermeer. Deze gebieden worden 
Europeesrechtelijk beschermd door de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, 
die in Nederland zijn omgezet in de 
Natuur beschermingswet 1998. De 
Natuur be schermingswet richt zich op 
beschermde gebieden. Op dit moment 
ligt er een ontwerpbesluit voor het 
Natura-2000 gebied ‘Markermeer en 
IJmeer’. Daarnaast kent Nederland de 
Flora- en faunawet, die allerlei 
verbodsbepalingen bevat ten aanzien 
van beschermde diersoorten. 
Het bouwen van woningen zal 
waarschijnlijk effecten hebben op de 
ecologie. Dit betekent dat uitgebreid 
onderzoek (een zogenaamde passende 
beoordeling, alsmede een milieueffect-
rapportage) nodig zal zijn om deze 

Het water door regels 
gebonden

Door: Fleur Spijker

Nederland en water vormen een onafscheidelijk duo. In ons dichtbevolkte 
land gebruiken we water om te kunnen wonen, werken en recreëren. 

Nederland vecht ook voortdurend tegen het water. Het immer wassende water 
vraagt om omvangrijke maatregelen. Nederland heeft wereldfaam verworven met 
staaltjes van erkende wereldklasse als de Afsluitdijk en de Deltawerken. Hoe 
kanaliseren wij in juridische zin het water in Nederland? In dit artikel geef ik 
een overzicht van het onderliggende juridische raamwerk. Daarbij belicht ik 
twee kanten van water. De ene kant heeft betrekking op de ruimtelijke 
ontwikkeling waarin wonen, werken en recreëren centraal staan. De andere kant 
wordt gevormd door de werken ter bescherming tegen het water. 
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effecten op de ecologie, als ook de 
algemene milieueffecten, in kaart te 
brengen. Anders kan het project geen 
doorgang vinden. Dit zou kunnen 
leiden tot lange (juridische) procedures. 
Zoals bekend zal zijn, hebben de 
procedures bij de Raad van State bij de 
ontwikkeling van IJburg voor 
jarenlange vertraging gezorgd. 

Ook in Almere kan niet worden 
uitgesloten dat vermindering van de 
kwaliteit van de natuur in het 
Markermeer en IJmeer optreedt. Door 
investeringen elders zou het mogelijk 
kunnen zijn deze om te buigen tot 
ecologische groei. Zo kunnen 
bijvoorbeeld eilanden, oevers en andere 
zones worden aangelegd. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om wonen 
op water mogelijk te maken, die elk 
hun voor- en nadelen hebben op 
financieel en ecologisch gebied. 
Woningen kunnen op kunstmatige 

eilanden worden gebouwd. Ook kan 
gedacht worden aan drijvende 
woningen. 

Ruimtelijke ordening en bouwregelgeving
Natuurlijk is er voor een dergelijk 
project ook een planologisch besluit 
nodig, zoals een projectbesluit of een 
bestemmingsplan. In de ruimtelijke 
onderbouwing van dit besluit zal men 
ook op het aspect water moeten ingaan. 
Zo hoort er in de toelichting van een 
bestemmingsplan een beschrijving van 
de gevolgen voor de waterhuishouding 
te worden opgenomen. Dit is de 
zogenaamde watertoets. Ook moet er 
een uitvoerbaarheidStoets worden 
opgesteld. Hierbij staat de vraag 
centraal of waterwetgeving aan de 
uitvoering van het planologische besluit 
in de weg staat. 

Onduidelijkheid blijft voorts bestaan 
over de juridische status van een 

waterwoning. De vraag is bijvoorbeeld 
of een water woning als een bouwwerk 
in de zin van Woningwet kan worden 
aangemerkt. Het begrip bouwwerk kent 
het criterium ‘met de grond verbonden’. 
Woonschepen en woonboten lijken hier 
niet aan te voldoen. Een waterwoning 
zal op bepaalde wijze verankerd moeten 
zijn en is bedoeld om blijvend ter 
plaatse te functioneren. Daarom zal een 
water woning in tegenstelling tot 
woonschepen al snel onder het regime 
van de Woning wet vallen. De 
waterwoningen in IJburg vielen daar in 
ieder geval wel onder. Een waterwoning 
zal daarmee tevens binnen het bereik 
van het Bouwbesluit komen en aan de 
voorschriften van de Bouwver ordening 
moeten voldoen, hoewel daarover wel 
discussie bestaat. Is het Bouwbesluit van 
toepassing dan zal nog wel een 
vertaalslag nodig zijn, omdat een 
waterwoning natuurlijk anders is 
geconstrueerd dan een woning op het 
vaste land. 

