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Het woordenboek zegt: ‘tot het leven behorend, 
onmisbaar, van levensbelang, getuigend van leven, 
levenskracht’. De vrije vertaling naar een ‘vitale stad’ 
zou dan kunnen zijn: inspelen op veranderingen in 
de loop van de tijd zodat een toekomstperspectief 
gewaarborgd blijft. Maar wat betekent dat in de 
praktijk van een stad? 

Steden zijn veelal door hun ligging gebonden aan specifiek sterke of zwakke uit-

gangspunten (locatie, locatie, locatie). Het begrip ‘vitaal’ lijkt bij een groeistad 

makkelijker samen te gaan dan bij een stad of regio waar bevolkingsdaling 

aan de orde van de dag is. Maar, positief als we zijn, hoeft bevolkingsdaling 

natuurlijk niet per definitie ‘ten dode opgeschreven’ te betekenen. Het vrijkomen 

van ruimte in de stad kan unieke kansen bieden voor bijvoorbeeld recreatie-

mogelijkheden. En bij een stad met bevolkingsgroei kan omgekeerd, wanneer 

de geur van nieuwigheid is weggeëbd, sprake zijn van het gevaar van tè vitale 

gettowijken. 

De doelen ten aanzien van vitaliteit die een stad zich stelt zullen daarom 

afwijkend ten opzichte van elkaar zijn. Op elk potje past een ander dekseltje. 

De uitdagingen zijn divers en op die manier onderscheidend van elkaar. Waar de 

ene stad (zoals Rotterdam) multiculturele kansen en uitdagingen kent, zoekt een 

andere stad haar onderscheidendheid als digitale-glasvezel-stad (Deventer). 

De verschillende stedelijke opgaven kunnen het begrip vitaliteit onderstrepen. 

Onderscheidendheid kan een randvoorwaarde zijn.  

Criteria die het vakblad ‘de Vitale Stad’ gebruikt om tot haar keuze voor 

de meest vitale stad te komen zijn onder andere: Cultuur, Toegankelijkheid, 

Diversiteit, Veiligheid, Adaptiviteit en Schoonheid. Maar een stad zal zich hopelijk 

niet laten leiden door de jurycriteria van een vakblad. Een stad zal op basis van 

haar eigen sterke en zwakke punten haar kansen optimaal moeten benutten en 

haar bedreigingen afwenden. En op basis hiervan haar eigen unieke criteria voor 

vitaliteit vaststellen.

Een mooi begrip dus: vitaliteit. Vitaal zijn en 

blijven. Dat geldt ook voor ons als alumni-

vereniging. Onze vereniging is de laatste jaren 

flink uitgedijd en zal de komende jaren nog 

verder groeien. Wat betekent dat voor onze 

vereniging? Passen de huidige activiteiten nog 

bij onze leden? Hoe staat het met onze onder-

scheidendheid en criteria voor vitaliteit? Wat is 

onze SWOT? Welke rol(len) heeft het bestuur? 

Voorop staat uiteraard hoe we onze leden het 

beste kunnen dienen. Daarom staan we als 

bestuur binnenkort stil bij dit thema. Want ook 

wij willen een vitale alumnivereniging zijn en 

blijven. We zullen jullie er binnenkort verder 

over informeren.

Inge van der Meer
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Van de Voorzitter Inhoud
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Nieuw bloed 
redactie

commissie
Na ruim vier jaar heeft Caroline Rohling te kennen 

gegeven haar redacteurschap te willen beëindigen. 

Wij bedanken haar hierbij voor haar positieve inzet 

van de afgelopen jaren en zullen haar interessante 

artikelen zeker missen. Gelukkig hebben we Eefje 

van Bommel, werkzaam als advocaat bij Gijs Heutink 

Advocaten in Amsterdam, bereid gevonden haar 

plaats in te nemen. In de volgende Masterclass zal 

Eefje zich nader voorstellen.

Ter aanvulling
Masterclass heeft veel positieve reacties ontvangen op 

de foto, die in apil op de voorpagina stond. Voor de 

liefhebbers, dit project wordt momenteel gerealiseerd in 

Singapore en heet Marina Bay Sands. Meer info op:

http://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Bay_Sands

Ingelaste 
Algemene Leden 

vergadering
Op 22 juni jl. werd een ingelaste ALV gehouden om nieuwe 

gedragsregels in het kader van integriteit vast te stellen 

voor onze vereniging. Deze bijeenkomst was mede  

georganiseerd naar aanleiding van diverse verzoeken in de 

jaarlijkse ALV van januari 2010. Helaas was de opkomst  

teleurstellend laag. Met slechts een tiental stemmen 

werden de nieuwe gedragsregels aangenomen.  

De aanpassing van de verenigingsstatuten met betrekking 

tot schorsingsperiode van leden zal in de komende ALV op 

13 januari 2011 worden voorgelegd aan de leden. Hopelijk 

is de opkomst dan hoger! De stukken van deze bijeenkomst 

zijn te vinden op onze site www.asrealumni.nl

Nieuwe Stijl
Na ruim 7 jaar, waarin het uiterlijk van de MasterClass geruisloos evolueerde 

tot een informatieve uitgave van ASRE Alumni, met ook veel verenigings-

nieuws, was het tijd om de MasterClass wat uitgebreider te restylen. Geen 

wereldschokkend design, maar een verfrissende zakelijke en huisstijl-

gerelateerde vormgeving. Uw lijfblad is weer vitaal en klaar voor de 

toekomst. Wij wensen u wederom veel leesplezier!

Activiteiten 
2010 - 2011

29 september 2010  Ontbijt & excursie The Rock,  

Zuid-as Amsterdam

25 november 2010  NOM 2010 in de Heineken Experience 

te Amsterdam

13 januari 2011 Algemene Leden Vergadering

a p r i l  2 0 1 0 

N U M M E r  2 2

F O R U M  V A N 

Thema: Crisis, what crisis?
• Een jaar later...
• Lente op de vastgoedmarkt
• Consumentenvertrouwen en ondernemen
• Cash blijft King

Verenigingsnieuws
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Provadaborrel
Op 8 juni jl. organiseerde de ASRE AA een netwerkborrel op de Provada, 

wederom dit jaar in de stand van de gemeente Almere. Het was een 

drukbezocht evenement waarbij de diverse jaargangen goed vertegenwoor-

digd waren. We bedanken de gemeente Almere bij deze voor hun gastvrijheid. 

Hierbij een korte foto-impressie van de middag. 
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Daarnaast worden organisaties geconfronteerd met gewijzigde 

marktcondities: minder beschikbaar kapitaal, hogere rente, in-

terveniërende overheid en vergrijzing zijn enkele elementen van 

het ‘Nieuwe Normaal’. In deze column drie tips voor structureel 

hogere performance in het ‘Nieuwe Normaal’.

tip 1: vind en benut onverwachte kansen voor 
concurrenten dit doen
Het ‘Nieuwe Normaal’ betekent constante verandering. Grotere 

en kleinere crises zullen komen en gaan. De volgende is al in 

de maak. Maar niemand weet hoe, waar en wanneer die zal 

arriveren. Echt relevante zaken voor strategie komen helaas niet 

keurig in een jaarlijkse cyclus. Daarmee verworden beleidsdagen 

en budgetrondes tot een ergerniswekkende tijdverspilling. In de 

praktijk leiden deze slechts tot valse verwachtingen gebaseerd op 

schijn zekerheden. Afschaffen dus. Wanneer echt belangrijke ver-

anderingen zich voordoen moet een organisatie direct reageren en 

sneller beslissen dan de concurrentie. Dat moet de toegevoegde 

waarde van de directie zijn.

tip 2: voer een combinatiestrategie van saneren 
en innoveren 
Een slim beleid als antwoord op economische rampspoed moet 

bestaan uit de dynamische mix van saneren en innoveren. Uit 

studies blijkt dat organisaties die sterker uit recessies komen een 

combinatiestrategie hebben uitgevoerd gebaseerd op pragmatisch 

snijden in de kosten en investeren in projecten met een redelijke 

terugverdientijd. Deze investeringen blijken even hard nodig als de 

kostenbesparingen om toekomstige groei te bewerkstelligen.

tip 3: innoveer naar succes
Strategie moet zijn een simpel plan voor structureel hogere 

performance. Goede strategie focust op het identificeren en benutten 

van veranderingen. Denk hierbij aan wijzigingen op het gebied 

van consumentengedrag, concurrentie, technologie of wetgeving. 

Consumenten weten tegenwoordig alles van uw organisatie. Innoveer 

daarom op het gebied van internet, sociale media en transparantie. 

Het is te eenvoudig om Facebook, Twitter, Linkedin en andere sociale 

media als onzin af te doen. Het zijn uw klanten. Slimme organisaties 

herkennen de verborgen schatten in de stroom aan data die benut 

kan worden en dat bijna op ‘Real Time’ basis. Door actief aanwezig 

te zijn op internet en door een zo groot mogelijke transparantie 

te betrachten, maken organisaties vanzelf gebruik van de zwakke 

plekken van concurrenten die dit niet doen.

Het ‘Nieuwe Normaal’ vereist echte bewegelijkheid van orga-

nisaties en focus op impact. Er zal eindelijk weer voor succes 

gevochten moeten worden in onze sector. 

Graag draag ik de column over aan Dirk Brounen, die de hele 

sector wil helpen in beweging te komen met behulp van slimme 

‘nudges’ (zie ‘Vastgoedsector zit nog in de ontkenningsfase’,  

Het Financieele Dagblad, 7 juni 2010). Een goed en oncon-

ventioneel idee.

