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hoogbouw [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
Hoogbouw is een term die gebruikt wordt voor hoge gebouwen. Offi cieel wordt in Nederland de term hoogbouw 
gebruikt voor gebouwen waarin volgens het Bouwbesluit een lift vereist is.    

Voor het nieuw Fries Museum geldt, met zijn hoogte van circa 24 meter, dat het tot één van de hogere gebouwen van 
de binnenstad van Leeuwarden kan worden gerekend. Het ontwerp van het nieuwe museum, dat in 2013 zijn deuren 
opent aan het Wilhelminaplein, is van de bekende Nederlandse architect Hubert-Jan Henket. IPMMC vastgoed is ver-
antwoordelijk voor het projectmanagement van het Fries Museum dat deel uitmaakt van project Nieuw Zaailand. Voor 
meer informatie zie www.nieuwzaailand.nl
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High in the sky
Persoonlijk heb ik niet zoveel met hoogbouw. Ik blijf 
liever laag bij de grond. Ben ook niet zo’n hoogvlieger. 
Hoogtevrees is daar mede debet aan. Gelukkig is niet 
iedereen zoals ik, want dan zou het een saaie, platte 
bedoening zijn. 

Vanuit stedenbouwkundig en architectonisch perspectief is het fraai om in zowel het 
platte vlak als in de hoogte (3D dus) variaties aan te brengen. Om die reden heeft 
Amsterdam met haar hoogbouwvisie (zie verderop in deze Masterclass) vooraf nagedacht 
over gewenste toekomstige skylines in Amsterdam. 

Zo zijn skylines vroeger niet ontstaan. San Gimignano (Toscane, Italië), 
met zijn mooie middeleeuwse torens, is ontstaan in de 12e en 13e 
eeuw doordat rivaliserende families elkaar de loef af wilden steken 
met de hoogste toren. Die wedstrijden, om wie de grootste heeft, zijn 
nog steeds gaande maar meer op wereldschaal. Want hoogbouw is, 
naast het rationele argument van efficiënter ruimtegebruik, toch ook 
nog steeds een kwestie van prestige.                   San Gimignano (Italie)

In Nederland is Rotterdam van oudsher de stad met hoogbouw. In Rotterdam is zelfs 
de eerste wolkenkrabber van Europa (!) gebouwd: het Witte Huis uit 1898. Wonder 
boven wonder is dit gebouw in de tweede wereldoorlog, tijdens het bombardement van 
Rotterdam, blijven staan en dus nog steeds te bewonderen. 

Maar ten tijde van onze eerste ‘wolkenkrabber’ 
was New York al een verzameling van echt hoge 
wolkenkrabbers. Vanwege de historische bin-
nensteden werd in Europa minder hoogbouw 
gebouwd simpelweg omdat er weinig ruimte 
was om hoogbouw te realiseren.  
        het Witte huis in Rotterdam (1898)   New York (1913)

Bovendien riep hoogbouw vaak weerstand op: horizonvervuiling en een niet gewenste 
massaliteit. Sinds de negentiger jaren lijkt het taboe op hoogbouw in Nederland 
doorbroken en bouwen diverse steden hoge gebouwen. Voorbeelden zijn de Zuid-As in 
Amsterdam, de ministeries rond het centraal station van Den Haag en de grootschalige 
ontwikkelingen rondom Hoog Catherijne in Utrecht.

Hoogbouw heeft terecht prestige want het is een complexe materie. 
Hoogbouw moet zich voegen in haar omgeving: zowel de verre 
omgeving (zichtlijnen) als de naaste omgeving (schaduwwerking 
en windhinder). Ontwikkelaar, architect, constructeur en installatie-
adviseur moeten nauwer samenwerken om alle ambities te kunnen 
verwezenlijken. De bouwlogistiek is complex: hoe krijg je bijvoor-
beeld het te verwerken beton op hoogte voordat het droogt? Maar 
ook juridisch zitten er haken en ogen aan: wie is verantwoordelijk bij 
bouwfouten? Daarnaast zou het mooi zijn als zo’n eyecatcher in alle 
opzichten een duurzame uitstraling, passend bij deze tijd, kan krijgen. 
De redactie van deze Masterclass heeft de lat hoog gelegd: veel 
plezier met lezen! 

Inge van der Meer
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Van de Voorzitter Inhoud

Omslagfoto: Manama: Bahrain World Trade Center. 
(zie pagina 12)
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Het meten van succes kan op verschillende manieren. Meestal wordt 

succes uitgedrukt in cijfers. Zo ook door de PROVADA-organisatie. Op 

hun website meldt de organisatie vol trots dat in drie dagen 22.858 

bezoekers de toegangscontrole succesvol passeerden, 256 standhou-

ders zich presenteerden en 209 bijeenkomsten werden gehouden. 

Om vervolgens te concluderen dat de PROVADA 2011 weer een groot 

succes was. Of die bezoekers, standhouders en toehoorders tevreden 

waren, daar wordt met geen woord over gerept. 

Op dinsdag 7 juni, de eerste dag van de PROVADA, werd alweer voor 

de vierde keer de ASRE AA Provadaborrel gehouden. Voor de derde 

keer met Almere als gastheer. In tegenstelling tot voorgaande jaren en 

tegen de bezoekerstrend van de PROVADA als geheel in, viel het aantal 

leden dat de borrel wist te vinden helaas wat tegen. De leden die er 

waren, maakte een snelle selecte steekproef duidelijk, waren echter 

tevreden. Toch een reden om voor 2012 in het bestuur nog eens goed te 

kijken naar deze activiteit en mogelijke verbeteringen om meer leden te 

binden. Tot volgend jaar?!

Verenigingsnieuws

Amsterdam, 21 juli 2011

Soms zijn er berichten die je meerdere malen moet 

horen, voordat de inhoud echt tot je doordringt. In 

mei ontvingen wij helaas een dergelijk bericht: onze 

gewaardeerde klasgenoot Michael Koomen heeft 

tot onze grote ontsteltenis het leven gelaten na een 

tragisch incident.

Michael was een sociale en rustige jongen die echter niet schroomde om 

zijn mening te laten horen. Hij was vrijwel altijd goed gemutst en kon zaken 

eenvoudig relativeren. Michael was oprecht geïnteresseerd in zijn medestu-

denten, een echte teamplayer. No nonsens, gewoon doen wat je zegt en je kon 

altijd een beroep op hem doen. Dat was prettig werken gezien het intensieve 

studietraject waarin we ons bevinden. Zijn betrokkenheid blijkt ook uit zijn 

enthousiaste verhalen over zijn passie voor het voetbal als Ajaxfan (die derde 

ster voor het dertigste landskampioenschap was voor hem al lang een feit) 

maar zeker ook als aanvoerder van het 4e en als voetbalcoach van het junioren-

team bij RKAVIC. Michael was een optimist en echte levensgenieter. Daar waar 

iedereen zich zorgen maakte over de eerste tentamenreeks in januari, ging hij 

vier weken op reis. Het was een voorrecht Michael te mogen kennen en van 

hem te leren.

Ook al is Michael niet meer, hij zal voor altijd zijn eigen plek behouden in onze klas. 

MRE klas 2010-2012,

Mohammed Amlal, Matthijs Bakker, Jeroen Belt, Léon Borkes, Patricia Bos, 

Martijn Bremmer, Jop van Buchem, Arnold De Bue, Dries Castelein, Wessel 

Doldersum, Robert-Jan van Duijn, Jimmy Feitz, Niels van Ginkel, Mark Huiskes, 

Maurits Jansen, Paul de Jonge, Gonnie Linssen-Adriaans, Rianne Mastop, Arjan 

Nieborg, Ed Noordam, Priscilla van Ooijen, Gerbrand Osinga, Dennis Ramaaker, 

Micha Reusen, Ingmar Scheiberlich, Jorn Thoomes, Yucel Unlu, Frank Veen, 

Edwin Verhaagen, Bart Vink, Martijn Vlasveld, Stefen Werner, Fedde van der Zee

In memoriam MRE Companyvisit 
KPMG Amstelveen

Op 16 juni jl. werd een MRE Company Visit gebracht 

aan het nieuwe kantoor van KPMG Meijburg & Co. De 

bijeenkomst vond plaats in de vorm van een ontbijt-

sessie. Annemiek van Dijk MRE sprak over de impact 

van de veranderende regelgeving van lease accounting 

in het vastgoed. Aansluitend gaf de architect Marcel 

van der Schalk een voordracht over het kantoor 

‘Langerhuize 9’. Het 

programma werd 

afgesloten met een 

rondleiding door het 

gebouw. 

De doelstelling van de MRE Company Visit is om nader 

kennis te maken met een vastgoedgerelateerde partij en 

haar huisvesting. Dit geschiedt middels een vakinhoude-

lijk programma en een bezichtiging van het vastgoed. 

Deze Company Visit kwam volledig aan deze doelstelling 

tegemoet, KPMG bedankt! 

Lees verder over het nieuwe kantoor van KPMG en 

architect Marcel van der Schaik op www.hoimedia.nl/

reportages/kpmg-amstelveen/index.html

ASRE AA Provadaborrel 2011
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Lustrum
2011 = LUSTRUM 
2011 is een bijzonder AAA jaar.
Het is tijd voor feest! De ASRE Alumni Association bestaat 20 jaar. 

In heel 2011 vieren we gezamenlijk ons Lustrumjaar aan de hand van een verscheidenheid aan  

activiteiten. Inspirerende, actieve, gezellige en flitsende activiteiten om nooit meer te vergeten.  

Lustrummomenten die je niet wilt missen! 

MRE goes TED
Op donderdag 29 september organiseert de AAA het evenement ‘MRE goes TED’, meer info vind 

je op de volgende pagina van deze Masterclass.

LustrumFEEST: Save the date
Een van de spectaculaire lustrummomenten 

vindt plaats op donderdag 24 november. Het 

lustrumfeest met thema ‘De Reunie’ barst 

dan los. Be there! 

Sponsoring 
Om dit bijzondere jaar feestelijk te maken 

doen we graag een oproep voor sponsoring. 

Op velerlei manieren, van klein tot groot, 

is het mogelijk om een bijdrage te leveren, 

zodat de activiteiten van het lustrumjaar 

daad werkelijk kunnen plaatsvinden. En elke 

bijdrage van de organisatie waar je werkt is 

voor ons groots, evenals de tegenprestatie! 

Wij bespreken graag de mogelijkheden met 

je. 

Homeplan: AAA goede doel
Loop je dit jaar de marathon? Vier je je 

verjaardag en zoek je een kadotip voor 

je gasten of wil je ‘gewoon’ een bijdrage 

leveren aan een enorm goed doel? Een 

donatie aan Homeplan is het antwoord. Homeplan is een ideële organisatie 

die zorgt voor concrete huisvesting voor de aller armsten in ontwikkelingslan-

den (www.homeplan.nl). 

Meer informatie over Homeplan vind je elders in deze Masterclass. Je kunt 

je bijdrage doen via het rekeningnummer van de ASRE Alumni Association: 

518336859 te Maassluis onder vermelding van Homeplan. Veel dank alvast!

Lustrumcommissie
De lustrumcommissie is hard aan de slag om er een fantastisch jaar voor ons van te maken. Het is erg leuk én 

veel werk. Nieuw bloed is heel welkom. Als je mee wilt denken én doen, horen we het graag!

Zowel voor het bespreken van de sponsormogelijkheden en voor je mogelijke rol bij de  

lustrumactiviteiten kun je mailen of bellen naar j.schreuder@asre.uva.nl of 020-6681129.
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ASRE Talent 
Seminar 2010/2011

Op 20 mei vond het eerste ASRE Talent Seminar 2010/2011 plaats op 

de ASRE. Het seminar is georganiseerd om aandacht te besteden aan  

verschillende waardevolle scripties die door MRE- en MSRE-studenten 

zijn geschreven. 

Nadat Leo Uittenbogaard de middag had geopend, startte keynote 

speaker Annique Bruin met een presentatie van haar scriptie 

‘Functioneren na fusie: fictie of feit?’over het effect van fusie op de 

prestaties van woningcorporaties. 

Vervolgens werden in parallelsessies de scripties gepresenteerd van:

Richard Buijtendijk: Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeont-

wikkeling: invloed van creatieve beroeps groepen en hoger opgeleiden 

op indirect rendement vastgoedbeleggingen;

Reinoud Fleurke: Verzakelijking in bedrijfseconomisch perspectief: 

een onderzoek naar verticale relaties binnen de bedrijfskolom voor 

bedrijventerreinen;

Maarten ter Horst: Kantorenleegstand in de 

Metropoolregio Amsterdam: wat is de gewenste rol van gemeenten?;

Pieter van der Horst: Duurzame gebiedsontwikkeling is meer dan 

een verzameling duurzame gebouwen;

Vincent Huizinga: De slechtste referentie is nog een referentie: een 

verkennend onderzoek naar een mogelijke standaardisatie voor de 

beoordeling van huurreferenties;

Jac Huysmans: Risico aversie in stochastische 

onderhandelingspelen;

Roel Lamb: De waarde aansprekende architectuur: 0,29 BAR. 

Alle scripties zijn te vinden op www.vastgoedkennis.nl. Gezien de 

inspirerende presentaties en enthousiaste reacties van de circa 50 

genodigden kan worden teruggekeken op een geslaagde middag.   