Bij woningen op kunstmatige eilanden 
zal overigens zonder meer aan het 
criterium ‘met de grond verbonden’ 
voldaan zijn, omdat deze woningen 
duidelijk ter plaatse blijven en ook met 
de (weliswaar kunstmatige) grond 
verbonden zijn. Die woningen vallen 
dus onder de Woningwet zodat een 
bouwvergunning vereist is. Ook zijn het 
Bouwbesluit en de Bouwverordening op 
die woningen van toepassing.
Om belemmeringen door onduidelijk-
heid over de regels voor waterwonen 
weg te nemen heeft het ministerie van 
VROM sinds 4 december 2009 een 
helpdesk waterwonen gelanceerd: 
http://www.maakruimtevoorklimaat.nl/
klimaatadaptie/helpdesk-waterwonen.html

Waterbeheer
Nieuw: het Nationaal Waterplan en 
de Waterwet
De verwachting is dat de ministerraad op 
22 december 2009 het Nationaal 
Waterplan vaststelt. Het Nationaal 
Waterplan voorziet in de hoofdlijnen van 
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het nationale waterbeleid. Dit plan heeft 
de status van een zogenaamde structuur-
visie en bindt allereerst de regering zelf in 
haar beleidsvorming. Het Rijk moedigt 
waterwonen in dit Nationaal Waterplan 
aan, omdat waterwonen een bijdrage kan 
leveren aan een klimaatbestendige 
inrichting van Nederland. 

Ook van belang is de nieuwe Waterwet 
(Kamerstukken 30818 en 31858) en het 
daarop gebaseerde Waterbesluit en de 
Waterregeling. De beoogde datum van 
inwerkingtreding van deze wet is 
eveneens op 22 december 2009. De 
Waterwet vervangt de acht bestaande 
wetten voor het waterbeheer in Neder-
land, zoals de Wet op de waterhuis-
houding, Wet op de waterkering, 
Grondwaterwet en de Wet veront-
reiniging oppervlaktewateren. De 
Waterwet richt zich allereerst tot de 
overheid. Het is de overheid die moet 
zorgen voor een duurzaam functionerend 
watersysteem. De Waterwet bevat 
normen, taken, bevoegdheden en 
instrumenten voor de verschillende 
overheidsorganen. Met de Waterwet 

komt er één watervergunning in plaats 
van zes afzonderlijke vergunningen. Een 
watervergunning kan nodig zijn voor 
bijvoorbeeld lozingen in het water of het 
onttrekken van grondwater. Ook kan een 
vergunning nodig zijn als op een 
zogenaamd waterstaatswerk, zoals een 
waterkering en de bijbehorende 
beschermingszone, werkzaamheden 
plaatsvinden. Zoveel mogelijk 
handelingen zullen echter met algemene 
regels in plaats van met een vergunning-
plicht worden gereguleerd. Verder regelt 
de Waterwet ook een aantal gedoog-
plichten voor eigenaren, bijvoorbeeld om 
de aanleg en onderhoud van een 
waterstaatswerk te gedogen. 

Waterwering
Naast de regelgeving die van belang is 
bij projecten voor wonen op en bij het 
water, is een aantal wetsvoorstellen in 
voorbereiding, dat zich vooral richt op 
de bescherming tegen water. Hiervoor 
is de hierboven besproken Waterwet 
van belang, omdat deze zich ook richt 
op de bescherming tegen water en niet 
alleen op de kwaliteit van het water. 
Daarnaast is er een Deltawet in de 
maak. Ten slotte is het wetsvoorstel 
voor de Crisis- en herstelwet relevant. 