Pieter Jager

reacties: pieter@brighter.nl

Strategie voor 
het ‘Nieuwe Normaal’

Crises zijn van alle tijden. Bastiaan Driessen 
schreef hierover in de voorgaande column. Ik 
zou er aan willen toevoegen dat de reacties van 
veel leidinggevenden op economische crises 
ook van alle tijden zijn: blind snijden in de 
kosten. Favoriete posten: personeel, opleidingen, 
marketing en nieuwe projecten. Hiermee worden 
toekomstige kansen op groei op de automatische 
piloot weggesaneerd. Gevolg: organisaties komen 
onnodig zwak uit de storm.

Doorgeefcolumn
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Mooie nieuwe plek weer gevonden, 
Blijburg 3. Het strand schuift 
telkens wat verder op. Dat is pas 
creativiteit!
“Blijburg staat weer”, begint Stanja. “Na het 

gebruikelijke gehakketak met het projectbureau 

IJburg zijn we uiteindelijk erg tevreden met onze 

nieuwe plek.” Ze brandt meteen los: “Maar voor 

creativiteit in het algemeen en in de bouw lijkt 

steeds minder plaats te zijn. ‘Het Systeem’ is in 

mijn ogen volledig dichtgetimmerd. Neem de 

manier bijvoorbeeld waarop bouwplannen tot 

Amsterdam en the Creative Sector. Amsterdam ís the Creative 
Sector. Ga naar de hoofdstad, kijk om je heen en struikel over 
de vrijdenkers, creatievelingen en non-conformisten. Dat was 
het beeld van Amsterdam in de laatste decennia van de vorige 
eeuw. Klopt het beeld nog? Bestaan ze nog, die vrijbuiters? Zijn 
ze ondertussen niet de stad uit gerationaliseerd? Hoe is het met 
de veel geroemde creativiteit gesteld? Het is zomer. Het is warm. 
Waar kun je beter op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen 
dan op het stadsstrand van Amsterdam? Masterclass sprak daarom 
met vrijbuiter en ondernemer Stanja van Mierlo, initiatiefnemer 
van Blijburg, dé strandtent van de stad, die onlangs weer verder is 
opgeschoven naar een vers opgespoten, maagdelijk stukje IJburg.

Interview Stanja van Mierlo

“Waar zit toch de man 
met het gummetje?”

door: Alexander van Trigt

in
te
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stand komen! Waarom bouwen we niet eerst 

het park en dan pas het huis? Waarom eerst 

het parkeergebouw en dan pas de bomen? 

Plannen zijn te grootschalig en worden jaren 

vóór de realisatie volledig dichtgetimmerd zodat 

je niet meer kunt inspelen op een veranderende 

omgeving. Creativiteit is dan 

ver te zoeken. Waar zit toch de 

man met het gummetje?

Als we mooier en meer buurt-

gericht willen gaan bouwen 

dan moeten projecten naar mijn idee klein-

schaliger worden, langzamer en meer op 

initiatief van de ondernemers worden gereali-

seerd. Ik denk dan altijd aan het ontstaan van 

de grachtengordel van Amsterdam. Wat deed 

bijvoorbeeld de gemeente toen wel goed wat 

ze nu nalaat om te doen…? Je kunt mij niet 

vertellen dat mensen alleen in de 17e eeuw 

mooi, creatief en buurtgericht konden bouwen. 

Kennelijk waren de kaders zo ingericht dat er 

ruimte was voor ondernemerschap, beweging 

en schoonheid. Dát zou weer terug moeten 

komen. Maar dan moeten er heel wat mensen 

een stapje achteruit. Of nog beter, wég uit de 

sector!”

Wat zit er volgens jou in de weg?
“Regels, veel onnodige regels, weg ermee! 

Regels leiden vaak tot angst, tot overspannen 

reacties. Wanneer krijgen we onze eigen verant-

woordelijkheid weer terug? Wie gaat de regels 

schrappen en ervoor zorgen dat we zelf weer 

gaan nadenken? Dat zou de maatschappij weer 

wat menselijker maken, veiliger ook. Ik ben na 

acht jaar helaas helemaal thuis in de wereld van 

vergunningen, opstalrechten en bezwaarschrif-

ten. Maar ik ben er niet vrolijk van geworden. 

Bij de start van Blijburg wist ik natuurlijk dat 

ik recht op een moeras van regelzucht afging, 

maar dat het zó erg was….. Ik zie dat de 

overheid ook last heeft van de eigen regels. 

Brandweer en bouwtoezicht spreken elkaar zó 

vaak tegen.”

En wat doet een creatieve 
ondernemer dan?
“Een ondernemer moet vrijheid hebben. Dán is 

er ruimte voor creativiteit die weer ondernemer-

schap en nieuwe creativiteit uitlokt en zo voort. 

In het huidige regellandschap moet je ervoor 

waken dat eigen ondernemerschap en creati-

viteit langzaam verdwijnen. Op een gegeven 

moment zijn ook wij opgehouden met dingen te 

doen, simpelweg omdat je voordat je iets doet 

een vergunning moet hebben. We hadden laatst 

een kunstenaar die een bouwwerk van hout op 

het strand wilde zetten. Prachtig idee! Alleen 

wist ik al dat we het niet gingen halen met de 

vergunning. Dan houdt het dus op. En zo wordt 

langzaam de muziek uit de dingen en de mensen 

gehaald. Dat vind ik schadelijk. Wij mensen 

hebben het nu eenmaal nodig om te maken, te 

bouwen en te creëren. Daar zijn we niet alleen 

goed in, maar daar worden we ook gelukkig van. 

Nu is Het Systeem volledig ingericht op groot-

schaligheid, op geld, op ont-

wikkelingen die jaren in beslag 

nemen en afgedekt worden met 

regels. De grote winnaar mag 

het grote plan maken, maar 

waar is de menselijke maat 

Regels leiden vaak tot angst, 
tot overspannen reacties
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gebleven? Ik pleit ervoor dat we terug gaan naar 

kleinschaligheid en minder regels.”

Zo is Blijburg ook van de grond 
gekomen?
“Ja, eigenlijk wel. Het is organisch ontstaan 

omdat er ruimte voor was. We kwamen op nog 

(tijdelijk) onbestemde grond, men had ons 

nodig en er was een groot gebrek aan tijd. Voor 

vrijbuiters als wij een prima basis om te kunnen 

beginnen met bouwen. We zijn klein begonnen 

en telkens wat groter geworden. En nog 

duurzaam ook! We hebben Blijburg helemaal 

gebouwd van restmateriaal en sloophout. De 

keuken zit tegenwoordig in een loods van een 

ambulancekazerne. Organische groei dus. En als 

we van de gemeente onze gang hadden mogen 

gaan was Blijburg een dorp geworden. Dan 

hadden we ateliers, een circustheater en een 

biologische bakker op ons terrein erbij gehad. 

Maar dat mag dan toch weer niet…. “

Als we van de gemeente onze gang 
hadden mogen gaan was blijburg 

een dorp geworden
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Waarom is Blijburg er?
“Ons doel is om Amsterdam samen te brengen, 

om Blijburg de huiskamer van de stad te laten 

zijn. En volgens mij is dat aardig gelukt. Alles en 

iedereen loopt hier door elkaar, de gezinnen van 

IJburg, de yuppen uit Zuid en de Marokkanen 

uit West. We vragen ons elke dag af hoe we 

Amsterdam leuk kunnen houden. En dus zijn 

we niet alleen een strand, maar hebben we een 

écht goed restaurant, organiseren we feesten, is 

er tango en yoga op het strand, houden we 2e 

handsmarkten etc. We proberen eigenlijk steeds 

leuker te worden. En daarin willen we vooral 

‘fair’ zijn. Onze welvaart leidt tot een harde 

maatschappij, zachte waarden delven te vaak 

het onderspit. Wij willen die waarden op Blijburg 

een plek geven.”

Blijburg is nu al 2 keer verhuisd 
en blijft toch leuk. Kan creativiteit 
vooral gedijen bij tijdelijkheid? 
“Dat geloof ik niet. Ik ben een beetje cynisch 

geworden over die tijdelijkheid. Met onze 

tijdelijke bouwvergunning mogen we hooguit 

5 jaar op één plek zitten, dan moeten we weer 

opschuiven. Dat verzin je toch niet! Maar 

we zijn er ondertussen aan gewend, soort 

van ‘nomadische acceptatie’ zou je kunnen 

zeggen. Anderzijds geeft de periode dat we 

dicht zijn en over een nieuwe plek moeten 

nadenken ons wel weer de mogelijkheid om 

te investeren in professionaliteit en om dingen 

te verbeteren. Je kan tenslotte geen hippiekit 

blijven.”

Maar Blijburg blijft wel?
“Ja! We hebben onze plek bevochten en horen 

er tegenwoordig bij. We praten nu mee over 

een definitieve plek op het toekomstige Strand-

eiland (zie inzet). Mensen als Maarten van 

Poelgeest, Lodewijk Ascher en Fatima Elatec 

zijn daarin heel belangrijk voor ons geweest. 

Zij hebben ingezien dat Blijburg bij Amsterdam 

hoort. Al is meepraten een groot woord. We 

zitten erbij, maar hebben nog niet heel veel 

keuze over de definitieve plek. Het is slikken of 

stikken. Maar we blijven wel.”

Dus je praat mee, je hoort bij Het 
Systeem?
“Na verloop van tijd begin je het systeem te 

begrijpen. Je kan niet die boze vrouw blijven, 

daarmee bereik je je doel niet. Maar we gaan de 

waarden van Blijburg niet uitbuiten, we blijven 

wie we zijn, ook als we straks definitief gesetteld 

zijn.”

En dan?
“Ik zou graag een volgend project ontwikkelen, 

misschien een woongemeenschap of zo. Wat 

gebeurt er bijvoorbeeld met al die lege kavels 

op IJburg? Kunnen jullie ontwikkelaars die 

niet tijdelijk aan kunstenaars ter beschikking 

stellen? “ En dan pakt ze mijn schrijfblok en 

tekent in no time een constructie van meerdere 

verdiepingen waar mensen hun eigen woning 

in kunnen bouwen. Ik sputter wat over 

bouwkosten, huurrecht en veiligheid. Over ver-

gunningen. Over regels… En dan begint ons 

gesprek weer bij het begin….