Verenigingsnieuws

De Vastgoedbank
Op vrijdag 20 mei jl. heeft MRE jaargang 2007-2009 

het inmiddels traditionele jaarcadeau aan de ASRE 

aangeboden. Voor de ingang van de school, duurzaam 

verankerd in de klinkers van het Jollemanhof, is 

een hardhouten designbank met stalen elementen 

officieel aan Leo Uittenboogaard overhandigd. De 

bank - voorzien van twee gedenk platen - zal hopelijk 

nog jaren ten goede komen aan de zitbehoefte van vele 

ASRE studenten en medewerkers. 

Agenda 2011
14 september   Company Visit: 

Schiphol

29 september  MRE goes TED

20 oktober   Nascholing ASRE: 

Woning corporaties

3 november  Open dag ASRE

24 november   Night of the Masters 

/ Lustrumfeest

1 december  Vastgoedlezing ASRE

Van de professor
De professor is 

op vakantie. 
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Real Estate Ideas worth Spreading
MRE goes TED!

Donderdag 29 september 2011, Figee Innovatie Theater, Haarlem

In het kader van haar 20-jarig bestaan organiseert de Amsterdam School of Real Estate Alumni Association een innovatief 

congres TED, wat staat voor Technology, Entertainment, Design. In een korte tijd krijgen bezoekers presentaties te zien die op 

unieke ideeën, innovaties of visies zijn gebaseerd; inspirerend voor iedereen die werkzaam is in het vastgoed!

De TED formule bestaat uit een aantal korte presentaties die elkaar direct opvolgen. Dit zorgt er voor dat je als bezoeker op het 

puntje van je stoel zit. In 1,5 uur krijg je circa 6 power speeches, met allen een uniek statement. Bovendien is er de mogelijk-

heid om te stemmen op de beste spreker met het meest innovatieve en inspirerende concept. Bij 

de TED van 29 september zal Jort Kelder alles in goede banen leiden.

De power speeches geven MRE-ers en andere genodigden inspiratie op het gebied van 

placemaking, co-creatie, herbestemming en vernieuwende concepten om succesvol te 

ondernemen in het vastgoed in deze economisch turbulente tijden.

Het Figee Innovatie Theater wordt gerund door een stichting die een platform wil bieden aan 

innovatieve initiatieven en ideeën. Het theater is gehuisvest in de voormalige kranenfabriek van 

de gebroeders Figee, een voorbeeld van prachtig monumentaal industrieel erfgoed. Een inspire-

rende omgeving die ruimte biedt voor innovatieve vastgoedvisies!

Globaal programma
Ontvangst vanaf 15.00 tot 16.00 uur

Start programma 16.00 tot 17.30 uur

Borrel van 17.30 tot 19.00 uur

Meld je aan op de site: www.asrealumni.nl en kom donderdag 29 september naar het Innovatie 

Theater in Haarlem.

Wil je meer weten? Of wil jij spreken? Neem dan contact op met Janneke Schreuder,  

j.schreuder@asre.uva.nl of 020-6681129. Meer informatie over TED kun je vinden op www.ted.com

Op donderdag 20 oktober van 15.30 uur tot 18.30 uur vindt de 

vierde nascholing voor ASRE alumni plaats. Bij deze nascholing 

liggen de woningcorporaties onder het vergrootglas. 

 

Als gevolg van een Europese beschikking moeten woningcorporaties 

onderscheid maken tussen zogenaamde DAEB en niet-DAEB 

activieiten (DAEB staat voor diensten van algemeen economisch 

belang). Aan de voorwaarden voor het uitvoeren van de traditionele 

activiteiten van corporaties (DAEB activiteiten) zal naar verwachting 

weinig veranderen. Financiering in het huidige borgingsstelsel 

blijft voor deze activiteiten beschikbaar. Anders wordt het voor 

activiteiten die corporaties na hun verzelfstandiging in 1995 

hebben opgepakt (niet-DAEB activiteiten). Voor deze activiteiten 

zullen corporaties zich op een ‘level playingfield’ met marktpartijen 

moeten begeven. Wat betekent dit in de praktijk? 

 

In deze nascholing worden niet alleen de consequenties 

voor woningcorporaties belicht, maar ook wat woningcorporaties en 

marktpartijen aan elkaar kunnen hebben. Zijn zij concurrenten, of 

mogelijke samenwerkingspartners? 

 

Meer informatie over het programma is begin september 

beschikbaar. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Peter 

Tempelman p.tempelman@asre.uva.nl of op 06 34778026. 

Nascholing ASRE 

Foto: Roy Beusker
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Het pand waarin het bureau gevestigd is, 

is zeker geen spectaculaire hoogbouw: een 

jaren’60 gebouw met een grote hoge zaal 

waar de tientallen ontwerpers, tekenaars 

en kostendeskundigen werken die de vele 

disciplines bij elkaar brengen om de complexe 

opgaven van de ontwerpen te voltooien. 

Volgens Diederik Dam worden weinig andere 

opgaven zo nadrukkelijk gekenmerkt door 

de synergie tussen verschillende disciplines 

als hoogbouw. “Bij hoogbouw moet op het 

scherpst van de snede worden gewerkt. Je 

hebt te maken met de wensen van de klant, de 

gezamenlijke ambitie om een architectonische 

eyecatcher te maken, maar ook: de technische 

(on)mogelijkheden, de slechte bodemgesteld-

heid, de beperkte budgetten die in Nederland 

gebruikelijk zijn etc.” Naast de grote zaal 

telt het bureau een aantal veel intiemere 

vertrekken, waaronder een restaurant met 

bar, een uitgebreide bibliotheek en vergader-

zalen. Wij spreken elkaar in de witte kamer. 

Een volledig witte kamer met een grote 

witmarmeren tafel die tijdens het interview 

nog van dienst zal komen om de visie van Dam 

te illustreren. 

Wat is het hoogste gebouw van Nederland? De 165 meter 
hoge Maastoren in Rotterdam, ontworpen door Diederik Dam. 
Maar ook de hoogste gebouwen van Almere en Eindhoven 
komen van de tekentafel van Dam & Partners. En de nog 
hogere Zalmtoren in Rotterdam, 218 meters, staat al op papier. 
Daarom bezoek ik Dam & Partners in Amsterdam om Diederik 
Dam in het kader van dit themanummer te interviewen. 

De Maastoren, 
165 meter, 

het hoogste gebouw 
van Nederland!

Door: Dennis Damink
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Golven in de economie doorstaan
Voor hoogbouw in het bijzonder geldt dat het 

meerdere golven in de economie moet kunnen 

doorstaan. Doordat zowel de voorbereidingstijd 

als de bouwtijd veel langer is dan bij conven-

tionele bouw, mag het gebouw niet trendge-

voelig zijn. Het gebouw moet de uitstraling van 

zijn functie hebben. Zeker bij woontorens is dit 

belangrijk volgens Dam. “Doordat je niet meer 

kunt aanwijzen in welk appartement van het 

gebouw je woont, moet het gebouw zelf voldoen 

in de behoefte aan identiteit. Bij woontorens 

zijn de budgetten vaak nog beperkter en is de 

opgave complexer. Ook voor ontwikkelaars is 

een hoogbouw woontoren een hele uitdaging. 

Er zijn maar weinig mensen die een woning 

willen kopen die ze pas over vijf jaar kunnen 

betrekken. De bouw van een woontoren werd 

in het verleden daarom zonder voorverkoop 

gestart. Nu is de animo om zo vroeg al te kopen 

helemaal verdwenen en is de tussenkomst van 

een belegger onvermijdelijk.”

Een beeldhouwwerk in het 
landschap
Omdat we in deze Masterclass ook aandacht 

besteden aan de hoogbouwnota van Amsterdam 

vraag ik Dam ook naar zijn mening hierover. Dam 

is van mening dat hoogbouwnota’s maatwerk 

moeten zijn voor de stad waarvoor ze gelden. 

Zo is hoogbouw in Amsterdam heel anders dan 

hoogbouw in Rotterdam. Een goed hoogbouw-

beleid moet vooral de visie weergeven hoe 

hoogbouw van meerwaarde voor een stad kan 

zijn. Dam geeft aan dat het niet alleen gaat om 

de architectuur van de hoogbouw, maar dat 

deze ook als een soort beeldhouwwerk in het 

landschap moet staan. Daarbij vindt Dam dat 

hoogbouw vooral in clusters tot zijn recht komt. 

Om dat te illustreren gebruikt hij de blikjes cola 

en een kopje cappuccino die we tijdens het 

interview nuttigen. Als het blikje alleen op de 

grote marmeren vergadertafel staat is het beeld 

saai en rommelig. In een goede compositie wordt 

het interessant. Zo zie je de Maastoren op de 

Kop van Zuid al vanuit Delft. Als je Rotterdam 

nadert wordt de compositie van de Skyline steeds 

anders ervaren. Maar nooit wordt hij saai of 

rommelig. 

Locatie, locatie, locatie, locatie, 
locatie etc.
Als je dichterbij het gebouw komt moet een 

hoogbouw ook iets zeggen over de plek waar het 

gebouw staat. Gaat het bij veel ontwikkelingen 

om locatie, locatie, locatie, bij hoogbouw mag 

daar nog wel een paar keer ‘locatie’ bij. Bij de 

Maastoren is Dam heel tevreden over de locatie. 

Het is uniek, ook internationaal, dat een dergelijk 

hoog gebouw half in het water staat. Aan de 

rand van de Maas heeft Dam ook de inspiratie 

opgedaan voor de materialisatie van het gebouw. 

Het gebouw moest als het ware verrijzen uit de 

rivier. De onderste lagen beginnen met donkere 

kleuren die verwijzen naar de basaltkeien in de 

rivier, hoe hoger je komt hoe fijner en lichter 

het materiaal. Bovenin heeft het gebouw een 

zilverwitte aluminium gevelbekleding. Op 

donkere dagen lijkt het gebouw daardoor bijna 

in de lucht op te gaan. 

Maximale bouwhoogte?
Op mijn vraag wat de maximale bouwhoogte 

van hoogbouw bepaalt geeft Dam aan dat 

daar meerdere factoren op van invloed zijn. 

De bodemgesteldheid is van belang maar veel 

hoogbouw gaat al door de eerste zandlaag heen. 

In Rotterdam wordt bijvoorbeeld op ca. 70 meter 

lange palen gefundeerd op de 2e zandlaag. En 

dan nog is de bouw van de Maastoren bij op 18 

cm. boven maaiveld gestart zodat na voltooiing 

het gebouw door de zetting weer tot maaiveld 

Foto: Janiek Dam

Foto: Mathieu van EK/Dam & Partners Architecten

Bij hoogbouw 
moet 

op het scherpst 
van de snede 

worden gewerkt
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zou worden teruggedrukt. Daarnaast moet in een 

stedelijke omgeving terdege rekening worden 

gehouden met windhinder. Zo is de gevel ter 

hoogte van de bovengrondse garage van de 

Maastoren door middel van roosters deels open 

gelaten zodat de wind er door kan. In combinatie 

met flinke luifels moet de windhinder tot 

acceptabele proporties worden teruggebracht. Ga 

je nog hoger met hoogbouw, zoals de hoogbouw 

in Dubai, dan is ook in het bijzonder de logistiek 

van belang. Hoe zorg je ervoor dat het beton 

zo hoog kan worden opgepompt zonder dat 

deze onderweg hard wordt? En hoe kun je het 

gebouw bij brand voldoende snel leeg krijgen? 

Ook de elektriciteitsvoorziening met trafo’s op 

meerdere punten in het gebouw is een uitdaging.

Hoogbouw is emotie!
Als ik Dam vraag wat hoogbouw voor hem 

bijzonder maakt, is dat vooral de mogelijkheid 

om er een beeldhouwwerk van te maken. Met 

hoogbouw kan je veel doen voor de omgeving 

van het gebouw. Als voorbeeld noemt Dam de 

Admirant in Eindhoven. Oorspronkelijk moest het 

gebouw lager worden. Ook omdat het gebouw 

het fabriekshuisje waar Frits Philips ooit zou zijn 

gestart niet mocht verdrukken. Maar juist met 

de naastgelegen hoogbouw heeft dit fabrieks-

huisje herkenbaarheid en belang gekregen. 

Eindhoven kent daarnaast veel lange liggende 

gebouwen die ter plekke kolosaal ogen maar op 

grotere afstand niet zichtbaar zijn. Met een lang 

staand gebouw worden de liggende gebouwen 

gemarkeerd. Dam wil hiermee nogmaals 

benadrukken hoe belangrijk de locatie en context 

van hoogbouw is. Bijzonder aan de Admirant 

is ook dat het gebouw meerdere functies 

combineert. De onderste vier lagen bevatten de 

kantoren. De bovenste 15 verdiepingen bevatten 

de woningen. Deze multifunctionaliteit maakt 

een gebouw duurzamer en minder gevoelig 

voor de trends van het moment. En ook voor 

de Admirant geldt dat het gebouw al van verre 

zichtbaar en inspirerend moet zijn. Er is naar 

gestreefd om elke zichtzijde anders te doen zijn. 

En dat is gelukt!. Het ontwikkelen van hoogbouw 

blijft echter altijd een spannende onderneming. 

Financieel en technisch op het scherpst van 

de snede. Om terug te komen op het hoogste 

gebouw van Nederland: Een gebouw als de 

Maastoren is financieel niet de meest efficiënte 

oplossing voor een huisvestingsvraagstuk maar 

het geeft de stad Rotterdam wel een Skyline 

en de gebruiker status en imago. Hoogbouw is 

emotie!