Nieuw: het wetsvoorstel Deltawet
In 2007 werd de Deltacommissie onder 
leiding van bijzonder hoogleraar Cees 
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Veerman ingesteld. Veerman is door de 
regering gevraagd advies uit te brengen 
over de bescherming van Nederland 
tegen de gevolgen van klimaatver-
andering. Deze commissie formuleerde 
in haar advies ‘Samen werken met 
water’ in september 2008 een twaalftal 
aanbevelingen. Een aantal aanbe-
velingen noem ik hier. 

De veiligheidsniveaus van alle dijk-
ringen moeten met - let wel - een factor 
10 worden verbeterd, nieuwe ont -
wikkelingen in buitendijkse gebieden 
mogen de afvoercapaciteit van de rivier 
en toekomstige peilopzet van meren 
niet belemmeren en voor de kust van 
Zeeland, Holland en de Wadden-
eilanden moet de kustveiligheid op orde 
worden gehouden door het suppleren 
van zand.

Het advies van de Deltacommissie 
wordt momenteel uitgewerkt in een 
zogenaamde Deltawet. Het wetsvoorstel 
ligt bij de Raad van State voor advies en 
is daarom nog niet openbaar. Duidelijk 
is al wel dat het wetsvoorstel de 
juridische basis vormt voor nieuwe 
fenomenen als het Deltaprogramma, de 
Deltaregisseur en het Deltafonds. In het 
Deltaprogramma staat de aanpak van 
de grote wateropgaven van Nederland 
centraal, waardoor de Deltaregisseur 
bijdraagt aan het realiseren van 
draagvlak en de maatregelen hiervoor. 
Het Deltafonds zal jaarlijks worden 
gevoed met 1 miljard euro. Dit alles om 
de waterveiligheid te verbeteren en de 
zoetwatervoorziening veilig te stellen. 

Nieuw: het wetsvoorstel Crisis- en 
herstelwet
Ook in het wetsvoorstel voor de Crisis- en 
herstelwet (Kamerstukken 32127), dat op 
Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is 
aangeboden en inmiddels door de Tweede 
Kamer is aangenomen, krijgt de 
bescherming van water aandacht. Het 
wetsvoorstel richt zich op versnelling van 
projecten voor infrastructuur, bouw en 
duurzame technologie. De maatregelen in 

dit wetsvoorstel beogen zoveel mogelijk 
juridische belemmeringen weg te nemen, 
zodat de projecten versneld van de grond 
komen. Hieronder vallen ook projecten 
die zien op de bescherming tegen water. 
Zo staat in de lijst van bijlage I van dit 
wetsvoorstel onder meer het aanleggen of 
wijzigen van primaire waterkeringen, 
waarvoor een versneld bestuursproces-
rechtelijk regime geldt. In bijlage II wordt 
specifiek als waterstaatswerk ‘kustlijn en 
kustfundament Noordzee’ genoemd. Dit 
project omvat zandsuppleties en werken 
ter voorkoming of tegengaan van een 
landwaartse verplaatsing van de kustlijn.

samenvattend
Er zijn nogal wat wetgevingstrajecten in 
gang gezet die samenhangen met water. 
Dit zijn veranderingen in een toch al 
relatief complexe regelgeving. Het 
juridisch kader voor water richt zich op 
de onderdelen ecologie, planologie, 
waterbeheer en waterkering. De nieuwe 
Waterwet is een integrale wet die de 
kwaliteit van het water beoogt te 
beschermen en te verbeteren en 
gedeeltelijk de bescherming tegen water 
regelt. Kustversterking zal versneld 
worden uitgevoerd doordat projecten 
die hierin voorzien op de bijlage van de 
Crisis- en herstelwet zijn geplaatst. De 
aanbevelingen van de Deltacommissie 
krijgen hun weerslag in de Deltawet. 
Met wetgeving alleen maak je 

Nederland natuurlijk nog niet ‘bestand’ 
tegen de gevolgen van de klimaat-
verandering, maar een helder kader 
biedt het wel. Het is dan ook toe te 
juichen dat de waterwetgeving 
gestroomlijnd wordt. 