Goed nieuws voor de plannen-
makers van IJburg: eind juli 
heeft de Raad van State 
de bezwaren tegen het be-
stemmingsplan ongegrond 
verklaard, de 2e fase van IJburg 
kan nu doorgaan. Die 2e fase 
bestaat uit vier eilanden: Mid-
deneiland, Centrumeiland, 
Strandeiland en Buiteneiland, 
zie kaartje. Op deze eilanden 
komen 9.200 woningen en 
voorzieningen. De gemeente 
is van plan om de helft van het 
aantal woningen in (collectief) 
particulier opdrachtgeverschap 
te laten bouwen.  
De Raad van State heeft 
groen licht gegeven nadat de 
gemeente investeringen gericht 
op ecologie en biodiversiteit 
van het IJmeer in de plannen 
had opgenomen. Overigens is 
het nog maar de vraag of de 
2e fase er daadwerkelijk komt. 
Wethouder Van Poelgeest 
heeft begin juli alle Amster-
damse projecten op 0 gezet 
vanwege dreigende tekorten 
in de gemeente begroting. In 
september wordt bekend welke 
projecten alsnog uitgevoerd 
kunnen worden.
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Om te beginnen stelt Wallagh: “We moeten af 

van de grote woorden. Geen generiek beleid op 

het vitaliseren van steden of iets dergelijks. We 

moeten de verschillen die aanwezig zijn, kennen 

en koesteren. Vitaliteit is vaak al aanwezig 

maar wordt niet herkend en is overal anders. 

Nederland is een land van verschillen. De 

Hanzesteden zijn anders dan de havensteden, 

de hoofdstad is anders dan Rotterdam en de 

binnenstad is anders dan een buitenwijk. Als 

professionals doen we echter te weinig met deze 

verschillen. We hebben voor elke binnenstad het 

zelfde recept met hetzelfde resultaat. Blokker, 

V&D, Hema, en een paar speciaalzaken. Mensen 

zijn daar zat van. Maar de tijd voor grootse 

plannen is voorbij. Daar hebben we het geld niet 

meer voor en dat is ook helemaal niet nodig. 

Ingrepen die we doen moeten licht en gericht 

zijn”. Wallagh is nu bezig met de Lijnbaan in 

Rotterdam en vraagt zich af wat de Lijnbaan nou 

echt nodig heeft. “Dat hoeft niet veel te zijn. 

Dat kan soms ook maar één ding zijn, zoals het 

opknappen van het aanwezige groen.”

Professionals maken vitaliteit 
soms onmogelijk
Wallagh herhaalt dat de vitaliteit vaak al 

aanwezig is. “Professionals mogen dan wel 

vinden dat steden als Almere en Lelystad niet 

goed functioneren en sociaal economische 

problemen zien maar voor inwoners van 

bepaalde wijken gaat het vaak om heel andere 

zaken. Ze herkennen de problemen niet waar 

Vitale steden worden niet gerealiseerd door gemeenten, 
ontwikkelaars, bewoners of bouwers maar komen pas tot 
stand als al deze partijen op een goede manier en met passie 
samenwerken aan het creëren van een vitale stad. Guido 
Wallagh is bij veel samenwerkingsverbanden betrokken en is 
daarnaast als fellow aan de Amsterdam School of Real Estate 
en docent op de universiteit van Utrecht ook theoretisch goed 
op de hoogte van wat nodig is om een stad vitaal te krijgen en 
houden. Alle reden om met Wallagh over dit onderwerp te gaan 
praten. Veel vragen zijn niet nodig om Guido op de praatstoel 
te krijgen. Hieronder leest u het resultaat.

een economische strategie  
ontbreekt vaak

“Koesteren van verschillen werkt 
beter dan streven naar gelijkheid”

Interview Guido Wallagh, fellow Gebiedsontwikkeling ASRE

door: Dennis Damink

in
te

rv
ie

w



Nr 23  •  augustus 2010 13

professionals mee bezig gaan en voelen 

zich miskend. Naar hun problemen wordt 

juist niet geluisterd. Grootschalige ingrepen 

met gedwongen verhuizingen zijn door hun 

helemaal niet gewenst, maar eerder net even 

iets vaker de straat schoonvegen en zorgen dat 

alles schoon en heel bij ligt”. 

Wallagh werkt zelf aan verschillende wijken, 

waaronder tot voor kort aan Stedenwijk in 

Almere Stad. “Ook hier is, zoals bij zoveel 

stedelijke vernieuwingsprojecten in het land, 

gestart met het labelen van de wijk door pro-

fessionals. In het geval van Almere is dit label 

‘prioriteitswijk’. Goed bedoeld, maar direct en 

in zeker zin onnodig problematiserend. Want 

wat bleek al snel, maar paste eigenlijk helemaal 

niet in de aanpak van prioriteitswijken? Niet 

minder dan één op de tien bewoners van 

Stedenwijk stond ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. Hoewel veel van deze bedrijven 

weinig meer deden dan de jaarlijkse contributie 

overmaken, is zo’n veelheid van ondernemingen 

een mijns inziens positief teken aan de wand. 

Een vitaliteit in de dop. Een vitaliteit die wij 

als professionals snel over het hoofd zien. Of 

nog erger, door het slopen van goedkope be-

drijfshuisvesting, het sluiten van garageboxen 

en het regeltechnisch uitbannen van bedrijfs-

voering aan huis elk ontluikend ondernemer-

schap ontmoedigen of onmogelijk maken. In 

de stedelijke vernieuwing ontbreekt vrijwel 

elke economische strategie. Een economische 

strategie waarbij wij ook oog moeten hebben 

voor informele en grijze economie. Amsterdam 

Zuidoost is hier uiteraard een positieve uitzon-

dering op. Hier is, vaak oogluikend, toegelaten 

wat wij informele, grijze en zelfs zwarte 

economie noemen. Dat heeft wantoestan-

den opgeleverd, maar zeker ook aan de basis 

gestaan van de bloeiende muziek- en catering-

industrie van dit stadsdeel in Amsterdam. Een 

cateringindustrie die er nooit gekomen was 

als de Keuringdienst van Waren zich volledig 

volgens het boekje gedragen had.”

Schemergebieden helpen 
“Economie, de grondslag voor vitaliteit, start 

mijns inziens vaak in een schemergebied. In 

een omgeving waar men, letterlijk en figuurlijk, 

onderduikt. Op zolder, in de plint, in garageboxen 

of leegstaande bedrijfspanden. Ondernemers 

willen namelijk iets uitproberen, kunnen hierbij 

geen pottenkijkers dulden en willen ook de 

veiligheid hebben om te mislukken. Het zijn ook 

schemergebieden die, even buiten de hectiek 

van stedelijke vernieuwing, tijd bieden aan 

ondernemers. Ondernemerschap, zeker in de 

opstartfase, vraagt om een aanlooptijd. Dat mag 

ook best wel enigszins gereguleerd, maar niet 

met grootse plannen. Laat het als overheid maar 

ontstaan en zorg alleen dat het niet (heel erg) uit 

de hand loopt.”

Er ligt ook nog een forse opgave om op een 

goede manier om te gaan met de vele kantoor-

gebouwen die al leeg staan. Nu al 6 a 7 miljoen 

m2 en dat zal nog verdubbeld worden. Dan is het 

volgens Wallagh wel gek dat er ook nog steeds 

noodlokalen worden gebouwd voor scholen. 

Misschien is het een goed idee om een soort 

leegstand.nl te maken. Voor de vitaliteit van een 

stad hoeft ook niet elk pand bezet te zijn, maar 

het is wel van belang om leegstaande plinten te 

voorkomen. Ook hier is het motto van Wallagh: 

we moeten minder hijgerig zijn over processen 

maar goede initiatieven de kans geven zich te 

ontplooien.

Vitaliteit met een kleine ‘v’
De aandacht van planologisch Nederland gaat 

de laatste tijd ook steeds meer uit naar de 

zogenaamde bloemkoolwijken: vertakte wegen 

met pleintjes, dicht op elkaar, jaren ’70/’80 

huizen. Volgens Wallagh is hier sprake van een 

overschat probleem. “We zijn nu pas op stoom 

met de vroeg naoorlogse wijken en willen al 

weer door naar de jaren ’70/’80 wijken. Het 

criterium moet niet zijn of je er zelf wil wonen 

maar of de bewoners het er naar hun zin hebben. 

Dan is de roep om aandacht van die bewoners 

wel serieus maar gaat het om andere dingen 

dan waar de overheid direct mee aan de slag 

wil. Bewoners wonen er naar hun zin, maar 

willen dat de buitenruimte weer schoon en heel 

wordt. Ook achter de voordeur zijn er problemen. 

Maar grote ruimtelijke plannen zijn helemaal 

niet nodig. Juist in die wijken zijn bewoners heel 

tevreden met hun Gammaschutting, hun kleine 

uitbouwtje en een dakkapel erop. In zekere 

zin net zo’n voorbeeld van vitaliteit, maar dan 

misschien geschreven met een kleine ‘v’ en 

minder ingezet door professionals.”

een goed idee is 
om leegstand.nl 

te maken

“Koesteren van verschillen werkt 
beter dan streven naar gelijkheid”
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Als onderdeel van het Ontwikkelingsbedrijf 

Gemeente Amsterdam is de ‘Kantorenloods’ een 

van de initiatieven om concreet oplossingen te 

vinden voor de leegstand op de Amsterdamse 

regionale kantorenmarkt. Masterclass sprak 

met Paul Oudeman, sinds 1 maart 2009 Kanto-

renloods van de gemeente Amsterdam, over de 

manieren waarop de gemeente een stimulerende 

rol kan spelen bij het in stand houden van een 

prettige en leefbare woon- en werkomgeving. 