Hoogbouw is als een 
beeldhouwwerk 
in het landschap

Foto: Mathieu van EK/Dam & Partners Architecten



Nr 26 •  augustus 2011 11

Wat heeft u tot deze stap doen 
besluiten? 
Na mijn herbenoeming vorig jaar als directeur 

projectontwikkeling ervoer ik dat de functie 

beperkter geworden was, natuurlijk ook in relatie 

tot mijn toegenomen ervaring. Ik zou uitdaging 

gaan missen en stil komen te staan; dat zou me 

uiteindelijk een minder inspirerend directeur 

maken. Hoewel Ymere een witte raaf is en blijft, 

ben ik ook niet zo gelukkig met de plek die 

corporatiesector in het maatschappelijk debat 

heeft gekregen/ingenomen; beperkter, minder 

ondernemend. Als “kind van de vorige” periode 

herken ik me daar niet voldoende in.

In welk opzicht gaat u erop vooruit? 
Meer verantwoordelijkheid in een grotere 

organisatie; loopbaantechnisch verstandig. Ik kan 

weer heel veel gaan leren en word dus ook weer 

geprikkeld; voor persoonlijke ontwikkeling heel 

verstandig.

In welk opzicht gaat u erop 
achteruit? 
Aan de vooravond van mijn start bij het AMC 

kan ik me daar geen voorstelling van maken. Ik 

weet dat op een deel van mijn kennis, ervaring 

en netwerk in mijn nieuwe functie geen beroep 

meer gedaan wordt. Dat is echter het resultaat 

van een heel bewust gemaakte keuze om de cor-

poratiesector te verlaten.

Wat gaat u niet missen?
De bijna onuitroeibare papier-, adviseer- en pro-

cedurecultuur. Heeft veel te maken met de hoek 

waar de corporatiesector terechtgekomen is. Dat 

ik op een directeursstoel daar geen wezenlijke 

verandering heb kunnen bewerkstelligen is een 

van mijn teleurstellingen.

 

Wat neemt u mee uit uw vorige 
baan?
De kennis en ervaring om zelfstandige professio-

nals te inspireren en leiden. Het vermogen om de 

bezieling van een maatschappelijke organisatie 

te verwoorden en te vertalen naar de dagelijkse 

en strategische opgaven. Het denken als ge-

biedsontwikkelaar. De kennis over herstructu-

rering en herfinanciering van een sector; de 

zorgsector gaat door parallelle ontwikkelingen 

die corporatie- en woonsector sinds begin jaren 

negentig meemaakte. 

Wie is uw bron van inspiratie?
Teveel om op te noemen. Ik heb geen goeroe’s. 

Wel heb ik het geluk dat ik mij door heel veel 

voorvallen en mensen kan laten inspireren en 

dat ook weer door kan geven. Inspirerend vind 

ik mensen die hun grenzen verleggen, die durven 

en risico’s nemen, die meningen hebben tegen 

gevestigde opvattingen in. Vaak jonge mensen.

Wat is het hoogtepunt uit uw 
carrière? 
Ik ben en blijf erg trots op Het Sieraad en het 

Timorplein in Amsterdam; twee succesvolle 

voorbeelden van maatschappelijk vastgoed, die 

avant-la-lettre tot stand kwamen door oncon-

ventioneel denken en werken van collega’s en –

vooruit- ook van mijzelf.

Ook belangrijk: de bijdragen aan het begin van 

het vorige decennium om de corporatie onderne-

mender te maken. Dat leidde tot een productief 

hoogtij in de periode 2005-2009.

Welk boek las u het laatst? 
Ik ben een notoir omgevallen boekenplankje en 

altijd onderweg in minstens vijf boeken tegelijk. 

In de afgelopen weken uitgelezen: Imperial 

Bedrooms van Bret Easton Ellis, The Next 100 

Years van George Friedman, veel boeken over 

de zorgsector, waaronder Uitdagingen voor een 

gezonde zorg van Willem Vermeend en Roger van 

Boxtel en ook nog de nodige architectuurboeken.

Veel succes in uw nieuwe functie!

Emile Spek
Oude functie:  Directeur Projectontwikkeling bij Ymere in Amsterdam
Nieuwe functie:   Directeur Huisvesting en Vastgoed bij het Academisch 

Medisch Centrum AMC in Amsterdam

De Nieuwe Werkelijkheid begint 

zich te zetten. De stofwolken 

van de vastgoedcrisis zijn nog 

lang niet opgetrokken, toch lijkt 

iedereen langzamerhand te wennen 

aan de veranderde wereld. Veel 

van onze collega’s hebben een 

overstap gemaakt naar een ander 

vastgoedbedrijf of zijn voor zichzelf 

begonnen. Anderen zijn inmiddels 

uit het wereldje vertrokken; maar 

ook zijn er nieuwkomers met 

nieuwe ideeën ingestapt. In de 

nieuwe rubriek De Kentering legt 

Masterclass een aantal vragen 

voor aan (oud)collega’s die een 

opmerkelijke carrièrestap hebben 

gezet.

De Kentering
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In dit artikel worden de verschillende strategieën op 

het gebied van duurzame hoogbouw uiteengezet, 

en zal worden beargumenteerd of we hier te maken 

hebben met een trend, of met een meer fundamen-

tele verandering in de wijze waarop torens worden 

ontworpen, ontwikkeld en gebouwd.

Natuurlijke elementen
De meest letterlijke manier om groene ambities 

vorm te geven is het introduceren van natuurlijke 

elementen in het ontwerp. Groen aan de gevel, 

het aanleggen van gemeenschappelijke tuinen 

en het plaatsen van groen in de ruimte oogt 

prettig. Luchtzuiverende kwaliteiten, zoals soms 

wordt beweerd, moeten er niet in significante 

mate aan worden toegeschreven. Waarschijnlijk 

zullen dergelijke groene ontwerpelementen in de 

toekomst vooral als een letterlijke verbeelding 

worden gezien van de hedendaagse groene 

ambities.

Groene daken
Op hoogbouw met platte daken kan een daktuin 

worden aangelegd. Naast de bovengenoemde 

argumenten kan een daktuin helpen om een 

gebouw te isoleren en houdt het regenwater 

langer vast. Groene daken zouden hierdoor 

bij kunnen dragen aan het beheersen van 

het zogenaamde hitte-eilandeffect, oftewel 

het verschijnsel van een plaatselijke hogere 

temperatuur in een stedelijke omgeving wat 

wordt veroorzaakt door de absorptie van 

zonlicht door de in de stad aanwezige donkere 

materialen en de relatief lage windsnelheden. 

Groene daken zijn vooralsnog een incidenteel 

verschijnsel en worden nog vaak aangelegd als 

showcase. Dit komt door de beperkte geschikt-

heid van bestaande hoogbouwdaken en de 

kosten van aanleg en onderhoud ervan. Vanwege 

de publieke ontoegankelijkheid dragen groene 

daken vrijwel niets bij aan de beleving van 

dergelijke groene ruimte in de stad.

Installaties
Naast een letterlijke interpretatie behelst groen 

bouwen vooral ook de technieken en strategieën 

op het praktische en meetbare gebruikersniveau 

van de toren zelf. Beter is om hier te spreken 

van energiebewust ontwerpen. Voorbeelden zijn 

systemen met een goed energiekeurmerk, maar 

ook installaties die gekoppeld zijn aan bewe-

gingssensoren. Dit betreft vooral de continue 

innovaties van bestaande systeem op micro-

niveau die wanneer ze op grote schaal worden 

toegepast van grote invloed kunnen zijn op 

het totale energieverbruik. Hierbij kan worden 

Hoe duurzaam is 
duurzame hoogbouw?

Door Eefje van Bommel

Het zal niemand zijn ontgaan dat de laatste tijd het besef is 
gegroeid dat de zaken slimmer, zuiniger en efficiënter moeten 
worden aangepakt. Ook in de hoogbouwwereld speelt het thema 
van duurzaamheid inmiddels een voorname rol. Wat dat aangaat 
behoeft duurzaamheid geen introductie. Wel dient te worden 
gezegd dat het thema wat hoogbouw betreft een soort vergaarbak 
is van alles wat zich uitstrekt van praktische toepassingen, zoals het 
aanleggen van groene daktuinen en het plaatsen van windmolens 
op wolkenkrabbers, tot de discussie of hoogbouw van nature 
duurzaam is vanwege de stedelijke dichtheden die het creëert. 

Is een wolkenkrabber onder de streep 
van nature groener of grijzer dan 

laagbouw?

Eugenia Place, Vancouver
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opgemerkt dat efficiënter energiegebruik het 

besef van energiegebruik niet per definitie 

verstrekt.

Omdat hoge gebouwen veel wind vangen is 

het verleidelijk om een windmolen op het dak 

van een hoog gebouw te willen zetten. De 

praktijk leert echter dat hieraan niet veel meer 

dan een symbolische waarde moet worden 

toegekend. Daarvoor is de opbrengst te onre-

gelmatig, blijken systemen onderhoudsgevoelig, 

voldoen ze niet altijd aan de verwachtingen, en 

worden draaiende wieken als onderdeel van het 

stadsbeeld als verstorend ervaren. 

Levenscyclus-energie
Embodied energy is vrij vertaald de energie die 

het kost om een gebouw te realiseren. Hierbij 

gaat het bijvoorbeeld om de herkomst van de 

bouwmaterialen, de hoeveelheid energie die het 

kost het om deze te vervaardigen en om deze naar 

de bouwplaats te vervoeren. Ruimer gezien speelt 

ook mee hoe lang deze materialen meegaan en in 

hoeverre ze hergebruikt kunnen worden. 

Naast de energie die in de bouw en het (her)

gebruik van een toren gaat zitten kan ook de 

uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 worden 

beschouwd. Wanneer bij de realisatie van een 

toren en tijdens gebruik ervan de uitstoot van 

broeikasgassen, zoals CO2, wordt gecompen-

seerd, dan spreken we van een klimaat- of CO2-

neutraal gebouw.

Architectuur
Sommige hoogbouwprojecten pakken groene 

ambities wat groter aan door de verschijnings-

vorm van de toren in dienst te stellen van de 

energieopwekking. De drie 29 meter brede wind-

turbines tussen de op de overheersende wind-

richting georiënteerde tweelingtorens van het 

Bahrein World Trade Center kunnen op papier en 

onder ideale omstandigheden voorzien in vijftien 

procent van de energiebehoefte van het complex. 

Het in aanbouw zijnde Pearl River Tower project in 

het Chinese Guangzhou claimt de eerste wolken-

krabber ter wereld te zijn met in de toren geïnte-

greerde windturbines met een daarvoor geoptima-

liseerd ontwerp van de toren. Dergelijke ambities 

hebben een zeer sterke invloed op de verschij-

ningsvorm van het gebouw, een vorm van zicht-

baarheid die meestal ook als zodanig bedoeld is.

Het is overigens nog maar de vraag hoe lang 

de huidige energie-opwekkende technieken 

meegaan. Wanneer gedurende de economische 

levensduur van een toren verbeterde technieken 

en methoden beschikbaar komen die een andere 

integratie met een gebouw vereisen, dan is het 

concept en de bijbehorende verschijningsvorm 

niet duurzaam gebleken. Vooral bij hoogbouw is 

het aannemelijk dat de gemiddelde levensduur 

van het gebouw langer is dan die van de soms 

nog experimentele techniek die er in gaat. 

Daarbij speelt dat in de architectuur het herhalen 

van een kenmerkende verschijningsvorm al snel 

als plagiaat wordt gezien. Alhoewel het uiterlijk 

van dergelijke projecten een brede ambitie 

verbeeldt, blijkt het in de praktijk vooral een 

incidentele verschijning ervan. Tevens bestaat 

het gevaar dat gebouwen die in zeer sterke mate 

een bepaalde gedachte of ambitie verbeelden 

nog wel eens de neiging om de achterliggende 

kwaliteiten daarvan niet langer vast te houden 

wanneer deze achterhaald zijn. Voor wie duur-

zaamheid interpreteert als houdbaarheid is een 

gedateerd uiterlijk geen voorbeeld daarvan. 

Duurzame hoogbouw
In tegenstelling tot het begrip groene hoogbouw 

behelst duurzame hoogbouw het ruimere en 

minder praktische blikveld waarbinnen een 

gebouw onderdeel uitmaakt van de stedelijke, 

sociale en economische omgeving. Meetbare 

effecten van hoogbouw op de omgeving spelen 

hierbij een rol, zoals schaduwwerking en 

windhinder. Ook de voorzieningen en de aard 

van de wijk speelt mee, evenals het effect van 

de toren op het stadsbeeld en de wijze waarop 

de onderkant van het gebouw integreert in zijn 

omgeving. Hier speelt kortom de vraag wanneer 

hoogbouw werkelijk leidt tot een meer leefbare, 

aantrekkelijke en duurzame stad.

Duurzame dichtheden
Wanneer hoogbouw leidt tot een hoge stedelijke 

dichtheid wordt een potentiële duurzame 

kwaliteit van hoogbouw manifest, namelijk de 

mogelijkheden die het biedt om er een minder 

verspillende levensstijl op na te houden. Daar Commerzbank Zentrale, Frankfurt
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waar mensen in grote dichtheden samenkomen, 

ontstaat een ruimte die gevormd wordt door de 

bereikbaarheid van vele verschillende goederen 

en diensten, ideeën, netwerken en contrasten, 

die tezamen leiden tot meer keuzemogelijk-

heden. Deze aanname is vooral gebaseerd op 

de compactheid van de appartementen, het 

intensiever gebruik van ruimte, een lager aantal 

autokilometers en lagere energierekeningen in 

vergelijking met grondgebonden levensstijlen. 

Ook wordt het interessant om zaken als afval-

scheiding en gedeeld autogebruik te organiseren.