Eenzelfde tendens is waar te nemen in 
het ruimtelijke ordeningsrecht en 
milieurecht met de komst van de Wabo 
(Wet algemene bepalingen omgevings -
recht), die één omgevingsvergunning 
regelt. Deze omgevingsvergunning is 
vooral een procedurele integratie. Op 
watergebied gaat de integratie verder. 
Voor mogelijkheden die water biedt 
voor de woonfunctie zijn de laatste 
jaren allerlei plannen ontwikkeld. 
Almere is één van de voorbeelden. 
Laten we ervoor zorgen dat juridische 
obstakels niet te veel in het vaarwater 
van deze innovatieve planontwikkeling 
komen. Een van de verder te verkennen 
oplossingsrichtingen is het creëren van 
nieuwe meer principles-based 
wetgeving. 

Fleur Spijker is per 1 januari 2010 partner 
binnen Boekel De Nerée. Zij maakt deel 
uit van de Bestuursrechtpraktijk en is 
gespecialiseerd in bestuursrecht, ruimtelijk 
bestuursrecht en projectontwikkeling. 
Tevens is zij lid van de Vereniging voor 
Bestuursrecht (VAR) en de Vereniging voor 
Bouwrecht Advocaten.
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A l weken spreek ik nagenoeg bij ieder gesprek over 
Dé Vastgoedfraude. Wie het boek nog niet had, 

heeft het van de Sint & Piet gekregen. Die mysterieuze 
Piet veins ik dan. 

Naast Het Boek is er natuurlijk het 
dagelijkse feuilleton van het FD. Waren 
het eerst de steeds ingewikkelder schema’s 
die de aandacht trokken (over het 
doorschuiven van pakketten als op de 
één-van-de-acht lopende band, waar je 
alleen het laatste hoeft te onthouden voor 
de hoofdprijs; appeltje, eitje, abc’tje toch?) 
spelen vandaag de namen een hoofdrol. 
Nu dan eindelijk voluit geschreven en 
ook nog zo’n handig bij elkaar gezet in 
een naslagboek. 

Vandaag hoorde ik een kandidaat zeggen: 
“verslaving is een tegenreactie op angst”. 
Wat zou de verdachten drijven? De eerste 
vraag die dit bij mij oproept is: “Wat is 
hun verslaving?”. Geld, macht, aanzien? 
Wat is hun angst? De angst om hun 
macht en status te verliezen of een terecht 
wijzing van de sector? 
Ik moest meteen denken aan Bordewijks 
boekje over de directeur Bint. Voor de 
oorlog geschreven, gelezen in mijn jeugd, 

maar zo actueel. Het hoofdthema in Bint 
is de bestrijding van de chaos door stalen 
tucht. De stalen tucht wordt tegenover de 
dreigende verwildering gesteld. Bordewijk 
schreef deze roman in een 
angstaanjagende en chaotische tijd. Er 
heerste een economische crisis, er dreigde 
een politieke chaos. Het gaat in de roman 
om de bestrijding van de chaos, van het 
monster in de mens door een harde 

tucht. Bint stelt daarbij hoge eisen aan 
zowel zijn leerlingen als zichzelf. 
Volgens hem is ‘de tijd van 
gemoedelijkheid en verbroedering’ 
voorbij. Aan het einde blijkt Bint zelf 

niet opgewassen te zijn tegen zijn 
eigen systeem. Een mooie roman, over 

zelfredzaamheid, en vooral over de 
zelfregulering van een jaargang. Geldt dit 
ook voor jaarringen in het vastgoed? 

Bij iedere search wordt er met de 
opdrachtgever gesproken over de wens 
kandidaten al dan niet te screenen, veelal 
op wijsheid en geschiktheid. Assesments 
worden daar doorgaans voor gebruikt. 
Ook de integriteit van de kandidaten 
wordt in kaart gebracht of zelfs getoetst. 
Opvallend is dat dit bij financiële 
instellingen en (semi)overheden steeds 
nadrukkelijker wordt uitgevoerd. Pre-
employmentscreening (PES) heet het 
dan. 
Als dat van jou, als kandidaat, verlangd 
wordt, duurt het minstens een maand 
langer voordat het verlossende woord er 
is. Naast toetsing van diploma’s en 
certificaten op echtheid (notaris stempelt 
een kopie om er zeker van te zijn dat het 
een kopie van het origineel is), moet je 
volledig openheid van zaken geven over je 
financiën en zo voorts. Ook word je 
doorgelicht bij de gemeente door een 