Allereerst wat statistieken. Hoe ernstig is het 

gesteld met de leegstand op de Amsterdamse 

kantorenmarkt? Zoals we weten is de ontwikke-

ling van het kantoorgebruik direct gekoppeld aan 

economische groei. Waar in 2008 de Nederlandse 

economie nog een groei liet zien van 2%, was 

een jaar later sprake van een krimp van maar 

liefst 4%. Door de recessie sloeg het gebruik 

van kantoorruimte in de regio Amsterdam om 

van een groei met 2% in 2008 naar een afname 

met 0,5% in 2009. Als gevolg van consolidatie, 

inkrimping en concentratie van kantoorgebrui-

kers bestaat de vraag op de Amsterdamse kan-

torenmarkt voornamelijk uit verplaatsingsvraag 

of vervangingsvraag. Van uitbreidingsvraag is 

momenteel nagenoeg geen sprake. Hierin zal 

de komende jaren naar verwachting weinig 

verandering optreden. Zo leidde de afgelopen 

tien jaar in Amsterdam een ingebruikname van 

gemiddeld 8% per jaar tot een groei van het 

Het thema van deze 
Masterclass ‘de vitale stad’ kan 
niet los gezien worden van de 
huidige omvangrijke en voor 
een belangrijk deel structurele 
leegstand op de Nederlandse 
kantorenmarkt. Leegstand 
is noodzakelijk voor het 
efficiënt laten functioneren 
van de kantorenmarkt waarbij 
gebruikers keuzevrijheid 
wordt geboden. Echter, in 
veel steden is de leegstand de 
afgelopen jaren, onder invloed 
van overvloedige nieuwbouw 
in combinatie met een sterk 
afgezwakte economische 
groei, zo hoog opgelopen dat 
de leefbaarheid en daarmee 
de vitaliteit van (delen van) 
steden onder druk komt 
te staan. Dit nog afgezien 
van de nadelige financiële 
consequenties voor de 
eigenaren van dit leegstaande 
vastgoed. 

Interview Paul Oudeman

Transformatie van 
leegstand ter behoud 

van een vitale stad
door: Caroline Rohling
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kantoorgebruik van 1,5% per jaar (bronnen: 

Kantorenmonitor en Jones Lang LaSalle). 

Overheidsingrijpen voorzien in 
ruimtelijke kwaliteit
In Amsterdam stond in januari 2010 van de 

kantorenvoorraad van 7,5 miljoen m² circa 

1.295.000 m² leeg. Door oplevering van 250.000 

m² (3,5%) en omzetting van per saldo 55.000 

m² kantoorruimte groeide de voorraad met 

195.000 m² (2,5%). Omdat het kantoorge-

bruik met 35.000 m² (0,5%) toenam, nam de 

leegstand in 2009 toe met 160.000 m² van 

15% naar 17%, een niveau dat ver boven het 

gewenste frictieniveau van circa 5% tot 7% 

ligt. Om het overaanbod van lege kantoorruimte 

weg te kunnen werken is een combinatie nodig 

van beperkte nieuwbouw, forse omzetting van 

kantoren naar andere functies en herstel van 

de groei van het kantoorgebruik. Met name 

bij de eerste twee vormen van ‘genezing’ kan 

de overheid een sturende rol spelen. En in het 

bijzonder in geval van omzetting van kantoren 

kan de kantorenloods een 

cruciale faciliterende rol 

vervullen.

Transformatie veelal 
gebiedsgewijze opgave
Paul legt uit: “De taak van de 

kantorenloods is de leegstand 

op de kantorenmarkt terug te 

dringen. De kantorenloods is 

het eerste aanspreekpunt voor 

private partijen en partijen als 

woningcorporaties. De functie 

bestaat sinds oktober 2006. 

Directe aanleiding voor de 

introductie van de kantorenloods was ook toen 

al de, zelfs ten tijde van hoogconjunctuur, hoog-

opgelopen leegstand. Datgene dat voor veel 

branches geldt, namelijk dat op het moment dat 

er aan de bovenkant van de markt iets nieuws 

wordt toegevoegd, dit automatisch vervanging 

van de onderkant van de markt betekent, gaat 

voor de vastgoedmarkt niet op. In de Uitvoerings-

stratgie Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) 

van de noordvleugel van de Randstad van begin 

2007 bleek dat er voor miljoenen vierkante 

meters aan nieuwbouwkantoren op de rol stond. 

Destijds is besloten 3,5 miljoen m² van deze 

plannen te schrappen waarvan maar liefst 1,2 

miljoen m² in Amsterdam. Deze actie bleek nog 

niet het gewenste effect van een meer evenwich-

tige kantorenmarkt op te leveren. Amsterdam 

heeft daarom een kantorenloods aangesteld om 

transformatie te bevorderen. Daarnaast wordt 

er een regionale kantorenstrategie opgesteld. 

Daarin wordt opnieuw gesneden in de plannen, 

waarbij ook een koppeling wordt gemaakt met 

de bestaande voorraad. In die lijn kan ook de 

recent door de gemeente Amsterdam afgekon-

digde bouwstop worden geïnterpreteerd.”

De ambitie van de Amsterdamse 

kantorenloods is om jaarlijkse 

100.000 m² leegstaande kan-

toorruimte om te zetten naar 

functies als wonen, hotels 

en voorzieningen. Paul moet 

toegeven dat dit een wel erg 

ambitieus streven is geweest. 

“De afgelopen jaren is het 

ons gelukt om, in samen-

werking met de eigenaren van 

leegstaand vastgoed, circa 

120.000 m² kantoorruimte 

naar andere functies te trans-

formeren. Startpunt hiervoor vormde het inzich-

telijk maken waar die leegstand zich in de stad 

bevond. Dit is letterlijk in kaart gebracht. Op 

objectniveau wordt inzichtelijk gemaakt waar de 

structurele leegstand (voor meer dan 50% langer 

dan 3 jaar leeg) zich concentreert. Dit is circa 

40%van de totale leegstand.”

Aanvankelijk was de aandacht vooral gericht op 

de transformatie van individuele kantoorpanden. 

Maar Paul vervolgt: “De laatste tijd constateren 

wij samen met de markt dat de opgave vooral 

ligt bij de herontwikkeling van grootschalige 

kantoorlocaties. Daarbij ligt de focus op het 

doorbreken van het monofunctionele karakter in 

gebieden waar de leegstand zorgelijk is. Denk 

aan locaties als Sloterdijk/Teleport, Amstel III, 

Zuidoost en Diemen, allen gelegen buiten de 

ringweg. Succes bereik je hier via gebiedsgewijze 

aanpak. Binnen de ring betreft de leegstand met 

name een pandprobleem.”  

Overheid en markt kunnen niet 
zonder elkaar
Het periodiek in kaart brengen van de probleem-

gebouwen en –gebieden is één, het daadwer-

kelijk komen tot oplossingen is twee. Welke 

rol speelt de kantorenloods daarin? Paul legt 

uit: “de kantorenloods heeft vooral een facili-

terende taak, te weten het bij elkaar brengen 

van partijen. Vastgoedeigenaren met startende 

ondernemers, de commerciële vastgoedmarkt 

laten praten met de publieke, niet commerciële 

markt van onderwijs, zorg en ander maatschap-

pelijk vastgoed, haar oor te luister leggen bij 

waar vraag naar bestaat. Het netwerk van de 

kantorenloods, in combinatie met het feilloos de 

weg weten in de ambtelijke wereld en daarmee 

weten hoe je ‘dingen van de overheid (sneller) 

gedaan krijgt’ zijn de belangrijkste assets van 

de kantorenloods. Mijn werkdag bestaat voor 

een belangrijk deel uit het praten met en het bij 

elkaar brengen van beleggers, woningcorpora-

ties – partijen met aanbod aan de ene kant – en 

vastgoedgebruikers zoals kleine ondernemers 

of hotelexploitanten aan de andere kant. In het 

bijzonder waar het gaat om een gebiedsgewijs 

leegstandprobleem zijn dit aan de aanbodkant 

van de markt geen gemakkelijke gesprekken. 

Je bent tenslotte bezig eigenaren ervan te 

overtuigen dat ze een probleem hebben. Daar 

waar beleggers zich dit vaak al terdege bewust 

zijn overigens, maar door hetzij gebrek aan 

kennis, belemmeringen vanuit hun beleggings-

beleid, gebrek aan middelen, hetzij door on-

Bron: Kantorenmarktmonitor B.V. 2010 

Bron: Kantorenmonitor B.V. 2010 
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welwillende aandeelhouders die niet zitten 

te wachten op langdurige herontwikkelings-

leegstand, transformatie tot dan toe niet van 

de grond is gekomen. En niet te vergeten de 

onrendabele top die in veel gevallen met her-

ontwikkeling gepaard gaat. De praktijk wijst 

uit dat de investeringskosten bij herontwikke-

ling bijna net zo hoog zijn als die van complete 

nieuwbouw. Logisch dus dat nieuwbouw in veel 

gevallen wordt verkozen boven transformatie.” 