CERTIFICERING
Vooral de hoogbouwers in de Verenigde Staten 

lijken in de rij te staan om een duurzaam-

heidscertificaat in de wacht te slepen voor hun 

projecten. In de Verenigde Staten staat een 

dergelijk certificeringssysteem bekend onder 

de afkorting LEED, binnen de Nederlandse 

context is dat BREEAM-NL. Punten zijn onder 

meer te verdienen op het gebied van energie-

besparing, efficiënt watergebruik, reductie van 

CO2-uitstoot, en de verbetering van de omge-

vingskwaliteit in en om het gebouw. Met zo’n 

certificaat kunnen ontwikkelaars en gebruikers 

kunnen zich afficheren als voorbeeldige partijen. 

Deze factor speelt opvallend vaak een rol bij 

torens waarin financiële dienstverleners zijn 

gehuisvest. Bij gebrek aan tastbare producten 

kan men zich op deze manier een zichtbare 

plaats in de samenleving verwerven, en in het 

verlengde daarvan maatschappelijke betrokken-

heid uitdragen. 

Rondvraag leert echter dat eigenaren en 

beheerders van gebouwen die hun groene 

ambities nadrukkelijk presenteerden tijdens de 

ontwikkelfase deze na realisatie zelden terug-

koppelen door deze te onderbouwen met harde 

cijfers. Dit komt mede omdat tijd nodig is om 

de geïmplementeerde strategieën en technieken 

te optimaliseren, er een grote set aan meetre-

sultaten beschikbaar moet zijn voordat men 

uitspraken kan doen, en dat een goed ijkpunt 

beschikbaar is. Hierdoor blijft het nut van 

dergelijke strategieën vooralsnog gebaseerd op 

aannemelijkheid. 

Tevens laat journalistiek onderzoek zien dat bij 

Amerikaanse renovatieprojecten die zich als 

zijnde duurzaam presenteren de nadruk ligt 

op duurzaamheidsstrategieën met een terug-

verdientijd van hoogstens een jaar of vijf, wat 

kort is voor wie duurzaamheid als investering 

ziet voor de lange termijn. Hierdoor wordt de 

suggestie gewekt dat investeren in duurzaam-

heid vooral ingegeven worden door financieel 

gewin. Alhoewel dat laatste op zich uiteraard 

geen probleem is wordt in de marketing rondom 

dergelijke projecten veelal benadrukt dat men 

investeert in een duurzame samenleving.

Bakens van innovatie
Het voorgaande beschouwend de vraag op in 

hoeverre hoogbouw van nature groener is dan 

andere bouwvormen. Over de mate waarin deze 

argumenten een rol spelen wordt verschillend 

gedacht. Of een wolkenkrabber onder de streep 

van nature groener of grijzer is dan laagbouw 

kan simpelweg niet bij voorbaat worden 

vastgesteld.

Er zijn echter goede argumenten te bedenken 

waarom duurzaamheidsambities en hoogbouw 

prima samen kunnen gaan. Het gaat hier immers 

om grote en zichtbare projecten, waarbij dergelijke 

ambities op grote schaal kunnen worden 

doorgevoerd. Maar bovenal zijn wolkenkrabbers 

erg zichtbare gebouwen in het stadsbeeld. Elke 

boodschap die in deze verschijning kan worden 

vormgegeven krijgt daardoor extra aandacht en 

draagt daardoor bij aan de bewustwording en 

beeldvorming ervan. Een duurzame samenleving 

zal het naast duurzame middelen immers ook 

hebben van een duurzaam ingestelde bevolking.

Het verlangen om hoger, mooier en voorbeeldiger 

te bouwen heeft regelmatig geleid tot innovaties 

die later een brede toepassing vonden. Alhoewel 

het soms makkelijk is om cynisch te doen over 

dergelijke ontwikkelingen is het natuurlijk ook zo 

dat duurzame ambities in hoogbouw onderdeel 

zijn van een proces van theorieën bedenken, 

fouten maken en daarvan leren, waardoor de 

ontwikkeling ervan uiteindelijk kan leiden tot 

werkelijk duurzame praktijken. In dat geval is 

duurzame hoogbouw ook inderdaad duurzaam.

Jan Klerks

jklerks@ctbuh.org 

Jan Klerks is werkzaam als communicatie- en onder-

zoeksmanager van de Council on Tall Buildings and 

Urban Habitat, een internationaal georienteerde en in 

Chicago gehuisveste stichting die zich bezighoudt met 

het organiseren van activitieten over, het opbouwen 

van netwerken van, en het publiceren en overdragen 

van kennis en informatie over hoogbouw en de ste-

delijke omgeving. Klerks is tevens hoofdredacteur van 

de CTBUH Journal. Voorheen was Klerks werkzaam als 

secretaris van de Stichting Hoogbouw in Nederland en 

voorzitter van de Stichting Wolkenkrabbers Rotterdam. 

In die hoedanigheid was hij initiator van het eerste 

Rotterdamse Wolkenkrabberfestival in 2007. Klerks pu-

bliceert en presenteert regelmatig in en op internation-

male tijdschriften en bijeenkomsten.

Zelfverklaarde groene parkeer-

garage, Chicago

Duurzame ambities 
in hoogbouw zijn 
onderdeel van een 

proces van 
theorieën bedenken, 

fouten maken en 
daarvan leren.
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Factsheet HomePlan

Huis
Thuis
Toekomst

Samen met de allerarmsten werkt HomePlan aan kleinschalige bouwprojecten

Oprichting
HomePlan is in 1997 opgericht door de Bredase bouwondernemer Jan
Tebbe. Tijdens zijn reizen door ontwikkelingslanden heeft hij zich de er-
barmelijke huisvestingsomstandigheden van de mensen in de krottenwijken
aangetrokken en besloot hij om daar iets concreet aan te gaan doen.

Op 7 mei 2006 is Jan Tebbe overleden. Het bestuur en het team van Home-
Plan werkt in zijn geest door aan het succes van HomePlan.

Ontwikkeling
HomePlan is begonnen in Mexico en is sinds 2004 ook actief in Zuid-Afrika.
Momenteel is HomePlan werkzaam in meerdere landen in Zuidelijk Afrika en
Latijns Amerika. HomePlan heeft gekozen voor samenwerking met lokale
partner-organisaties. Sinds 1997 heeft HomePlan bijna 2.000 huizen
gebouwd. De huizen dienen naast woonruimte als artsenpraktijk, apotheek,
school, crèche en overige sociale doelen. Midden in de krottenwijken, zodat
de hulp daar terecht komt waar het ’t hardst nodig is.

Achtergrond
In 1948 heeft de Verenigde Naties bepaald dat huisvesting een mensenrecht
is, net zoals kleding en voeding. Toch wonen nog steeds zo'n 900 miljoen
mensen in krottenwijken. Indien er geen actie wordt ondernomen, zullen dat
in 2020 meer dan 1.3 miljard mensen zijn.

Millenniumdoelstellingen
In 2000 heeft de Verenigde Naties doelstellingen geformuleerd om de ar-
moede in ontwikkelingslanden voor 2015 met de helft te verminderen. Mil-
lenniumdoelstelling 7 heeft als doel om voor 2020 de levens van 100 miljoen
krottenwijkbewoners te verbeteren.

100 miljoen is echter maar 11 % van 900 miljoen. Particuliere initiatieven
zoals dat van HomePlan blijven daarom nodig voor de sociaal-economische
en maatschappelijke ontwikkeling van deze arme gemeenschappen.

Werkwijze
HomePlan helpt de allerarmsten, dat wil zeggen de mensen die geen geld
en inkomen hebben om zelfstandig in hun huisvesting te voorzien. Een huis
is daarbij niet het doel, maar het middel om verdere ontwikkeling mogelijk
te maken. HomePlan werkt samen met lokale partners en geeft gemeen-
schappen de kans om zelf projecten aan te vragen bij de partner-organisatie
van HomePlan. Zo creëeren wij draagvlak voor onze projecten. Hierdoor
weten wij zeker dat de HomePlan huizen altijd terecht komen waar het nodig
is.

Dankzij ons nieuwe huis
kan ik studeren en ben ik
minder vaak ziek. Later
zou ik graag ingenieur
willen worden, net zoals
Ricardo die ons hielp
met het bouwen van ons
nieuwe huis.

Mozes Emanuel
12 jaar
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Waar is HomePlan actief?

Sinds de oprichting heeft HomePlan meer dan 2.000 huizen gebouwd voor de
allerarmsten in Latijns Amerika en Zuidelijk Afrika. De huizen maken onderdeel
uit van een groter lokaal project en vormen hiermee de basis voor duurzame
ontwikkeling. Door samen te werken met lokale partners die het totaalpro-
gramma van nazorg op zich nemen geeft HomePlan meer dan een huis.

Mexico
In Mexico leven veel mensen in de sloppen. Mexico City, met de aaneenge-
sloten wijken Nezla, Chalco en Izta met maar liefst 4 miljoen inwoners is de
grootste sloppenwijk op aarde. HomePlan start hier bouwprojecten voor deze
allerarmsten.

Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika is het aantal kindgezinnen erg groot. 42% van de bevolking is be-
smet met dit virus. Hierdoor zijn veel kinderen wees en wonen ze noodge-
dwongen bij hun grootouders of zelfs alleen in kleine en bouwvallige hutten.
HomePlan bouwt huizen voor hen en zorgt voor nazorg.

Zimbabwe
In Zimbabwe wonen net zoals in Zuid-Afrika veel aidswezen. In 2009 woonden
er 11,3 miljoen mensen in Zimbabwe. HomePlan bouwt onder andere halfway
houses voor deze wezen; stenen woningen waar de kinderen een vak leren en
worden voorbereid op de toekomst.

Haïti
Na de allesverwoestende aardbeving in januari 2010 zijn er enorm veel daklo-
zen op het eiland Haïti. HomePlan bouwt huizen voor hen, ongeveer 60 kilo-
meter verwijderd van de hectische en gevaarlijke hoofdstad Port au Prince. De
komende 5 jaar zal HomePlan doorgaan met de wederopbouw van Haïti.

Resultaten
HomePlan heeft tot nu toe meer dan 2.000 huizen gebouwd voor de allerarm-
sten. Hiermee zijn in totaal zo’n 10.000 mensen geholpen.

Partners
HomePlan selecteert haar partners zorgvuldig. We werken met lokale partijen
die het leefgebied en de probleemstelling kennen. Zo werken we in Latijns
Amerika samen met Un Techo Para Mi Paìs en Mexvi, in Zimbabwe met de zus-
ters Dominicanessen en in Zuidelijk Afrika met de Holy Cross Hospice.

Stichting HomePlan, Konijnenberg 88b, 4825 BE Breda,
tel. 076 5736 736, info@homeplan.nl, www.homeplan.nl

Ik wil heel graag dokter
worden omdat ik zoveel
zieke kinderen om me
heen zie die ik beter wil
maken.

Elizabeth
11 jaar

Nr 26 •  augustus 2011 17



18

Waarom een hoogbouwvisie?
“Amsterdam is en blijft aantrekkelijk om te wonen. We verwachten 

dan ook dat de Metropool Amsterdam steeds verder gaat groeien. 

Om ook in de toekomst een economisch sterke en duurzame stad 

te blijven, zal deze groei in bestaand stedelijk gebied geaccom-

modeerd moeten worden. Hoogbouw is één van de middelen 

voor verdichting. Tegelijkertijd is de gemeente Amsterdam van 

mening dat hoogbouw in een historische stad als Amsterdam 

niet ongelimiteerd kan plaatsvinden. Om die reden hebben de 

wethouders Van Poelgeest en Gehrels besloten in de Structuurvisie 

Amsterdam 2040 een aparte Hoogbouwvisie op te nemen. In de 

nota “Hoogbouw in Amsterdam” is dit beleid verder uitgewerkt en 

verduidelijkt.”

Wanneer is sprake van hoogbouw?
“In Amsterdam is sprake van hoogbouw als de bebouwing hoger 

is dan 30 meter of de bebouwing tweemaal de hoogte is van 

de bebouwing in de directe omgeving. Onder middelhoogbouw 

vallen gebouwen van 22,50 tot 30 meter hoogte of gebouwen 

die 25% hoger zijn dan de gebouwen in de directe omgeving. 

Iedere stad hanteert overigens een eigen definitie van hoogbouw. 

In Rotterdam, om maar een voorbeeld te noemen, is pas sprake 

van hoogbouw bij 70 meter. In Driebergen-Zeist is al sprake van 

hoogbouw als de bebouwing hoger is dan twee bouwlagen. 

Uiteraard heeft die begrenzing alles te maken met de aard van de 

bestaande omgeving.”

Hoe laat je verdichting toe zonder de kracht 
van de stad aan te tasten?
“Door in het beleid rekenschap te geven van de verschillende 

kwaliteiten en kenmerken van de stad. In de Hoogbouwvisie is 

het beleid daarom uitgerold over vier verschillende gebieden: het 

centrumgebied, het waterfront, de zuidflank en het metropolitane 

landschap. Zo zijn we bijvoorbeeld terughoudend met hoogbouw 

in het centrum. De kracht van de binnenstad is met name de 

eeuwenoude grachtengordel. Daar moet je voorzichtig mee 

omgaan. Als je binnen dit centrumgebied hoogbouw zou toestaan, 

zou de bijzondere kwaliteit van dit gebied worden ondergraven. 

Binnen de Singelgracht en twee kilometer daarbuiten is er daarom 

voor gekozen slechts middelbouwhoogte toe te staan.”