“Verklaring Omtrent het Gedrag”, 
oftewel VOG-verklaring. Zo’n verklaring 
krijg je als uit het onderzoek blijkt dat je 
geen strafbare feiten op je naam hebt 
staan. Heb je wel strafbare feiten 
gepleegd, dan wordt beoordeeld of jouw 
strafbare gedrag relevant is ten opzichte 
van het doel waarvoor de VOG is 
aangevraagd. Best moeilijk in onze sector 
om dat afgebakend aan te geven. Vandaar 
dat ook wel een VOG-verklaring van de 
te verlaten werkgever wordt gevraagd. 
Hierbij wordt de verantwoordelijkheid 
van de overheid verlegd naar de 
bestuurskamer van bedrijven. Uiteindelijk 
kan zelfs een bezoek aan huis worden 
gebracht om te kijken of je 
maatschappelijke status pas bij de 
levenswijze die je voert. Positief scheef 
wonen noemen we dat of dat er wellicht 
een dikke ring op het dressoir ligt (waar 
heb ik dat meer gelezen?).

Ook een AFM vergunning is vaak niet 
afdoende. Voor het aanbieden van 
diensten en producten op het gebied van 
effecten, beleggingen en 
consumentenkredieten hebben financiële 
instellingen een vergunning nodig van de 
AFM en/of DNB. Aan deze vergunning 
zijn voorwaarden verbonden. De 
instelling moet bijvoorbeeld financieel 
gezond zijn en de bestuurders ervan 
moeten naar maatstaven van de AFM 
deskundig en betrouwbaar zijn. Enfin, 
het moge duidelijk zijn dat al deze 
verklaringen nietszeggend zijn door hun 
generieke opzet en vaak een moment 
opname betreffen. 

Brokken, steeds meer brokkenpiloten. 
Blijven die uit door nog meer toezicht en 
regelgeving, vraag ik me dan af? De tucht 
van meester Bint is zeker niet het 
antwoord. Ik geloof eerder in transparant 
en op eergevoel handelen, want 100% 
alles uitsluiten zullen we toch nooit 
kunnen.

Bint & Brokken
Door Jacques Craenen, partner bij Escalier Executive Search
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woonkamer getrokken, daar zijn die 
openslaande deuren gemaakt. Dit heeft 
ook geleid tot een zeer ruime woonkamer. 

Waarom heb je juist voor dit huis gekozen?
De keuze voor dit huis stamt van voor de 
conceptie van onze kinderen dus van 
acuut ruimte gebrek was geen sprake. Het 
is meer een stap geweest waarbij wij 
definitief voor Reeuwijk hebben gekozen. 
Ook is het een stap waarbij we onze 
woonwensen echt konden realiseren. 
Wonen in Reeuwijk-Brug bevalt ons erg 
goed. Ik ben zelf opgegroeid in Gouda en 
heb dus mijn familie en vrienden in de 
regio. Het dorp is centraal gelegen in de 
Randstad. Je bent heel snel op de snelweg 
maar hebt ook de mogelijkheid om 
binnendoor naar Amsterdam te rijden. 
En Reeuwijk heeft natuurlijk een 
geweldig plassengebied. Te voet ben je 
binnen een paar minuten volledig van de 
drukke wereld weg. 
Punt van twijfel is overigens wel de 
nabijheid van de snelweg geweest. Onze 
woning ligt circa 60 meter van de drukke 
A12 verwijderd met er tussen een oud 
geluidscherm en een rij woningen/
bedrijfsunits. Voor het geluid waren we 
niet zo bang maar wel voor negatieve 
gezondheidseffecten. Daar hebben we ons 
toen nog wel flink in verdiept. We 

hebben nu na anderhalf jaar nergens last 
van en hopen dat het nieuw te bouwen 
geluidscherm de risico’s verder beperkt.

Wat is je favoriete plek in huis?
De loungebanken op het terras in de 
zomer. 