“Het proactief bij elkaar brengen van vraag en 

aanbod, het kunnen versnellen van bijvoorbeeld 

bestemmingsplanprocedures, het toestaan van 

tijdelijke functiewijziging en het op gemeente-

lijk niveau in kaart brengen van waar behoefte 

aan bestaat en dit vastleggen in quick scans 

gekoppeld aan programmatische, stedenbouw-

kundige en niet te vergeten bestuurlijke mo-

gelijkheden hebben al tot diverse succesvolle 

transformatieprojecten geleid (zie kader). Om de 

transformatie en herontwikkeling ook beleids-

matig te stimuleren en faciliteren is bij het Ont-

wikkelingsbedrijf Amsterdam het zogenaamde 

Accommodatieteam ingesteld. De kantorenloods 

werkt in het gemeentelijke Accommodatieteam 

samen met een stadsloods, hotelloods en bedrij-

venloods. Gezamenlijk brengen de loodsen vraag 

en aanbod van ruimte in kaart en trachten samen 

met stadsdelen en projectbureaus vestigingsmo-

gelijkheden op maat te bieden. Hierbij werk ik 

als kantorenloods ook in regionaal verband aan 

transformatie en stem ik mijn activiteiten af met 

omliggende gemeenten zoals Diemen, Haarlem-

mermeer en Amstelveen. Daarnaast is ook een rol 

weggelegd voor Bureau Broedplaatsen. Dit is een 

onderdeel van de gemeente Amsterdam dat tot 

taak heeft meer betaalbare ateliers en (woon-) /

werkruimtes voor kunstenaars en broedplaats-

groepen te realiseren. Het Bureau doet dit in 

samenwerking met de doelgroeporganisa-

ties, stadsdelen, centrale diensten, corporaties, 

makelaars, ontwikkelaars en banken. Die be-

taalbaarheid uit zich in lage huren die kunnen 

worden gerekend vanwege subsidies.”

Ook Paul realiseert zich dat het van het 

grootste belang is ook creatieve financiële 

oplossingen te vinden voor leegstaand 

vastgoed. “Onrendabele toppen blijken veelal 

het grootste struikelblok van transformatie. Zo 

wordt momenteel nagedacht over het opzetten 

van een gemeentelijk investeringsfonds waar 

vastgoedpartijen tegen gunstige voorwaarden 

leningen kunnen aangaan en niet of in mindere 

mate hoeven aan te kloppen bij banken. 

Ook flexibele erfpachtconstructies worden 

momenteel overwogen waarbij bijvoorbeeld een 

deel van de afgekochte canon aan de eigenaar 

wordt ‘teruggeven’ als een soort van cash-

flowvoorziening. De belangrijkste legitimatie 

voor overheidsingrijpen ligt niet zozeer bij 

het oplossen van de leegstand, maar bij het 

voorzien in ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld 

in situaties waar transformatie en herstructu-

rering belangrijke positieve ruimtelijke effecten 

hebben. Dat is waar we het voor doen.” 

Selectie succesvolle 
transformatieprojecten 

Duintjer CS: het voormalige ABN AMRO hoofdkantoor 

aan de Vijzelstraat heeft sinds 1 juni 2008 een 

nieuwe naam en invulling: Duintjer CS. Duintjer CS is 

een verzamelgebouw waarin een mix van creatieve 

ondernemingen onder één dak gevestigd zijn. Duintjer 

CS bestaat uit ca. 13.000 m2 waarin onder andere 

productiemaatschappijen, documentairemakers, 

ateliers, communicatiebureaus, ontwerpstudio’s, architecten-

bureaus, reclamebureaus, webdesigners, producenten en 

fotografen gevestigd zijn. De tijdelijke aard van het gebouw, in 

het jaar 2010 hebben Stadgenoot en Vesteda het pand bestemd 

voor luxe koopappartementen, winkels, kantoren en sociale 

woningen, geeft een extra dimensie aan de sfeer.

Volkskrantgebouw: dit gebouw, gelegen aan de 

Wibautstraat, is de grootste broedplaats van 

Nederland. De voormalige redactieruimtes van de 

Volkskrant zijn medio 2007 in gebruik genomen door 

ongeveer 500 mensen die in het markante gebouw 

hun atelier, bedrijf, werkplaats, dansvloer, fotolab of 

muziekstudio gevestigd hebben. Stichting Urban Resort 

huurt het complex van corporatie Stadgenoot tot in ieder geval 

eind 2014. Urban Resort regelt onderhuur, onderhoud, toewijzing 

en beheer. 

Rembrandtpark: eignaar Pronam heeft vergevorderde plannen, in 

samenwerking met de gemeente Amsterdam een functiewijziging 

door te voeren van haar leegstaande kantoorgebouw aan de 

Staalmeesterslaan. De tranformatie moeten leiden tot een hotel, 

met in de laagbouw een onderwijsfunctie in combinatie met 

studentenhuisvesting. 

Van Leijenberghlaan: kantoorgebouw van belegger IVG dat ook na 

een grondige renovatie onverhuurbaar bleek. IVG heeft het pand 

verkocht en er is een hotel van gemaakt. 

onrendabele top veelal grootste 
belemmering voor transformatie
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“Levendige steden zijn er in Europa in overvloed, 
maar weten jullie ook niet-levendige steden te 
noemen?”, zo luidde mijn vraag aan de studenten. 
Het antwoord wist ik zelf ook niet en dan leg je zo’n 
vraag eenvoudigweg voor aan de studenten. Ja, toen 
werd het stil in de collegezaal. 

De vitale stad

Van de Professor

“Den Haag” zei een student en hoongelach viel hem ten deel. 

Vervolgens noemde iemand Lelystad. Maar ook dat viel in 

verkeerde aarde. Rond de haven en Bataviastad zou het volgens 

een studente regelmatig bruisen van het leven. Het is er ook 

prima wonen en er worden voordurend woningen bijgebouwd. 

Dus van een slapende stad kan dan geen sprake zijn, was haar 

handige weerwoord. Haar ouders bleken er te wonen. “Maar 

wat had mijnheer de docent dan zelf in gedachten?”, vroeg een 

slimmerik. 

Ja, nu werd de grond wat heet aan de voeten. Ik zat te denken 

aan het stadje Stenay in Noordoost Frankrijk en aan Detroit; in 

beide steden kan je voor de prijs van een kleine auto een redelijk 

huis kopen. Maar is het niet wat flauw om met zulke uithoeken 

op de proppen te komen? “Wat denken jullie van Franeker, een 

stad die ooit een universiteit had”, zei ik. Daar had niemand 

meteen van terug. “Daar is het in het weekeinde echt uitgestor-

ven”, zo vervolgde ik, met een recent bezoek aan deze stad voor 

ogen. Gelukkig was er blijkbaar geen Fries in het gehoor. Mijn 

Rand stedelijke arrogantie werd niet meteen afgestraft. Voordat 

er evenwel een student wakker zou worden voegde ik er toch 

meteen aan toe “Maar daar denken de bewoners natuurlijk 

anders over”.

Later las ik op de site van de plaatselijke VVV dat er zelfs 

nog academische promoties plaats vinden. En verder zijn er 

belangrijke kaatswedstrijden, is het één van de 11 steden 

van de gelijk namige tocht aan en is er de grootste sporthal 

van Friesland. Ook één van de kleinste steden van Nederland, 

Bronkhorst, dat in 1482 stadsrechten kreeg en waar maar 150 

mensen wonen, blijkt voor zijn omvang nog erg vitaal en is 

internationaal zeer bekend vanwege een boekenmarkt. Neen, 

voor steden met een serieuze bevolkingskrimp moet je in rand-

gebieden als Noordoost Frankrijk, Oost-Duitsland, Zuid-Italië 

en Noord-Spanje gaan zoeken. Daar vertrekken de succesvollen 

en blijven de onrendabelen en ouderen achter. Prijsdalingen en 

leegstand van woningen leiden hier tot een verdere verschraling 

van voorzieningen en leefbaarheid1.

Het gaat blijkbaar goed met de meeste centraal gelegen steden in 

Europa. Sommige steden hebben zelfs een “come back” gemaakt. 

Zo is Bilbao in Spaans Baskenland van een grauwe industrie-

stad veranderd in een bloeiend cultuur- en zakencentrum. Alleen 

al het Museo Guggenheim aldaar trekt al meer dan een miljoen 

bezoekers per jaar! Hetzelfde geldt voor Manchester, Lille en 

Tilburg, om een paar steden te noemen. Maar waarom dan zo’n 

uitgebreide literatuur over het vitaliseren van steden? Bij lezing 

blijken ze vaak te zijn geschreven door vertegenwoordigers van 

gemeenten die een verklaring proberen te geven waarom het 

beter is gegaan met hun stad of hoe het beter zou moeten gaan2. 

Het stadhuis 

van Franeker

1)  Deze passage is ontleend aan Jan Latten, 2010, Bevolkingskrimp, Jonge senior als reddende engel, in: FD, maart, p. 33.

2)  Zie bijvoorbeeld: Saskia Sassen, 2001, The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, 412 p.; Sjaak Boeckhout, 1999, Vitale stadseconomie en 

grote-stedenbeleid, in: Rooilijn, nr. 9 november, p. 454 – 458; Anne Luijten, Comeback City, 2009, in: Buildingbusiness, oktober, p. 11 – 29; alsmede Laura Wille, 2009,  

5 ingrediënten voor economische vitaliteit, in: #OB, september, jaargang 12, p. 40 – 43.



Als ‘oplossing’ wijst men dan al snel op een samenhang tussen de 

volgende factoren.