“Je zou de grachtengordel tot op zekere hoogte kunnen 

vergelijken met Central Park. Veel mensen willen zo dicht mogelijk 

bij die plek wonen en zijn bereid ‘sky high’ prijzen voor een 

Hoogbouw Amsterdam
Door Eefje M. van Bommel

Interview met Esther Reith, 
stedenbouwkundige bij 

de Dienst Ruimtelijke Ordening 
van de gemeente Amsterdam 

en medeopsteller van de 
Hoogbouwvisie Amsterdam

In de Structuurvisie Amsterdam 2040 is het beleid 
van de gemeente Amsterdam ten aanzien van 
hoogbouw op hoofdlijnen beschreven. Recentelijk 
is deze hoogbouwvisie door de Dienst Ruimtelijke 
Ordening en Bureau Monumenten en Archeologie 
nader uitgewerkt in de nota “Hoogbouw in 
Amsterdam”. Wij vroegen Esther Reith - mede-
opsteller van deze nota - naar de achtergrond, de 
inhoud en de gevolgen van dit hoogbouwbeleid.

Bij de Zuidas 
willen we 

stimuleren 
om naar 135 

meter te gaan

in
te

rv
ie

w
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appartement te betalen. Het effect is dat de gebieden rondom 

Central Park enorm zijn verdicht, terwijl de plek zelf open en groen 

is gehouden. Ook wij willen verder verstedelijken, maar zonder 

de kracht van de binnenstad te verliezen. Daarbij is overigens een 

belangrijk verschil met New York dat Amsterdam van oorsprong 

een relatief “platte” metropool is. Het gebied binnen de Singel-

gracht komt – gemiddeld - niet boven de 15 meter uit. Er zijn wel 

uitschieters, maar dat zijn dan voornamelijk de kerktorens.”

Binnen een zone van twee kilometer vanaf 
de Singelgracht is het beleid beschermend. 
Waarom is in dit verband gekozen voor een 
zone van twee kilometer? 
“Bezien vanaf een zekere afstand heeft hoogbouw geen relevant 

effect op de binnenstad meer. Een goed voorbeeld is het zicht op 

de Rembrandtoren vanaf de Leidsestraat over de Prinsengracht. 

Met een afstand van ongeveer twee kilometer is de Rembrandt-

toren niet veel groter dan een grachtenpand. Met deze afstand 

is de toren dus niet verstorend in het beeld. Deze twee kilome-

terzone geeft feitelijk aan dat een gebouw – bezien vanaf de 

historische binnenstad – niet hoger mag lijken dan de gemiddelde 

bebouwing.”

Is de Hoogbouwvisie alleen terughoudend 
voor het centrum? 
“De terughoudendheid geldt ook voor de gebieden die in de 

Hoofdgroenstructuur liggen, in het beleid ook wel ‘groene 

scheggen’ genoemd. Hoewel hoogbouw in de groene scheggen uit 

den boze is, is wel denkbaar dat op de koppen van de scheggen 

hoogbouw wordt ingezet. Goede voorbeelden daarvan zijn waar 

stad en scheg elkaar treffen: Amstel, Zuidas, Brettenzone, Zeebur-

gereiland.”

In welke gebieden wordt hoogbouw gestimuleerd?
“Het beleid stimuleert hoogbouw binnen de zuidflank, op locaties 

langs het waterfront en in zones langs de A10. Het gaat hier om 

gebieden met een gunstige ligging ten opzichte van de binnenstad 

en die door het OV-stelsel en door de ligging van het rijkswegen-

stelsel ook buiten de stad goed bereikbaar zijn.”

Aan welke hoogtes moeten we dan denken?
“Voor de Zuidflank vinden we een hoogte van 60 meter passend, 

maar bij belangrijke knooppunten, zoals de Zuidas, zien we liefst 

nog grotere hoogten. Daar willen wij echt stimuleren om naar 135 

meter, de hoogte van de Rembrandtoren, te gaan. Dat heeft zowel 

visuele als economische redenen. Uiteraard dient wel rekening te 

worden gehouden met de beperkingen vanwege de aanvliegroutes 

van Schiphol.”

“Aan het waterfront wordt aangesloten bij de hoogte van de 

pakhuizen, dus 30 meter, met hier en daar hoogteaccenten. Aan 

de noordelijke IJoevers zijn hoogten tot 60 meter toegestaan. Een 

meer gedifferentieerd hoogbouwmilieu is wenselijk in de zone 

langs de A10 met ensembles vanaf 60 meter bij de knooppunten. 

Alleen in Amsterdam Noord is hoogbouw langs de ring niet 

gewenst vanwege de landschappelijke effecten op Waterland.”

Wat nu als een hoogbouwinitiatief niet voldoet 
aan de uitgangspunten van de Hoogbouwvisie?
“Op het moment dat het voornemen bestaat om hoogbouw 

te plegen waar de Hoogbouwvisie dat niet toetstaat, zullen de 

effecten van de hoogbouw in kaart moeten worden gebracht. 

Dat gebeurt via een zogenaamde Hoogbouw Effect Rapportage 

(HER). Daarin moet in ieder geval de impact van de hoogbouw 

op het stedelijk landschap worden onderzocht. Zo moet onder 

Esther Reith, stedenbouwkundige bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van 

de gemeente Amsterdam 
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meer worden aangetoond wat de impact van de geplande 

hoogbouw is op belangrijke stedelijke zichtlijnen. Aan de hand 

van deze rapportage toetsen de Dienst Ruimtelijke Ordening en 

het Bureau Monumenten en Archeologie het initiatief en brengen 

zij vervolgens advies uit aan het College van B&W. Als het advies 

negatief luidt, dan kan het College van B&W het bevoegd gezag 

(bijvoorbeeld het Dagelijks Bestuur van een stadsdeel) vragen af te 

zien van medewerking aan een hoogbouwinitiatief.”

Verwacht je veel discussie?
“Er zal zeker discussie ontstaan over de aanvaardbaarheid van 

hoogbouw op bepaalde plekken. Ook intern. Maar dat is juist de 

bedoeling. De kracht van de Hoogbouwvisie is dat er gesprekken 

op gang komen over wat in deze stad aanvaardbaar is en wat niet. 

Over de wenselijkheid van hoogbouw moeten we praten. Uitein-

delijk moet hoogbouw een bijdrage leveren aan het stadssilhouet 

van Amsterdam en aan de economische dynamiek van deze stad. 

Aan de hand van het beleid hebben we de grote lijnen daarvan 

alvast uitgezet.

Een gebied waarover waarschijnlijk discussie op gang zal komen 

is het IJ. Op deze plek lijkt het beleid in zekere zin tegenstrijdig, 

omdat hoogbouw hier enerzijds wordt gestimuleerd, terwijl het 

gebied tegelijkertijd deel uitmaakt van de behoudende “twee 

kilometerzone”. Wat wij heel belangrijk vinden is dat het IJ als 

stedelijke ruimte bij de stad gaat horen. Dat gebeurt feitelijk al. Je 

ziet op Overhoeks, het oude Shell terrein, al fantastische ontwik-

kelingen ontstaan. De oeverontwikkeling zowel aan de noord- als 

de zuidoever begint steeds 

meer deel van de stad uit te 

maken. Hoogbouw is daar 

een belangrijk onderdeel van. 

Door op markante plekken 

hoogbouw te realiseren, 

kan visueel een link met de 

overkant worden gelegd. Tege-

lijkertijd kunnen ontwikkelin-

gen nabij het IJ vanwege hun 

ligging grote effecten hebben 

op de schoonheid van de 

beschermde binnenstad. Hier ligt dus een belangrijke gezamen-

lijke opgave. Ontwikkelaars zullen binnen dit veld van uitersten 

een goed evenwicht moeten zien te vinden. Een interessante 

uitdaging, die veel zorgvuldigheid vereist.”

Hoe verhoudt het wel-
standsbeleid zich tot de 
Hoogbouwvisie?
“Het hoogbouwbeleid staat in 

beginsel los van de beoordeling 

van de vormgeving door de 

welstandscommissie. Het kan 

niettemin voorkomen dat beide 

beleidsterreinen elkaar raken en 

mogelijk haaks op elkaar staan. In 

dat geval hebben we een goede 

discussie, waarbij het College 

van B&W uiteindelijk het laatste woord heeft. Ik verwacht hier 

overigens weinig problemen. Ook in de welstandsnota is het 

behoud van gebieden met cultuurhistorische waarden uitgangs-

punt. Beide nota’s liggen erg in elkaars verlengde.”

Door critici wordt gezegd dat hoogbouw deels 
heeft bijgedragen aan het leegstandspro-
bleem. Doordat er in het verleden te veel kan-
toortorens zijn gebouwd, zouden we nu met 
leegstand kampen. 
“Als gemeente zeggen we niet dat hoogbouw moet, we voorzien 

slechts in de mogelijkheden.” 

Volgens critici ligt daar het probleem: de 
gemeente zou meer de regie in handen moeten 
nemen door te zeggen: voorlopig geen 
hoogbouw meer.
“Dat vind ik een rare omdraaiing. Als stad scheppen we slechts 

de condities. We maken hoogbouw mogelijk, maar we zijn daarin 

niet directief. En we laten ons in de Hoogbouwvisie niet uit over 

het toekomstige gebruik. Het hoeven niet perse kantoren te zijn, 

er kunnen ook woningen worden gerealiseerd. De hoogbouwvisie 

geeft slechts aan dat hoogbouw één van de middelen is die kan 

bijdragen aan de noodzakelijke verstedelijking van de stad. Daarbij 

scheppen we de kaders door aan te geven op welke plekken we in 

de stad hoogbouw stimuleren en op welke plekken we behoudend 

zijn. Maar het is niet zo dat ontwikkelaars worden gedwongen om 

op die plek te gaan bouwen.”

Wat is naar jouw mening bepalend voor het 
succes van een hoogbouwlocatie?
“In ieder geval moet worden voorkomen dat op de plekken waar 

hoogbouw wordt toegestaan monofunctionele gebieden verrijzen. 

We zullen ons moeten blijven afvragen: waar is het prettig in 

de stad om te zijn? Dat is toch daar waar de grootste mix van 

functies is, waar je een broodje kunt eten, waar je mensen graag 

ontmoet, waar je even je boodschappen kunt doen, kan winkelen. 

Dat zijn niet de grote waaiplekken waar alleen maar gewerkt 

wordt en waar iedereen na het werk zo snel mogelijk weer naar 

huis gaat. Het streven moet erop gericht zijn om gebieden van 

hoge dichtheid te ontwikkelen met een rijke mix van functies. 

Gebieden waar je graag verblijft en na het werk bijvoorbeeld ook 

nog even een café bezoekt met collega’s.”

De kracht van de 
Hoogbouwvisie is 
dat er gesprekken 

op gang komen 
over wat in deze 

stad aanvaardbaar 
is en wat niet
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Aan de Durex-motivatie heb ik ook nog vaak moeten 

denken nadat de volle omvang van de vastgoedfrau-

de naar buiten kwam. Ik kan mij niet aan de indruk 

ontrekken dat de particpatie van de hoofdrolspelers 

uit de vastgoedfraude in deze projecten ook een rol 

gespeeld heeft bij het niet meeverkopen van delen 

van de portefeuille. Binnen Bouwfonds MAB had ik 

als versgebakken zij-instromer het project Symphony 

toebedeeld gekregen, met als motivatie “dat is 

toch bijna klaar, dan kun je er even inkomen”. Dat 

vervolgens dit project de hoofdrol zou gaan spelen in 

het fraudedossier kon toen noch niemand bevroeden. 

Ik denk dat dit project zonder meer kan wedijveren 

voor de prijs voor de meeste managementaandacht. 

Het kan verkeren.

In die beginperiode was de markt nog volkomen 

overspannen. Voor integrale gebiedsontwikkelin-

gen werden hoofdprijzen geboden: Scheveningen 

Haven, Alkmaar Overstad, de Spoorzone Delft, Utrecht 

Leidsche Rijn Centrum, de A2-zone Maastricht en als 

één van de laatste Spoorzone Tilburg. Hoewel een 

groot deel van deze competities Europees is gegaan, 

zien we nu dat in de uitvoering onder druk alles 

vloeibaar wordt en programma’s worden aangepast. 

Veel van de winnaars van toen zullen zich nu graag 

verlost zien van het destijds afgegeven commitment. 

Het kan verkeren.

Vijf jaar geleden werd het landschap nog volledig 

gedomineerd door de grote spelers: ING, Fortis, Multi, 

Bouwfonds MAB. Geen van deze spelers krijgt nog 

de ruimte om grote projecten aan te pakken of om 

risico’s te lopen. Corporaties die in vele steden goed 

zijn voor circa driekwart van de woningbouwproductie 

zijn hun polsstok kwijt nu de verkoop van woningen 

stokt. Risico’s kunnen alleen nog maar door equitypar-

tijen worden gedragen. Deze doen dat alleen als het 

rendement ook voldoende beloning biedt voor hun 

risico’s. In de grootschalige gebiedsontwikkeling is dit 

niet mogelijk. Plannen en projecten worden kleiner en 

de gebruiker komt volledig centraal te staan. Partijen 

die vroeger meedeelden in de winst terwijl ze eigenlijk 

geen risico liepen, moeten nu genoegen nemen met 

een feevergoeding mits zij hun toegevoegde waarde 

kunnen bewijzen. Het kan verkeren.