En wat is er minder, wat zou je graag nog 
aan je huis veranderd zien? 
De verkoper, een locale 
projectontwikkelaar, heeft het huis 
verkocht met vaarverbinding naar de 
Reeuwijkse plassen. Die verbinding is 
echter nog niet gerealiseerd. Er wordt aan 
gewerkt, maar er zijn problemen ontstaan 
bij onder meer het ophogen van een 
aantal bruggetjes van particulieren 
verderop. Ik zie het niet zo maar goed 
komen. Op een eventuele schade-
vergoeding zit je niet te wachten als je in 
Reeuwijk woont, dan wil je varen! 

Waarom kies je als echte vastgoedman 
voor koop? 
Hoewel ik toen ook al in de 
huurwoningenbranche zat, waren wij 
destijds van mening dat als je de 
verwachting hebt om ergens lang te 
wonen (settelen) dat je dan beter kan 
kopen. Dat heeft te maken met de mate 
waarin wij bereid zijn risico te 
aanvaarden. In de huidige markt zou de 
afweging misschien moeilijker zijn.

Hoe ziet jouw ideale woning eruit?
Twee van deze huizen. Eén in het 
centrum van Rotterdam aan het water 
en één vrijstand aan de Reeuwijkse 
plassen.

Beschrijf je huis eens. Wat maakt het 
specifiek jouw (t)huis?
Dit huis is helemaal mijn huis. Het staat 
in de regio waar ik ben opgegroeid en de 
vrouw en kinderen die er in wonen zijn 
blij. Het heeft een warme en moderne 
sfeer. Dat vind ik een mooie combinatie. 
Bovendien hebben we bij de aankoop van 
dit nieuwbouwhuis veel kunnen aan-
passen zodat het echt als je eigen warme 
jas voelt. Laat ik ook niet de onderhouds-
vriendelijke tuin vergeten als groot 
pluspunt.
Als je voor onze woning staat valt de 
vorm en het gebruik van de materialen 
op. Het huis bestaat uit twee lagen en 
heeft een plat dak. Boven de garage is het 
volume een meter hoger. In het oog 
springend element is ook het verdiepings-
hoge uitkragende kozijn op de begane 
grond aan de voorkant. De donker paarse 
strakke steen, het gebruik van een warm 
getinte houtsoort en zelfs wat stucwerk 
(wit) zorgen voor een uitgebalanceerde 
moderne maar warme uitstraling. 
Zou je om het huis heen willen lopen 
dan wordt dat lastig door de watergang 
(sloot) aan de achterzijde. Op het 
bruggetje zie je wel dat onze relatief 
kleine achtertuin optimaal benut is door 
een onderhoudsvriendelijke houten 
vlonder die helemaal om het huis heen 
loopt tot halverwege de kopgevel. Dit 
houten terras is afgeschermd met twee 
meter hoge hedera schermen.
Geweldig vind ik dat we de spiegeling 
van het water in de zomer op het plafond 
kunnen zien. We hebben en een 
schuifpui en openslaande deuren. Een 
deel van de garage hebben we bij de 

M I J N  ( T ) H U I s
De woning van: glenn eduard

Burgelijke staat:   Getrouwd met Michelle
Kinderen:  Ja, eeneiige tweeling Sara en Noor
Locatie: Reeuwijk-Brug
Bouwjaar: 2008
Type: geschakelde villa, hoekwoning
Oppervlakte:  ca.160 m² 





Zelfs mensen die nog nooit met scheikunde te maken hebben gehad weten dat 

de bovenstaande formule symboliseert wat iedereen kent als water.

Hoe algemeen dan ook wij hebben een voorkeur om zaken duidelijk te stellen. 

Niet onnodig ingewikkeld te doen. ‘Water’ opschrijven als je ‘water’ bedoelt. 

Helder als water dus.

Wij maken ingewikkelde transacties inzichtelijk door deze in de kern terug te brengen tot 

een begrijpelijk niveau. Van beleggingstransacties tot de advisering bij herstructurering 

van verkeerd afgesloten renteswaps. 

Vooroordelen worden weggenomen door feiten. Onze feiten zijn dat wij al bijna 10 jaar 

op professioneel niveau adviseren en bemiddelen bij beleggingstransacties in Nederland. 

Voor investeerders die succesvolle transacties nastreven. 

Gaat u in 2010 in zee met een adviseur die toegevoegde waarde levert? 

Bel dan nog net even in dit jaar voor een afspraak.

H2O 
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