•  één gezamenlijke (politieke) visie op de toekomst

•  een groei van de economie 

•  een aantrekkelijk woonklimaat (ook voor studenten, kunstenaars 

en hoogopgeleiden)

•  veiligheid en leefbaarheid 

•  een groei van de bevolking

•  blijvende aanwezigheid van hoog opgeleide en creatieve bevol-

kingsgroepen

•  aanwezigheid van banen en mogelijkheden kennis te delen

•  een goed ondernemingsklimaat (ruimte voor initiatief)

•  aanwezigheid van winkel-, horeca en andere recreatiemogelijk-

heden

•  een mate van functiemenging en een diversiteit aan voor-

zieningen

•  ruimte en aanwezigheid van culturele voorzieningen

•  broedplaatsen en kansenzones

•  het kunnen ontvouwen van persoonlijke netwerken

•  een bestuur dat innovatie en een projectgerichte aanpak 

nastreeft

• een aantrekkelijk stadshart

• een goede bereikbaarheid en infrastructuur

• een identificatie van de burgers met de stad (ze moeten er van 

houden; anders zetten ze zich er niet voor in en gaan ze weg)

Maar over de volgorde van belangrijkheid van de verschillende 

factoren verschilt men van mening. En wat betreft de causaliteit 

doet zich veel kip-en-ei-problematiek voor. Wel is men het er min 

of meer over eens dat de primaire huisvestingsbeslissing ligt bij 

mensen en niet bij bedrijven. Mensen komen af op een aantrek-

kelijke woonomgeving. En verder is er dan nog een discussie 

over in hoeverre de drie T’s van Amerikaanse urban planner 

Richard Florida (Talent, Technology en Tolerance) de komst van 

de creatieve klasse bepalen en daarmee het “recept” vormen 

voor stedelijke economische groei. In Europa zou dit bij een 

minder grote mobiliteit van kenniswerkers niet opgaan en zouden 

daarentegen persoonlijke netwerken van groter belang zijn3. Waar 

creatieve kenniswerkers wonen wordt in Europa veel meer bepaald 

door de locaties van familie, vrienden, studie en door de moge-

lijkheden een huis te vinden, dan door sociale en culturele kansen 

en voorzieningen. Anderen daarentegen schrijven de aanwezig-

heid van de creatieve klasse vooral toe aan de aanwezigheid van 

banen, de nabijheid van natuur, het aanbod van podiumkunsten 

en het aantal misdrijven4. Dan zou je niet in Heerlen, Emmen en 

Almelo moeten zijn. Almere en Spijkenisse hebben bij die maatstaf 

ook geen bijzondere kwaliteiten. 

Succes heeft altijd vele vaders en moeders en het is dan ook be-

grijpelijk dat velen de opbloei van hun stad op hun conto willen 

schrijven. Maar als het dan zo’n maakbaar proces zou zijn, 

waarom zie je dan bijkans over de hele wereld steden groeien en 

het platteland leegtrekken. Voeren alle steden dan zo’n succesvol 

beleid of spelen andere factoren ook een rol? Zo valt in Europa 

te wijzen op de gevolgen van de (sub)urban sprawl. Die subur-

banisatie heeft namelijk ook zijn nadelen, waaronder veel woon 

- werkverkeer (files) en een grote mate van functiescheiding. 

Mensen die het kunnen betalen geven liever wat meer uit voor 

een huis in de stad dan veel tijd en geld kwijt te zijn aan foren-

senverkeer. Voormalige industriële ruimten (brown fields) komen 

beschikbaar voor woningbouw. Door de internationale groei van 

de diensteneconomie worden centraal gelegen steden steeds aan-

trekkelijker om in te wonen en de werken. Persoonlijke ontmoetin-

gen worden belangrijker naarmate het e-mail verkeer toeneemt. 

Door de welvaartsgroei gaat men eerder voor belevingen dan voor 

de producten van de weidewinkel en in een stad is er vaker wat 

te beleven dan op het platteland. De steden trekken niet alleen 

Het gezin van Sebastiaan Olij in de PC. Hij is directeur van een vastgoedmeetbedrijf.
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immigranten aan maar ook jongeren van het platteland. De steden 

in de Randstad zijn booming en krijgen er volgens het CBS veel 

inwoners in de komende jaren bij5. Al met al denk ik dat wij hier 

met een min of meer autonome ontwikkeling te maken hebben. 

Die is maar ten dele maakbaar, al helpen zaken als een goede in-

frastructuur, veiligheid en het stimuleren van onderwijs en kunst 

zeker wel. 

Natuurlijk spreekt niet iedereen het wonen in een drukke stad aan. 

Bij tijd en wijle kies ik voor het leven dat in het op en top Britse 

magazine Country Living wordt gepropageerd. Voor wie het niet 

weet: “Country Living offers a wealth of inspiration and practical 

advice on homes and decorating, gardening, seasonal food and 

craft, alongside up-to-date information on health, rural affairs, 

nature and the environment”. Maar na een dag koeknuffelen heb 

ik het wel weer gehad en ga ik voor zien en gezien worden in de 

hoofdstedelijke P.C.-Hooftstraat. Ieder weekeinde tref ik daar vast-

goedminnend Nederland aan. Dat is erg gezellig en informatief. 

Maar er is baas boven baas. Vergeleken met Londen bijvoorbeeld 

is Amsterdam een dorp, maar wel een vitaal dorp. En het gaat om 

de vitaliteit, ook al is die in de provincie.

Peter van Gool

3)  Zie het EU-project Acre (Accomodating Creative Knowledge): zie in het bijzonder Sako Musterd en Alan Murie (eds.), 2010, Making Competitive Cities, Oxford, Wiley-Blackwell.

4)  Zie Gerard Marlet, 2010, De aantrekkelijke stad, VOC Uitgevers, ISBN 978-79812-04-2.

5)  Zie: CBS Bevolkingstrends, 2009, nr.

advertentie
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Wat is voor jou, als ontwerper, een 
vitale stad?
“Het is een beetje een modebegrip, maar wel 

een positieve”, begint Micha zijn verhaal. 

“Vitaliteit staat voor mij voor zowel gezond 

als levendig. Een vitale stad betekent voor 

mij in feite de som van al haar bewoners, de 

oude bewoners, de huidige maar zeker ook 

de toekomstige bewoners en gebruikers. Elk 

bewoner voegt in mijn ogen iets aan de stad 

toe voor de volgende bewoners. De gelaagdheid 

van de stad ontstaat voor een groot deel 

hierdoor. Het zit wat mij betreft in zowel in de 

fysieke verandering van de stad als in het wat 

abstractere collectieve geheugen. Met andere 

worden: zowel wat je op straat ziet als de 

betekenis ervan. Ik zal dit met een voorbeeld 

verduidelijken. We zitten nu in onze kantoor 

naast de ASRE in het voormalige haventerrein 

van Amsterdam. Het idee dat hier ooit een ruig 

havengebied was en dat hier nu nieuwe zaken 

gebeuren, dat intrigeert me! Zo ook is de moge-

lijkheid van toekomstige verandering - gewoon 

omdat je weet dat waar je nu zit in het verleden 

ook anders was - echt een belangrijk aspect van 

een vitale stad!” 

Het architectenbureau van Micha, dat hij 

sinds 2008 samen met Angie Abbink leidt, 

ligt inderdaad op een dynamisch stuk van 

Amsterdam. Hij vervolgt; “ik vind het belangrijk 

dat de stad in beweging is. Daarmee bedoel 

ik dat de stad steeds vernieuwd zonder dat 

radicale sloop en nieuwbouw per se nodig is. 

Een vitale stad kenmerkt zich door elementen die 

herkenbaar blijven, ook na veranderingen, zoals 

bijvoorbeeld de infrastructuur, de verkaveling, 

straatnamen of monumenten. Dat vind ik ook 

een bijkomend voordeel van de crisis, dat de 

Micha de Haas is architect/ partner van architecten bureau 
Abbink X De Haas in Amsterdam. Daarnaast geeft hij les op 
de Technische Universiteit in Delft. Onlangs won zijn bureau 
de opdracht voor de herontwikkeling van de Tabakspanden in 
Amsterdam, de bekende krakerspanden aan de Spui straat in 
Amsterdam. Daarnaast is het bureau ondermeer actief in de 
Westelijke Tuinsteden en andere stedelijk vernieuwings locaties. 
Masterclass vroeg hem om zijn visie op de vitale stad.

Interview met Micha de Haas, partner van Abbink X De Haas architectures

Loslaten en ruimte 
creëren

door: Annemarie Noordermeer

in
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rv
ie

w



Nr 23  •  augustus 2010 21

verandering van de stad veel geleidelijker gaat. 

Neem bijvoorbeeld de Westelijk Tuinsteden in 

Amsterdam waar wij als bureau ook actief zijn. 

Daar worden nu beslissingen anders genomen, 

waarbij het tijdsaspect een belangrijke rol 

speelt.”

Over graf heen regeren
“Als architect wil je graag een ontwerp maken 

dat ‘af’ is en tijdloos. Maar in feite heb je daar 

als ontwerper geen controle over. Een afgerond 

gebouw is voor ons het einde van de opdracht, 

terwijl dit pas het begin is voor het gebouw en 

de gebouwde omgeving. Ontwerpers willen vaak 

niet weten dat de wereld daarna veranderd en 

zo probeert men over zijn graf heen te regeren”, 

aldus De Haas. “In Nederland zie je vaak dat 

alles tot in de puntjes is uitgedacht, bijvoor-

beeld in extreme mate op VINEX-locaties. Er is 

dan geen speld tussen te krijgen als je iets na 

verloop van tijd wilt veranderen. Niet vitaal dus. 

In andere culturen, zoals in Japan, stelt men dat 

als het gebouw net opgeleverd is, het in feite 

al veranderd is ten opzichte van het ontwerp. 

Architecten zijn daar volgens mij veel beter in 

het los laten. Ik vind het belangrijk dat we de 

ruimte laten voor verandering en bewoners 

de gelegenheid geven iets toe te voegen aan 

de woning. Ik vind het een prettig idee als 

bewoners kiezen voor een specifiek type woning 

en daar vervolgens een heel andere interpretatie 

aangeven dan dat ik als ontwerper van tevoren 

had bedacht en uitgewerkt! Ik bedoel daar bij-

voorbeeld mee het innemen van de ruimte tussen 

openbaar en privé, de semi-openbare ruimte. Op 

Ijburg is deze zogenaamd ‘encrochement zone’ 

met succes geïntroduceerd. Bewoners gaan 

hier plantenbakken plaatsen en allerlei andere 

elementen toevoegen. Bewoners hebben het 

recht om hun woning of woonomgeving eigen te 

kunnen maken.”