Voor het ontwikkelvak is de opgave fors veranderd: “It 

is not intoxication and grandilquence we need now, 

but sobriety and effective action. Therefore, make little 

plans, say I - and lots of them.” Aldus Joseph Rykwert 

in The seduction of place. In de kantorenmarkt ligt 

de opgave in sloop, renovatie en transformatie met 

incidenteel een nieuwbouwopgave. Winkelontwikke-

lingen komen onder een toenemende druk te staan en 

alleen voor de ware verleiding en verbeelding is nog 

plaats. Hoewel de woningbouwopgave nooit volledig 

organisch kan worden gerealiseerd zal het aandeel 

van kleinschalige projecten groeien. Innovatie zal zich 

moeten richten op het product maar ook vooral ook 

op de productiewijze. Ik denk dat er 20 % goedkoper 

geproduceerd kan worden als er op een andere 

manier wordt samengewerkt. Omdat de waarde 

van vastgoed een functie is van het beschikbare 

geld dwingt de lagere opbrengst ertoe de maak en 

faalkosten nu fors naar beneden te brengen. Niet de 

opbrengsten staan centraal maar de kosten. Het kan 

verkeren.

De grootste problemen maar ook de grootste kansen 

liggen bij de gemeenten. Het verdienmodel is daar 

volledig weggevaagd. Waar bijvoorbeeld in Amsterdam 

jarenlang de helft van de grondopbrengsten naar de 

algemene middelen en de andere helft naar negatieve 

plannen ging, moet er nu geld bij. De kantoren kunnen 

niet meer betalen voor de woningen. Toch zal er bin-

nenstedelijk gebouwd moet worden. In de randstad 

blijft de vraag nog steeds groot. Omdat er geen 

cashcows meer zijn kunnen de gemeenten niet anders 

dan hun werkwijze fundamenteel veranderen. De pro-

ceduretijd zal ook drastisch ingekort moeten worden. 

Dit kan niet meer met optimalisatie van het bestaande, 

maar alleen door echte structuur- en cultuuringre-

pen. Er zullen geheel nieuwe verhoudingen ontstaan 

waarbij, naar mijn inzicht, we sterker naar een Angel-

saksisch model gaan. Dat wil zeggen dat de overheid 

zich beperkt tot het aangeven van wat er niet kan, 

maar daarna is er een veel grotere vrijheid. Als private 

partijen iets willen dan zullen ze dat zelf moeten 

organiseren. Dit kan zo ver gaan dat private partijen 

allerlei taken overnemen van stedebouw en bestem-

mingsplanprocedures tot aan toezicht en inspectie. De 

overheid ziet er op toe dat het gebeurt maar doet het 

niet langer zelf. De ware kunst van het loslaten. Stir 

not row. Het kan verkeren.

In de laatste weken voor mijn afscheid eet ik tussen 

de middag bij Bolenius onder de woontoren van 

Symphony. Samen met Jan Doets, Rob Mans en Martin 

Verwoert, die voor Philips pensioenfonds optraden, 

was ik een groot voorstander van de komst van 

Bolenius naar deze plek. Het is een toprestaurant en de 

ondernemers verdienen het succes. Inmiddels hebben 

zij ook een moestuin aangelegd op één van de duurste 

plekken van Amsterdam. “De waarde van de grond 

wordt bepaald door de prijs van het graan”, aldus 

Ricardo. De grondprijs die de gemeente wil ontvangen, 

is even niet voorhanden. Durex is er nooit gekomen, 

wel rozemarijn en rucola. I had a perfect lunch. Het 

kan verkeren. 

Ik wil de column graag doorgeven aan Tie Liebe. Een 

man die ik zeer respecteer als mens maar ook als 

vakman. In ervaring, kennis en kunde staat hij als ont-

wikkelaar pur sang op eenzame hoogte. En hij kan nog 

goed fietsen ook!

Cees van Boven

directievoorzitter MAB Development Nederland 

2006-2011 

HET KAN VERKEREN, REFLECTIES 
“Have lunch, or be lunch” ongeveer met die woorden werd ik ver-
welkomd door de vertegenwoordiger van ABN AMRO zo’n vijf jaar 
geleden bij mijn start bij Bouwfonds MAB. Het gesprek ging over 
het feit dat ABN AMRO een aantal Zuidas-projecten niet wilde 
meeverkopen bij de verkoop van Bouwfonds. Symphony mocht 
wel mee, dat was al te vergevorderd. Op mijn vraag waarom de 
anderen - waaronder Vivaldi - niet werden verkocht, was het 
antwoord: “Stel dat we jullie aan de barbaren verkopen, dan 
willen we toch niet de kans lopen dat wij straks het hoofdkantoor 
van Durex voor onze deur krijgen”. “Have lunch or be lunch”, aan 
die woorden heb ik nog vaak moeten denken toen ABN AMRO niet 
lang daarna aan stukken werd gescheurd. Het kan verkeren.

Doorgeefcolumn
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Waarschuwingsplicht
Op grond van art 7:754 BW heeft de aannemer 

een waarschuwingsplicht terzake van onjuisthe-

den in de opdracht voor zover de aannemer deze 

kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Dit 

artikel bepaalt: ‘De aannemer is bij het aangaan 

of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht 

de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuist-

heden in de opdracht voor zover hij deze kende 

of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde 

geldt in geval van gebreken en ongeschikt-

heid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, 

daaronder begrepen de grond waarop de op-

drachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede 

fouten of gebreken in door opdrachtgever 

verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, 

bestekken of uitvoeringsvoorschriften.’ Deze 

waarschuwingsplicht bestaat zowel voor het 

aangaan van de overeenkomst als daarna. Bij 

de vraag of een waarschuwingsplicht bestaat 

dient te worden gekeken naar de omstandighe-

den van het concrete geval. Hierbij is ondermeer 

van belang of de opdracht werd verleend in 

een openbare aanbesteding, de wijze waarop 

de gegevens gepresenteerd zijn, de aard van 

de overeenkomst, de mate van deskundig-

heid van de aannemer, de mate van onjuistheid 

van de gegevens, de evidentie daarvan en - 

slechts onder bijzondere omstandigheden - de 

wetenschap en deskundigheid van de opdracht-

gever. De bewijslast dat de aannemer in een 

concreet geval had moeten waarschuwen berust 

bij de opdrachtgever. 

De precontractuele waarschuwingsplicht bestaat 

ook als de aanneemovereenkomst zelf een 

specifieke regeling van de waarschuwingsplicht 

kent. In het standaardwerk Asser-Van den Berg 

wordt opgemerkt: ‘Kan een precontractuele waar-

schuwingsplicht ook worden aangenomen onder 

vigeur van de UAV 1989? (..) De UAV voorzien 

dus niet rechtstreeks in een precontractuele 

waarschuwingsplicht. Aangezien zo’n verplich-

ting thans uit de wet voortvloeit en de UAV de 

mogelijkheid daarvan ook niet uitsluiten, geldt 

zij echter ook in de gevallen waarin de UAV van 

toepassing zijn.’. In literatuur en rechtspraak 

wordt de mogelijkheid van een precontractu-

ele waarschuwingsplicht ook ingeval van een 

contract waarop de UAV-GC 2005 van toepassing 

zijn, zonder meer aanvaard. De eventuele contrac-

tuele verplichting van de aannemer om op grond 

van de bepalingen opgenomen in de UAV-GC 

2005 te waarschuwen, sluit een precontractuele 

waarschuwingsplicht dus niet uit. 

Uitgangspunt op grond van de UAV 1989 (waarbij 

de opdrachtgever het ontwerp laat vervaardi-

gen) is dat de opdrachtgever verantwoorde-

lijk is voor de voorgeschreven constructies. De 

aannemer moet de opdrachtgever waarschuwen 

als de ‘constructies, werkwijzen, orders en aan-

wijzingen dan wel de bouwstoffen of hulpmid-

delen’ klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten 

of gebreken vertonen, dat de aannemer in strijd 

met de goede trouw zou handelen door zonder 

de opdrachtgever daarop te wijzen tot uitvoering 

van het desbetreffende onderdeel van het 

werk over te gaan. Deze waarschuwingsplicht 

houdt een marginale toetsing in. De aannemer 

hoeft het ontwerp niet na te rekenen. Indien de 

aannemer in het kader van zijn aanbieding zelf 

een ontwerp of berekeningen moet vervaardigen 

zal sneller worden aangenomen dat de aannemer 

een bepaalde fout in door de opdrachtgever 

verstrekte informatie had moeten ontdekken. De 

aannemer mag op grond van de UAV-GC 2005 

in beginsel uitgaan van de juistheid van de door 

de ontwikkelaar verstrekte gegevens. In een zaak 

uit 2007 was de vraag of de aannemer zich op 

grond van een UAV-GC 2005 contract mocht 

verlaten op informatie die de opdrachtgever 

‘ter indicatie’ aan de aannemer ter beschikking 

had gesteld. De opdrachtgever stelt zich op het 

standpunt dat de aannemer deze gegevens zelf 

had moeten narekenen. De Raad van Arbitrage 

heeft overwogen: ‘Aanneemster kan echter in alle 

redelijkheid niet worden verweten dat zij de door 

de gemeente verstrekte gegevens serieus neemt.’ 

Dit is uiteraard wel anders indien de aannemer 

bij het aangaan van het contract wist dat de 

gegevens onjuist waren. Op grond van de UAV-GC 

2005 is de aannemer is verplicht de opdrachtge-

ver onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien 

de aanneemovereenkomst en daarbij behorende 

stukken klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of 

gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen 

van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij 

zonder waarschuwing bij het verricht van werk-

Waarschuwingsplicht van 
de aannemer bij hoogbouw

D.J.L. van Ee, advocaat NautaDutilh N.V.

De ontwikkeling van hoogbouwprojecten verschilt op een aantal 
punten in belangrijke mate van laagbouw. Bij het ontwerp van 
een hoogbouwproject dienen de architect en de constructeur 
met de bijzondere kenmerken van een dergelijk project rekening 
te houden. In de praktijk komt voor dat bij het ontwerp fouten 
worden gemaakt met aanzienlijke financiële en praktische 
consequenties. Onder bepaalde omstandigheden heeft de 
aannemer op grond van de wet of de aanneemovereenkomst de 
verplichting om de ontwikkelaar te waarschuwen tegen deze 
fouten. In deze bijdrage wordt de waarschuwingsplicht van de 
(ontwerpende) aannemer onderzocht. 
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zaamheden daarop zou voortbouwen. De waar-

schuwingsplicht onder de UAV-GC 2005 zal vaak 

betrekking hebben op door de opdrachtgever 

verstrekte berekeningen. De aannemer zal immers 

doorgaans zelf verantwoordelijk zijn voor het 

ontwerp. Daarop heeft zijn waarschuwingplicht 

dus geen betrekking. Indien de aannemer zijn 

waarschuwingsverplichting verzuimt na te komen, 

is hij aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. 

Doorgaans hebben de aannemer en ontwikke-

laar voorafgaand aan het sluiten van de overeen-

komst of tijdens de uitvoering veelvuldig contact. 

Daarbij komen dan ook kritieke punten in het 

ontwerp of de constructie aan de orde. Soms zal 

een aannemer daarover ook vragen stellen of een 

opmerking maken. De vraag is of de aannemer 

met dergelijke vragen of opmerkingen aan zijn 

waarschuwingsplicht heeft voldaan. Aan een 

waarschuwingsplicht wordt pas voldaan, indien de 

gegeven waarschuwing duidelijk, uitdrukkelijk en 

gemotiveerd is. Met andere woorden: het moest 

voor de opdrachtgever duidelijk zijn dat het ging 

om een waarschuwing en ook het risico en de 

consequenties moeten zijn benoemd. Het woord 

‘waarschuwing’ hoeft echter niet te worden 

gebuikt. Voor de praktijk verdient het aanbeveling 

voor de aannemer om zo duidelijk mogelijk te zijn. 

De ontwikkelaar doet er verstandig aan om dóór 

te vragen wat de aannemer precies bedoelt in 

geval van onduidelijke vragen of opmerkingen. 

Deskundigheid opdrachtgever
Deskundigheid aan de zijde van de opdrachtge-

ver neemt volgens vaste rechtspraak de waar-

schuwingsplicht aan de zijde van de aannemer 

niet weg. Uit het arrest van de Hoge Raad van 

8 oktober 2004, NJ 2005, 52 (NSC/Pongers) 

vloeit voort dat in zeer uitzonderlijke situaties 

de wetenschap en deskundigheid van de op-

drachtgever aanleiding kunnen zijn geen waar-

schuwingsplicht van de aannemer aanwezig 

te achten, namelijk als de aannemer mag 

aannemen dat de opdrachtgever het risico kent 

en aanvaardt en de aannemer er van uit mag 

gaan dat de opdrachtgever op dit punt geen 

advies over het probleem wenst of verwacht. Dit 

geldt ook in de verhouding tussen hoofdaan-

nemer en onderaannemer. De Hoge Raad heeft 

zelfs geoordeeld dat de enkele omstandigheid 

dat een hoofdaannemer voldoende deskundig 

is om fouten in het ontwerp van het door hem 

aangenomen werk te onderkennen de onder-

aannemer niet van zijn verplichting ontslaat de 

hoofdaannemer te waarschuwen voor ontwerp-

fouten die hij kent of behoort te kennen. 

Gevolgen nalaten waarschuwing
Indien een waarschuwingsplicht wordt 

aangenomen, die de aannemer verzaakt heeft, is 

de vraag welke consequenties dat heeft. Indien 

de ontwikkelaar al voor aangaan van de over-

eenkomst op de hoogte zou zijn geweest van 

de onjuistheden in de opdracht, de onjuisthe-

den had hersteld, en de opdracht ongewijzigd 

had aanbesteed, had hij ook (meer)kosten 

moeten maken. Dit worden wel ‘sowieso-kos-

ten’ genoemd. De aannemer kan betogen dat 

deze sowieso kosten niet voor vergoeding in 

aanmerking komen. De ontwikkelaar kan - voor 

zover het de precontractuele waarschuwings-

plicht betreft - stellen dat hij hierdoor niet in 

staat is geweest het plan bij te stellen of geheel 

van het project af te zien. Verschillende rechtsge-

leerden betogen dat dit met zich brengt dat de 

meerkosten in beginsel geheel voor rekening van 

de aannemer komen. Wel zal de ontwikkelaar 

voldoende aannemelijk moeten maken dat hij 

inderdaad het plan zou hebben gewijzigd en dat 

dit tot minder kosten zou hebben geleid. 