En hoe kijk je als architect aan 
tegen de opgave in de historische 
binnensteden?
“In de binnenstad is vaak sprake van een in-

gewikkelde context. Voor velen ligt het dan 

voor de hand om historiserend aan de slag te 

gaan. Ons bureau vind dat te gemakkelijk en 

haast per definitie niet vitaal. De weg van de 

minste weerstand. De actuele discussie over 

het plaatsen van de binnenstad van Amsterdam 

op de werelderfgoedlijst van Unesco is een 

goede voorbeeld (intussen is bekend dat de 

In mijn ogen zijn aannemers  
geen garagehouders

Mengen en loslaten: winnende inzending voor de NAI/

Ymere prijsvraag voor Heesterveld (Amsterdam zuid 

oost). Combinatie van nieuwbouw (met functiemen-

ging) en hergebruik (broedplaats). 
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Amsterdamse grachtengordel op de Unesco-lijst 

van werelderfgoed is opgenomen, red.). Voor 

velen is het behoudende insteek van Unesco het 

tegenovergestelde van een vitale stad. Ik ben 

het deels daarmee eens. Ik maak me echter daar 

zelf niet zo’n zorgen over, omdat in mijn ogen 

de stad sterker is dan een labeltje. Marketing 

en (stads)branding is wel leuk, maar het zijn 

tenslotte allemaal anekdotes. Zelfs een stad als 

Venetië is – tegen de conventie dat het een dode 

stad is - aan het veranderen.” 

Investeren vanuit een visie
“Wat ik in de toekomst graag zie is dat er binnen 

de stadsgrenzen veel beweging en ontwikke-

ling komt. Intensiveren, combineren van functies 

en transformeren van gebieden. Dan is voor mij 

de stad over twintig jaar nog steeds herkenbaar, 

maar niet hetzelfde. Daarnaast geloof ik wel in 

enkele grote projecten zoals de Noord-Zuidlijn, 

waarvan je volgens mij over vijftig jaar niet 

voor zou kunnen stellen dat de stad ooit zonder 

heeft kunnen functioneren. Volgens mij is het 

soms noodzakelijk om voorbij de kosten te 

denken en meer vanuit een lange termijn visie 

over de kwaliteiten die wij nastreven. Ondanks 

de crisis leven we in Nederland nog steeds in 

een welvarende maatschappij en ik kan mij niet 

voorstellen dat de ruimte om te investeren er niet 

meer bestaat. Een dergelijke visie geeft ook het 

gevoel dat hier nog veel kan gebeuren – maar 

zonder dat het per se morgen moet. Binnen 

onze vak vind ik het interessant om te sturen 

op zaken die met tijd en kwaliteit te maken 

hebben: overmaat, milieumaatregelen, flexibi-

liteit maar ook een ruimtelijkheid en esthetica 

die niet te mode gevoelig zijn. Naar mijn mening 

moet je je als architect niet alleen blind staren 

op het programma en kritisch verder kijken dan 

de opdracht. Bijvoorbeeld naar de omliggende 

openbare ruimte of de aansluiting bij de veran-

deringen van het gebied op de lange termijn. 

Ik geloof tegelijkertijd niet in het opleggen van 

‘zo moet het’ – een vooropgezet scenario van 

A tot Z. zeker in transformatiegebieden is het 

veel belangrijker om continue de ingrijpen te 

evalueren en zo nodig bijsturen en veranderen. 

Bottom-up initiatieven zijn hierbij vaak een 

welkom aanvulling. Het proces is intensiever 

maar vergroot de kans om een vitale stad als 

resultaat te bereiken.”

De Haas heeft ook nog een tip aan de vast-

goedprofessionals die aan de bestuurlijke 

kant werkzaam zijn. “Als bestuurder moet je 

zo’n proces blijven volgen en steeds opnieuw 

evalueren, bijsturen en nieuwe beslissingen 

nemen. Wel is het belangrijk om steeds die lange 

termijn visie in je achterhoofd houden. Volgens 

de theorie van ‘vision planning’ moet je eerst 

vooruit denken over het beeld dat je over vijftig 

jaar met de stad wil bereiken om vervolgens 

plannen te maken of veranderen. Deze visie is 

vooral kwalitatief en niet kwantitatief. Je hebt 

bijvoorbeeld de visie dat binnen de ring van 

Amsterdam mensen met inkomens van laag tot 

hoog moeten kunnen wonen. Wat moet ik dan 

als bestuurder doen, om te zorgen dat dat ook 

La Cita Attiva: besloten prijsvraag voor de  

transformatie van een grote tramremise in Rome tot 

een woon-, werk- cultuurgebied. 

Elandsstraat: multifunctioneel nieuwbouw binnen het 

door Unesco beschermd stadsgezicht in de Jordaan. 
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gebeurt? Dus niet volgens de waan van de dag 

leven, maar veranderingen plannen en daar waar 

nodig bijsturen. Een beleid waarin continuïteit en 

flexibiliteit elkaar versterken.”

Hoe zie jij de ideale rolverdeling 
tussen partijen voor je?
“Ik vind dat in onze branche teveel vanuit 

wantrouwen, onwetendheid en stereotypen 

wordt gewerkt. Als ware aannemers het type 

garagehouder, die je standaard teveel nutteloze 

zaken aanbiedt, en makelaars erop uit zijn 

uitsluitend standaardproducten te verkopen. 

Architecten zijn in dat beeld adviseurs die niet 

naar de markt luisteren. In de aanloop van een 

project leeft in mijn ogen nog veel te veel het 

idee dat iedereen compleet andere belangen 

heeft. Ideaal zou zijn om uit te gaan van een 

soort bouwgemeenschap. Volgens mij gaat 

de opkomst van BIM, dat staat voor Building 

Information Model (zie kader) hier grote invloed 

op hebben! Deze nieuwe techniek en metho-

dologie dwingt om opener te communiceren. 

Het gaat dan over de prijs, het product, hoe je 

iets bouwt en waarom juist zo en niet anders. 

Dit biedt en vereist veel meer vertrouwen en 

dan gaat het meer over wat je van elkaar kunt 

verwachten als meerwaarde voor het gemeen-

schappelijk belang: een goed product. Partijen 

gaan minder op elkaars stoel zitten. Er wordt dan 

meer vanuit de gedeelde belangen gewerkt dan 

vanuit conflictsituaties. Dus niet alleen minder 

faalkosten in de bouw en vastgoed, maar ook 

minder stress…”, beëindigd Micha zijn betoog.

De korrels: woningen met eigentijdse materialisatie 

(kortenstaal) dat moeiteloos in de historische context in 

Haarlem passen.

BIM staat voor: Building 
Information Modeling, 
oftewel: Bouw Informatie 
Modellering
Binnen een bouwproces werken zeer 

veel verschillende partijen samen om 

te komen tot het uiteindelijke resultaat. 

De rollen en verantwoordelijkheden 

van deze partijen verschuiven regel-

matig. Ook de omgeving is continu 

in beweging. De grote hoeveelheid 

partijen en gegevens binnen een 

project en de dynamiek daarvan maakt 

dat de kans op faalkosten groot is.

BIM is de oplossing die maakt dat alle 

relevante informatie gedurende het 

hele bouwproces wordt opgeslagen, 

gebruikt en beheerd in een digitaal 

(3D) gebouwmodel. Alle partijen die 

bij het bouwproces betrokken zijn 

werken met dezelfde informatie en 

zien dus van elkaar wat er gebeurt. 

De informatie is dan ook continu 

beschikbaar en altijd actueel. 

In de automotive en aerospace-

industrie wordt al heel lang dergelijke 

methodieken en informatieopslag 

succesvol toegepast.

Bron: de bimspecialist.nl

Cadiz 69 woningen in Osdorp. Verdichting (twee keer 

zoveel m2) op basis van bestaande structuren. 
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Maar dan, de ontwikkelaar heeft zijn werk gedaan en wenst het 

pand te verkopen aan een belegger. De ontwikkelaar vindt een 

koper en draagt het eigendom over. Inmiddels groeit uw bedrijf 

uit zijn voegen en u doet daarom een beroep op de huuroptie uit 

de huurovereenkomst. De nieuwe eigenaar stelt zich echter op 

het standpunt niet gehouden te zijn aan die huuroptie en geeft 

aan een nieuwe huurder te hebben gevonden voor die ruimte. 

U tovert natuurlijk direct begrippen als “contract is contract” 

en “koop breekt geen huur” tevoorschijn, maar de kans dat de 

rechter u tegenover de nieuwe verhuurder ook in het gelijk zal 

stellen is door een uitspraak van de Hoge Raad van eerder dit jaar 

zienderogen afgenomen. 

Niet alleen onder de juridisch ongeschoolde vastgoedprofessionals, 

maar ook onder juristen, wordt veelal gedacht dat de regel “koop 

breekt geen huur” betekent dat alle bepalingen uit de huurover-

eenkomst altijd één op één op de koper van een zaak overgaan. 

Alsof er een volledige contractsovername plaatsvindt. Zij die de 

moeite nemen om het betreffende wetsartikel (art. 7:226 BW) 

te lezen, lijken na lezing van slechts het eerste lid ook gelijk te 

hebben. Zij die echter ook de moeite nemen om verder te lezen, 

zien in het derde lid dat een koper van een verhuurde zaak slechts 

gebonden wordt door die bedingen van de huurovereenkomst die 

onmiddellijk verband houden met het doen hebben van het gebruik 

van de zaak tegen een door de huurder te betalen tegenprestatie. 

Oftewel, de stelling dat alle bedingen uit de huurovereenkomst 

altijd één op één overgaan op de koper van een verhuurde zaak 

is onjuist. Slechts die bedingen die onmiddellijk verband houden 

met het doen hebben van het gebruik van de zaak tegen een door 

de huurder te betalen tegenprestatie gaan mee over op de koper. 

Maar wanneer is sprake van een dergelijk beding?

Wie wel eens betrokken is geweest bij de totstandkoming van de 

huurovereenkomst en de daar doorgaans aan voorafgaande on-

derhandelingen, zal kunnen bepleiten dat alle bedingen in de 

Stel, u bent huurder van een gedeelte van een 
nieuwbouwpand. De huurovereenkomst sloot u 
met de ontwikkelaar en u bent daarbij afgegaan op 
de tekeningen. De overige gedeelten van het pand 
zijn nog niet verhuurd. Zo voorzichtig als u bent 
in deze financieel moeilijke tijden hebt u niet op 
de groei gehuurd, maar hebt u wel een huuroptie 
in de huurovereenkomst laten opnemen, zodat u 
desgewenst alsnog extra ruimte bij kunt huren.

Koop breekt geen huur, 
maar breekt het wel een 

huuroptie?
Door mr. Dennis Bode
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huurovereenkomst met elkaar samenhangen en dat de huurprijs 

gebaseerd is op dit hele samenstel van bedingen. Daarbij zou het 

wettelijke begrip tegenprestatie vervolgens niet zo eng moeten 

worden geïnterpreteerd dat daaronder slechts de huurprijs valt. 

Onderhandelen is immers een kwestie van geven en nemen, waarbij 

de huurprijs slechts één van de (natuurlijk wel een van belangrijke-

re) onderdelen is. Deze standpunten zijn afgelopen jaar ook bij het 

Gerechtshof te Arnhem bepleit. Dit Gerechtshof had wel oren naar 

deze standpunten, maar de Hoge Raad heeft hier (in navolging van 

eerdere rechtspraak) op 26 maart 2010 korte metten mee gemaakt.

In de kwestie waarover de Hoge Raad te oordelen had ging 

het om een in de huurovereenkomst opgenomen koopoptie. 

Verhuurder had de gehuurde zaak in eigendom overgedragen, 

waarna de huurder zich tegenover de nieuwe eigenaar op de 

koopoptie beriep. Koper verweert zich dan met de stelling dat 

hij niet aan de koopoptie is gebonden, omdat deze niet op hem 

zou zijn overgegaan. De Hoge Raad oordeelde, anders dan het 

Gerechtshof, dat het optiebeding niet onmiddellijk verband houdt 

met het doen hebben van het gebruik van het gehuurde tegen een 

daarvoor te betalen tegenprestatie. 

Terug naar de in de inleiding genoemde casus. Hoewel de in 

de inleiding genoemde situatie niet geheel identiek is aan de 

situatie waarover de Hoge Raad te oordelen had, zie ik niet in 

waarom over die situatie anders geoordeeld zou moeten worden. 

De huuroptie betreft immers ook geen beding dat onmiddellijk 

verband houdt met het doen hebben van het gebruik van de zaak. 

Sterker nog, de huuroptie heeft anders dan de bedoelde koopoptie 

niet eens betrekking op de gehuurde ruimte, maar op ruimte die 

eventueel nog aangehuurd moet worden. Daar komt bij dat voor 

de huuroptie geen afzonderlijke vergoeding wordt betaald (wat 

de Hoge Raad kennelijk ook van belang acht). Gevolg hiervan is 

dus dat de huurder ten opzichte van de nieuwe verhuurder geen 

beroep kan doen op de contractueel overeengekomen huuroptie. 

Deze is immers niet mee overgegaan. 

Voorgaande geldt natuurlijk slechts voor die gevallen waarin de 

koper zich in de koopovereenkomst niet uitdrukkelijk verbonden 

heeft gehouden te zijn aan alle bedingen uit de huurovereen-

komst. Hoewel het ook in het belang van de verkoper/verhuurder 

is om alle bedingen uit de huurovereenkomst te dragen, anders 

houdt de huurder immers een claim op hem over voor de gevolgen 

van het feit dat bepaalde bedingen niet zijn overgegaan waar hij 

schade door lijdt, in de praktijk gebeurt dit nog niet altijd. Gevolg 

van het niet overdragen is echter dat de huurder niet meer kan 

doen wat hij het liefst wil, namelijk de huuroptie uitoefenen. Erop 

vertrouwen dat de verhuurder het allemaal goed regelt, is daarom 

riskant. Wat kan de huurder dan wel doen?

Toegegeven, veel sterke opties heeft de huurder niet. Hij zal bijna 

altijd afhankelijk blijven van hoe de verhuurder de verkoop regelt. 

Dat is niet anders als in de huurovereenkomst uitdrukkelijk wordt 

opgenomen dat verhuurder verplicht is alle bedingen aan kopers 

op te leggen. Doet hij dat niet, dan is de koper nog steeds niet 

aan de koopoptie gebonden. Zelfs een boetebeding maakt dat niet 

anders. Een boetebeding kan er echter wel voor zorgen dat het 

belang van de verhuurder om de gehele huurovereenkomst mee te 

verkopen vergroot wordt. Het zal de verhuurder er in ieder geval 

op attent maken dat het een punt is om expliciet rekening mee te 

houden bij de verkoop. En dat kan nou net het verschil uitmaken. 

Een verplichting in de huurovereenkomst om alle bepalingen op 

te leggen aan een koper, versterkt met een boetebeding, kan dus 

zinvol zijn. 

Voor de nakoming van het boetebeding zou zelfs nog een hypo-

theekrecht aan de huurder kunnen worden verstrekt. Omdat 

een notaris bij verkoop dan altijd contact met de huurder zou 

moeten opnemen, heeft de huurder zo een extra controlemid-

del. De bereidheid van verhuurders om een hypotheekrecht aan 

huurders te verschaffen moet echter als verwaarloosbaar klein 

worden aangemerkt. De reële opties bezien, zal de huurder wat dit 

onderwerp betreft daarom waarschijnlijk afhankelijk blijven van 

zijn verhuurder. Maak het belang voor de verhuurder om aan de 

huurder te denken bij verkoop daarom zo groot mogelijk.

Dennis Bode

een boetebeding
kan zinvol zijn
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Beschrijf je huis eens. Wat maakt het specifiek 
jouw (t)huis
Het huis ligt aan het water. De combinatie van water en vastgoed 

levert voor mij zowel zakelijk als prive een extra dimensie op. ‘s 

Avonds en in het weekend stap je zo vanuit de achtertuin in je 

zeilboot.

Waarom heb je juist voor dit huis gekozen? 
We hebben het zelf ontwikkeld. Het bouwen van een eigen huis 

gaf ons de mogelijkheid het huis precies te laten aansluiten bij 

onze woonwensen.

Wat is je favoriete plek in huis? 
De woonkamer is een heerlijke plek.Als je op de bank zit kijk je 

uit over het water door een verdiepingshoge ruit van 5,40 meter 

breed. Dan heb ik geen TV meer nodig.

En wat is er minder, wat zou je graag nog aan 
je huis veranderd zien?
Ik ben net als zelfstandig ondernemer gestart. Mijn huidige 

werkplek voldoet, maar ik verwacht dat ik naar de toekomst mijn 

kantoor naar de begane grond verplaats. Verder zijn er nog wel 

een aantal projecten rondom het huis die nog op me wachten, 

maar het is nu al prima wonen.

Waarom kies je als echte vastgoedman/vrouw 
voor koop? 
De markt is nog niet zodanig consumentgericht dat je dit type 

woning volledig afgestemd op je eigen wensen kunt huren.

Hoe ziet jouw ideale woning eruit? 
Daar woon ik nu in. Toch kan mijn ideale woning er over 10 jaar 

weer heel anders uitzien. Ik blijf toch een ontwikkelaar!

De woning van: 
Ralph Steenbergen MRE

Burgelijke staat:   gehuwd

Kinderen:  geen 

Locatie: Blauwestad

Bouwjaar: 2009

Type: vrijstaand

Oppervlakte:  ca.220 m² 

Mijn (t)huis

‘s Avonds en in het weekend stap je zo 
vanuit de achtertuin in je zeilboot



Als ervaren gebiedsontwikkelaar weten we
hoe mensen willen wonen en leven, ook in
de stad. We realiseren daarom meer dan 
alleen goede woningen. Een prettige, veilige
en vitale woonomgeving is voor stadsbewo-
ners zeker zo belangrijk. Dus zorgen we voor
aantrekkelijke woongebieden, met voorzie-
ningen die wonen plezierig maken. Waarbij
we aansluiten op de aanwezige cultuur en 
de identiteit van de locatie. Op tientallen 
plekken in Nederland zijn we hier mee bezig.

Niet alleen denkend aan de klassieke binnen-
stadbewoner, maar ook aan stadsgezinnen 
die graag een huis met een tuintje hebben. 
Want we geloven in gemêleerde steden. 
Vaak werken we nauw samen met woning-
corporaties, die net als wij dat echte stads-
gevoel hebben. Zo geven we al jaren de stad 
en haar bewoners een mooie toekomst.

Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep

Thuis
in de stad
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al in de naam. Toeval? Wij geloven daar niet in. Door ons 

op elk vlak voor te bereiden en in te stellen op complexe 

oplossingen bereiken wij de vitaliteit die nodig is om tot 

succes te komen. Ook leegstand draagt bij aan de vitale 

stad, maar toch vervelend als dit ook uw gebouw betreft.

Onze ondersteuning biedt beleggers en project ont wik-

ke laars perspectief bij het oplossen van leegstand. 

Door analyse, doelgerichtheid, marketing en toewijding 

zijn vaak andere resultaten haalbaar. 

Permanent en vanuit een coördinerende rol met slechts 

oog en aandacht voor één gebouw.

Hopelijk neemt u geen contact met ons op, want dan 

heeft u geen leegstand. De overige 90% nodigen wij 

uit contact met ons op te nemen om te bezien wat wij 

voor uw leegstand kunnen betekenen. Alleen randstedelijk 

en boven 3.000 m2 leegstand. 

Vitaal Invast

Directie contact: 

Drs Bastiaan Driessen MRE  

 

Statenlaan 59  |  Postbus 17179  

2502 CD Den Haag 

Tel: 070 33 858 33  

E-mail: driessen@invast.nl 

www.invast.nlINVESTMENTS  •  CORPORATES  •  HOTELS
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