Aanbestedingsrecht
Indien de opdrachtgever een aanbestedende 

dienst in de zin van het Besluit Aanbestedings-

regels Overheidsopdrachten (Bao) is, kunnen 

aanbestedingsrechtelijke beperkingen aanwezig 

zijn om een opdracht tijdens de uitvoering te 

wijzigen. Uitgangspunt is dat het na aanbeste-

ding niet is toegestaan de opdracht wezenlijk 

te wijzigen ten opzicht van de opdracht zoals 

bekend gemaakt. Van een wezenlijke wijziging is 

sprake (i) wanneer zij voorwaarden invoert die, 

wanneer zij in de oorspronkelijke aanbesteding-

procedure waren genoemd, zouden hebben geleid 

tot toelating van andere inschrijvers dan die 

welke oorspronkelijk waren toegelaten, of tot de 

keuze voor een andere offerte dan die waarvoor 

oorspronkelijk was gekozen, of (ii) zij de markt in 

belangrijke mate uitbreidt tot diensten die oor-

spronkelijk niet waren opgenomen, of (iii) zij het 

economische evenwicht van de overeenkomst 

wijzigt in het voordeel van de opdrachtnemer 

op een wijze die door de voorwaarden van de 

oorspronkelijke opdracht niet was bedoeld. Een 

dergelijk wezenlijk gewijzigd werk wordt aanbe-

stedingsrechtelijk als een ‘nieuw’ werk gezien, 

dat dus opnieuw moet worden aanbesteed. Het 

is denkbaar dat bij een hoogbouwproject ná 

een wijziging als gevolg van een waarschuwing 

van de aannemer bijvoorbeeld een andere fun-

deringsmethode of ander gevelsysteem moet 

worden toegepast. In zo’n geval lijkt het betoog 

dat dit moet worden gezien als een wezenlijke 

wijziging van de opdracht niet zo kansrijk. 

Indien het ontwerp op essentiële punten worden 

aangepast en bijvoorbeeld het aantal verdiepin-

gen drastisch wordt gereduceerd, zouden andere 

aannemers daar op grond van het aanbestedings-

recht bezwaar tegen kunnen maken. Zij kunnen 

dan stellen dat zij een kans moeten krijgen een 

aanbieding te doen voor het wezenlijk gewijzigde 

werk. Op grond van de Wet Implementatie 

Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden 

(WIRA) kunnen zij zelfs gedurende een bepaalde 

periode de gewijzigde overeenkomst laten 

vernietigen door de rechter. 

Conclusie
Bij de ontwikkeling van een hoogbouwproject 

hebben fouten in het ontwerp of de constructie 

zeer vergaande consequenties. De aannemer heeft 

op grond van de wet de verplichting al voor het 

aangaan van de overeenkomst te waarschuwen 

tegen fouten die hij heeft ontdekt of had moeten 

ontdekken. Het hangt af van de in de voorberei-

ding gevraagde werkzaamheden of de aannemer 

een bepaalde fout had moeten ontdekken. Ook 

tijdens de uitvoering rust op de aannemer een 

waarschuwingsplicht indien de aanneemover-

eenkomst klaarblijkelijke fouten bevat. Op grond 

van de UAV 1989 kan de aannemer volstaan met 

een marginale toets. Betoogd wordt wel dat de 

aannemer een verdergaande verplichting heeft op 

grond van de UAV-GC 2005. Voor de vraag of een 

waarschuwingsplicht bestaat is in principe niet 

van belang of de opdrachtgever zelf deskundig is 

en of hij de fout zelf had kunnen ontdekken.

David van Ee
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Corsmit Raadgevend Ingenieurs BV, a company of Royal 

Haskoning, is een toonaangevend Nederlands ingenieursbureau, 

opgericht in 1963. Corsmit biedt diensten aan die zich uitstrekken 

van kleine renovaties tot grote, complexe, multifunctionele 

bouwprojecten en grensverleggende constructieve toepassingen 

waarbij het zwaartepunt ligt op het constructief ontwerpen van 

gebouwen. Eén van de specialisme van Corsmit is hoogbouw. 

Enkele voorbeelden van projecten waarvoor Corsmit het 

constructief ontwerp heeft ontwikkeld zijn De Rotterdam en 

de Red Apple (beide in Rotterdam), de Haagsche Zwaan, de 

Malietoren, New Babylon en het Strijkijzer (alle in Den Haag). Één 

van de doelstellingen van Corsmit is continu aandacht besteden 

aan het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technieken, 

systemen en materialen in de bouw. 

Aan de hand van twee spraakmakende projecten, De Rotterdam 

en het Strijkijzer, licht Jan Font Freide de nieuwste technische 

ontwikkelingen met betrekking tot hoogbouw toe. “De 

belangrijkste innovaties op het gebied van hoogbouw hebben te 

maken met de omvang van de kolommen”, legt Jan Font Freide 

uit. “Hoe slanker de kolom, hoe meer verhuurbaar vloeroppervlak 

ontstaat op elke verdieping van een gebouw. En hoe hoger het 

gebouw hoe belangrijker dit is. Om kolommen slanker te maken 

wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van hogesterktebeton. Dit 

beton is viermaal sterker dan normaal beton. 10 jaar geleden werd 

het eerste gebouw gerealiseerd dat volledig was uitgevoerd in 

hogesterktebeton. Alleen rezen er twijfels over de brandveiligheid. 

Deze twijfels zijn inmiddels door onderzoek weggenomen, 

waardoor hogesterktebeton goed kan worden toegepast. Maar 

de ontwikkelingen gaan verder. “Om een kolom nog slanker 

te kunnen uitvoeren kan uitzonderlijk veel wapening worden 

aangebracht. In combinatie met hogesterktebeton levert dit al een 

slanke kolom op. Mocht dit nog niet slank genoeg zijn, dan kan 

een ingestort staalprofiel worden toegepast. Dit hebben we dan 

ook gedaan bij De Rotterdam.”

Als De Rotterdam en het Strijkijzer worden vergeleken, wordt 

duidelijk waarin deze gebouwen van elkaar verschillen en 

waarom deze verschillen zijn ontstaan. Jan Font Freide legt uit: 

“Het Strijkijzer is in prefabbeton uitgevoerd. De onderbouw is 

in het werk gestort, maar vanaf de 4e verdieping is gewerkt 

met prefab elementen. De Rotterdam wordt op een traditionele 

manier gebouwd, wat wil zeggen dat alles in het werk is gestort. 

Hoewel deze wijze van bouwen op dit moment in Nederland niet 

meer zo gebruikelijk is, is hiervoor bij De Rotterdam gekozen 

onder meer als gevolg van de eisen die de architectuur stelde 

aan de constructie. Nederlandse aannemers zijn gewend met 

prefab elementen te werken. Een Duitse aannemer, Züblin, voert 

Interview met ir. Jan Font Freide, directeur en raadgevend 
ingenieur, Corsmit Raadgevend Ingenieurs

Methoden en technieken 
van hoogbouw

Door Annique Bruin

In een themanummer over hoogbouw kan de 
technische kant niet onbelicht blijven. Gebouwen 
worden steeds hoger en daarmee worden 
constructieve ontwikkelingen steeds belangrijker. 
In dit artikel geeft Jan Font Freide, directielid van 
Corsmit en register ontwerper, zijn visie op de 
ontwikkeling van hoogbouw.  
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nu het werk uit.” Bij het Strijkijzer is het idee van de architect 

ingegeven door de locatie. Als constructeur heeft Jan Font 

Freide voorgesteld hoe dit idee kon worden gerealiseerd. “Bij 

woningbouw zijn het normaal gesproken de wanden die voor 

stijfheid zorgen. Bij hoogbouw is dat echter niet meer voldoende. 

Daarom maken we aan het begin van een project schetsen met 

opties voor de constructie van een gebouw. Bij het Strijkijzer 

hebben we gekozen voor de optie gevelbuis-kokers. Deze optie 

brengt dan ook met zich mee dat in de dragende bouwwanden 

grote openingen gemaakt kunnen worden. Deze openingen 

zorgen voor flexibiliteit: het gebouw wordt nu gebruikt voor 

studentenhuisvesting, maar mogelijk zijn andere functies in de 

toekomst meer gewenst. Dat zien we nu al gebeuren. Zo is er 

kantoorruimte op de begane grond en worden op de begane 

grond en de bovenste verdieping restaurants ingericht.” 

Als gevolg van de beperkte omvang van de locatie is het gebouw 

slank en hoog geworden. Dan speelt ook de windbelasting een 

belangrijke rol. Door gebruik te maken van een windtunnel 

en 3D simulaties kunnen alle aspecten die van belang zijn 

voor de stabiliteit van het gebouw meegerekend worden. 

Hoewel de beperkte omvang van de footprint een uitdaging 

was, had de locatie het voordeel dat de grondslag goed was. 

Dit in tegenstelling tot de grondslag van De Rotterdam. Jan 

Font Freide: “De zandlaag onder De Rotterdam is veel minder 

gunstig dan onder het Strijkijzer. Daarnaast speelt de omgeving 

een rol. De Rotterdam is gelegen op de Kop van Zuid, omringd 

door monumentale panden en omgeven door oude kademuren. 

Daarom is het beheersen van zakkingen van groot belang. Het 

grote gewicht van De Rotterdam drukt als het ware een kuil 

in de ondergrond waardoor ook de omliggende gebouwen 

iets zullen zakken. Daarom is exact uitgerekend hoeveel De 

Rotterdam gaat verzakken. Zonder de stijfheid van het gebouw 

mee te rekenen, zou het 10 (aan de rand) tot 20 (in het midden) 

centimeter kunnen verzakken. Als je de stijfheid van het gebouw 

ook meerekent verzakt het gebouw minder maar ontstaan er wel 

grote spanningen in de constructie. Zettingsverschillen worden 

o.a. opgelost door lichtbelaste kolommen te laten meezakken 

met het gebouw, in verschillende fases tijdens het bouwproces. 

Hierbij worden vijzelconstructies gebruikt, die eveneens worden 

gebruikt op de punten waar de high rise is verschoven ten 

opzichte van de low rise. Die vijzels tillen als het ware de high 

rise op. Het is de eerste keer dat vijzels op deze manier worden 

toegepast, wat de constructie extra bijzonder maakt.” 

Was bij het Strijkijzer de locatie bepalend voor de architectuur 

en daarmee voor de constructie, bij De Rotterdam staat het 

gebaar dat de architect met het gebouw wil maken centraal. Het 

uitgangspunt van de architect Rem Koolhaas is een gevel met 

veel openingen en glas. Dit heeft geleid tot de keuze voor een 

constructiesysteem met kolommen en vlakke plaatvloeren, legt 

Jan Font Freide uit. “Deze methode is in Nederland min of meer 

in onbruik geraakt, omdat voor veel gebouwen kanaalplaten in 

combinatie met dragende gevels goedkoper zijn. Alleen moet 

de gevel daarbij vrij gesloten zijn en doorlopen tot op de grond 

en dat was bij dit gebouw niet het geval.” De ingewikkeldste 

fase was ook bij De Rotterdam de ontwerpfase, waarin gezocht 

moet worden naar een constructief ontwerp dat realiseerbaar 

en technisch en financieel haalbaar is. “Alle mogelijke systemen 

hebben we uitgebreid onderzocht, waarbij we steeds een kosten-

baten-analyse hebben uitgevoerd. Je moet niet alleen kijken 

naar materiaalkosten, maar 

ook naar de bouwsnelheid, 

windverlet, constructiehoogte, 

etc. Vervolgens maken we 

We geloven in 
blijven innoveren

Het Strijkijzer
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een aantal schetsen met de opties voor de constructie. Bij De 

Rotterdam hebben we bijvoorbeeld voor de stabiliteit gekozen 

voor een combinatie van stijve kernen, wanden en vakwerken. 

Eigenlijk was het een verzameling van constructieve ingrepen die 

gezamenlijk prima werken.”

In alle gebouwen waar Corsmit aan werkt, wordt rekening 

gehouden met veiligheid. Jan Font Freide: “Sowieso voldoen alle 

gebouwen aan de eisen als het gaat om primaire constructieve 

veiligheid, brandveiligheid en dergelijke. Daarnaast houden we 

er in elk gebouw rekening mee dat één constructief element kan 

uitvallen zonder dat de rest van het gebouw instort. Daarnaast 

maken wij deel uit van de Europese studiegroep “Spirit” die zich 

richt op wat je kunt doen om gebouwen terrorismebestendig te 

maken.” Als het gaat om duurzaamheid is Jan Font Freide van 

mening dat het meest kan worden bereikt door te zorgen voor 

flexibiliteit binnen het gebouw. “Je moet ervoor zorgen dat een 

constructie geschikt is om in de toekomst eventueel andere 

functies te kunnen huisvesten.” 

Kijkend naar de toekomst is het van belang om goed in te spelen 

op de behoefte van de klant. “Een voorbeeld hiervan is het 

ontwikkelen van het Building Information Model (BIM). Het is een 

3D model dat gebruikt kan worden door alle partijen die aan een 

gebouw werken. Een doorsnede door het model 

is een bouwtekening die gebruikt kan worden 

om het gebouw te bouwen. Bijvoorbeeld voor het 

nieuwe Reinier de Graaf ziekenhuis werken de 

achitect EGM en Corsmit gelijktijdig in hetzelfde 

model. Door te werken met het model kunnen 

aanlopers en faalkosten worden teruggebracht. 

Een vervolgstap is om ook hoeveelheden in het 

model op te nemen. Je kunt zelfs nog verder 

gaan en het model gebruiken voor de inrichting 

en beheer van het gebouw, of de gebruiker 

virtueel door het gebouw heen laten wandelen. 

Op dit moment zitten we in de ontwikkel fase, 

maar het model heeft zeker meerwaarde voor de 

toekomst. Wij geloven niet in een begrenzing van 

de mogelijkheden voor vernieuwing, we geloven 

in blijven innoveren.”        

ir. Jan Font Freide, directeur en raadgevend ingenieur, 

Corsmit Raadgevend Ingenieurs

De Rotterdam

Hoe slanker de 
kolom, hoe meer 

verhuurbaar 
vloeroppervlak



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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Het ging zo lang goed..
“Zeker” start De Jong zijn verhaal. “De Belle ging er komen. 

We hadden een vastgesteld masterplan en stedenbouwkundig 

Interview met Paul John de Jong, Lips Capital Group

Belle van Zuylen
door Alexander van Trigt

De Belle van Zuylen. Zelden heeft een gebouw in 
Nederland de tongen zo los gemaakt als deze  
262 meter hoge toren die in het centrum van 
Leidsche Rijn moest verrijzen. Geen hoogbouw, 
maar superhoogbouw. Een icoon aan de rand van 
het groene hart. Tongen vóór en vooral veel tongen 
tegen. Ondanks de weerstand zetten de gemeente 
Utrecht en ontwikkelaar Lips Capital Development 
(voorheen Burgfonds) door en telkens een stapje 
vooruit in de ontwikkeling. Tot in januari 2010 
de partijen besloten te stoppen. Samen met Paul 
John de Jong van Lips kijkt Masterclass terug op de 
opkomst en val van “de Belle”. 

plan, een intentie-overeenkomst met de gemeente Utrecht 

en de wijziging van het bestemmingsplan was onderweg.  De 

gemeenteraad stond in meerderheid positief tegenover de Belle 

en ook belangrijke ambtenaren van VROM zagen voldoende 

aanknopingspunten voor een succesvol project.”

Maar toch ging het fout... 
“ Ja, de Belle viel, maar waarom ze moest vallen is voor ons nog 

steeds een raadsel. Zeker, er waren risico’s, maar die hadden we 

onder controle. Na de eerste tekenen van de crisis in 2008 hebben 

we een nieuwe, en sluitende, businesscase ontwikkeld. Het plan 

zou tenderklaar gemaakt worden om exploitatiepartners aan 

boord te halen; dat stond allemaal op de rit. Toch besloot het 

bestuur van de gemeente Utrecht om de stekker eruit te trekken. 

De officiële lezing luidt dat de risico’s te hoog waren, maar er was 

volgens ons meer aan de hand. Helaas hebben we daar nooit de 

vinger achter kunnen krijgen.” 

Kunt u toch een poging wagen?
“Het was een combinatie van factoren. De hoofdstakeholders 

gaven elkaar in 2006 een hand en hebben elkaar lang 

vastgehouden, maar het momentum was in 2010 geheel 

verdwenen. Met het momentum verdween ook de transparantie, 

het vertrouwen tussen de partijen. En voor een dergelijk complex 

proces als de ontwikkeling van de Belle is volledige openheid 

tussen partijen noodzakelijk. Achteraf kun je zeggen dat het 

daaraan heeft ontbroken. Volgens ons drukte De Belle te zwaar op 

de grondexploitatie van Leidsche Rijn en is er door het schrappen 

van de Belle ruimte ontstaan om tekorten elders op te vangen. 

Dat zou op zichzelf een legitieme reden kunnen zijn, zeker in 

tijden van crisis, maar daar heeft de gemeente ons geen inzicht 

in verstrekt. Ik kan me ook voorstellen dat de gemeente twijfelde 

aan de financiële slagkracht van Lips, maar dat is eigenlijk nooit 

op tafel geweest. Ik kan er slechts naar gissen, er was geen goede 

communicatie over. We hebben de gevolgen van de crisis voor 

zowel markt als overheid helaas niet open met elkaar kunnen 

bespreken. Uiteindelijk heeft de wethouder zijn steun aan het plan 

ingetrokken en is het niet eens aan de gemeenteraad voorgelegd, 

terwijl we daar wel op dat moment op een ruime meerderheid 

konden rekenen.” 

Maar de weerstand tegen een toren die 2,5 keer 
hoger zou worden dan de Dom was groot.
“Toch hebben we alle nodige procedures met succes 

doorlopen, daar is tenslotte het planologisch kader voor. Als het 

bestemmingsplan gesneuveld zou zijn bij de Raad van State had ik 

daar vrede mee kunnen hebben, fair enough, maar nu hebben we 

onderweg een partner verloren.. 

in
te
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Maar de maatschappelijke participatie dan? 
Ik heb op straat zelden een positief verhaal 
gehoord over de Belle en dat lijkt me een teken 
aan de wand..
“Ja, dat klopt. Superhoogbouw als de Belle moet allereerst voor 

het grote publiek een begrijpelijk concept en programmering 

hebben, pas daarna moet de ruimtelijke discussie worden 

gevoerd. Achteraf, ook weer achteraf, kun je zeggen dat we 

teveel tijd gebruikt hebben voor de onderhandeling over de 

intentie-overeenkomst, 1,5 

jaar. In die tijd hebben we de 

maatschappelijke participatie 

uitgesteld en is alleen over 

de hoogte van het gebouw 

gesproken, dat hebben we 

onderschat. We hebben het 

momentum voor goede maatschappelijke participatie gemist en 

daar waar participatie was hebben we deze niet meer hand-in-

hand met de gemeente kunnen oppakken.

Waarom had de Belle er moeten komen?
“Omdat de Belle een toonbeeld geworden zou zijn van 

maatschappelijke, duurzame en technologische innovatie en 

daarmee een attractie op zich. Geen toren met separate functies 

op elkaar gestapeld, maar een verticale stad, publiek toegankelijk, 

een aanjager voor de economische ontwikkeling van Utrecht. En 

ook nog eens perfect bereikbaar via de A2 en het spoor. Natuurlijk 

zien wij dat ook de huidige discussie over de leegstand in de 

kantorenmarkt ook het traject van de Belle beïnvloed zou hebben. 

Wij denken echter dat de Belle juist een duurzame magneet voor 

economische activiteit zou worden op een plek waar dat zeer wel 

te rechtvaardigen is.

superhoogbouw 
is een gebieds-

ontwikkeling in 
zichzelf
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En is daar 262 meter voor nodig?
“Ja, misschien dat 200 meter ook genoeg zou zijn geweest, maar 

veel lager niet. Met 200 meter begin je het gebouw waar te 

nemen, bij Abcoude, bij Nieuwegein. De Belle zou daarom veel 

beter in Leidsche Rijn tot zijn recht komen dan bijvoorbeeld in 

Rotterdam waar veel meer ‘in de skyline’  gebouwd wordt. 

De Belle komt dus niet op een andere plek?
“Nee, als icoon in het landschap is de ligging bij Utrecht 

juist goed. Daarnaast refereert de naam Belle van Zuylen 

ook nadrukkelijk aan de plek. Toch zou het concept van de 

Belle wellicht wel kunnen slagen in Rotterdam of Amsterdam. 

Rotterdam bewijst het al met ‘de Rotterdam’ (zie elders in 

deze Masterclass) dat een verglijkbaar programma heeft en 

daadwerkelijk gebouwd wordt en dat er dus een Business 

Case is. Dat zegt misschien ook iets over de daadkracht en het 

ondernemerschap van Rotterdam.”

Welke lessen heeft u getrokken uit de 
ontwikkeling van de Belle?
“De plannen voor de Belle zijn inderdaad niet voor niets 

geweest. We hebben het al even over de maatschappelijke 

participatie gehad, die was onvoldoende. De discussie ging te 

snel over de hoogte, terwijl die had moeten gaan over innovatie, 

aantrekkingskracht en economische impulsen. Daarnaast moet 

superhoogbouw als de Belle commercieel gedragen worden 

door de partijen die verantwoordelijkheid nemen voor de 

exploitatie, de beleggers en financiers volgen dan vanzelf. 

Verder is superhoogbouw een gebiedsontwikkeling in zichzelf. 

We zaten nu teveel opgesloten in de exploitatie van Leidsche 

Rijn, dat had losgekoppeld moeten worden. Tenslotte vergt 

de ontwikkeling van superhoogbouw een pioniersmentaliteit 

van alle betrokkenen. Die is er geweest maar, zoals gezegd, 

geleidelijk verdwenen.”

En wat heeft de Belle voor Lips betekend?
“We zijn als bedrijf beter geworden, innovatiever. We hebben 

met de Belle de randen van het vak opgezocht en gevonden. Ook 

hebben we gemerkt hoe het bestaansrecht van een ontwikkelaar 

verdwijnt als je teveel gericht blijft op de korte termijn. De 

ontwikkeling van een pand is tenslotte een rimpeling in de 

geschiedenis van de plek. Onze ontwikkelaars staan nu dichter 

bij onze beleggers dan voorheen, zijn meer gericht op de lange 

termijn.”

Belle van Zuylen
Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll 

van Serooskerken (1740-1805) was een 

Nederlandse achttiende-eeuwse Franstalige 

schrijfster en componiste. Ze schreef brieven, 

(zelf)portretten, fabels, novelles, pamfletten, 

toneelstukken, opera’s, liederen en klaviersonates. 

Ze noemde zich Belle de Zuylen (beter bekend 

in Nederland als Belle van Zuylen) en na haar 

huwelijk Isabelle de Charrière.

Belle van Zuylen werd geboren in een adellijke 

familie op slot Zuylen aan de Vecht, liggend in 

Maarssen. Dochter van Diederik Jacob van Tuyll 

van Serooskerken (1707-1776), heer van Zuilen 

en Westbroek (voorzitter van de Ridderschap 

van Utrecht en gedeputeerde van de Staten-

Generaal) en Helena Jacoba de Vicq (1724-1768). 

Ze was de oudste van de zeven kinderen, die als 

kind onderwijs aan huis kregen van Zwitserse 

Franstalige gouvernantes en gouverneurs. 

Belle trouwde in 1771 met de Zwitser Charles-

Emmanuel de Charrière, seigneur de Penthaz 

(1735-1808) en verhuisde naar Zwitserland 

waar ze het merendeel van haar uitgebreide 

oeuvre schreef. Belle stierf in 1805 in Colombier, 

Zwitserland.



Beschrijf je huis eens?
Vorig jaar hebben we een tussenwoning gekocht in de jaren ’30 

wijk Leeuwendaal, ‘een opknappertje’. De woning bestaat uit een 

begane grond en eerste verdieping waarbij een 

groot deel van de oude details nog bewaard zijn 

gebleven of zijn vernieuwd. Voorbeelden zijn de 

originele glas-in-lood-bovenlichten, ornamenten 

en openslaande deuren in de hal. De erker, pa-

neeldeuren en plafond op 3,20 meter dragen bij 

aan de typische jaren ‘30 kwaliteit. Helaas zijn 

de ensuite deuren in de jaren ’70 verdwenen, 

daarvoor in de plaats hebben we tussen de 

woon- en eetkamer een openhaard terugge-

plaatst. Op de verdieping liggen de badkamer, 

2 slaapkamers, flinke inloopkast en een klein voorkamertje. In de 

voortuin willen we nog een half-verdiepte fietsenberging plaatsen. 

De achtertuin op het zuiden draagt in de zomer zeker bij aan het 

woongenot. 

Wat maakt je huis bijzonder? 
Met name de volledige verbouwing heeft gezorgd voor een huis 

dat helemaal aan onze wensen en smaak voldoet. Binnen het be-

stemmingsplan bestaat de mogelijkheid om een tweede verdieping 

te realiseren. Inmiddels, helaas na veel discussies met de buren, 

zijn de vergunningen onherroepelijk en verwachten we volgend 

jaar de dakopbouw te realiseren. Na realisatie van de dakopbouw 

is het huis helemaal compleet. Overigens hebben ook de buren 

inmiddels een vergunningsaanvraag ingediend.

 

Waarom heb je specifiek voor dit huis gekozen?
De charme van de wijk Leeuwendaal, de centrale ligging en 

uiteraard de kenmerken van het huis: de jaren ’30 stijl. Ook zagen 

wij de ‘authentieke staat’ als een mogelijkheid om de woning 

helemaal aan te passen aan onze wensen. Het centrum van 

Rijswijk met voldoende voorzieningen en leuke restaurantjes, ligt 

op loopafstand. Daarnaast ben je met de tram zo in het centrum 

van Den Haag of in Scheveningen op het strand!

 

Heb je er veel aan gedaan en hoe is dat gegaan?
Toen we het huis kochten was er sinds de jaren ‘70 jaren niks 

aangedaan. Het plafond was verlaagd en voorzien van schrootjes, 

de keuken en ketel kwamen uit ’67, in de badkamer stond een 

losse douchebak etc. Eigenlijk hebben we alles aangepakt en 

zijn slechts de buitenmuren blijven staan. Om de dakopbouw 

mogelijk te maken zijn buispalen geslagen om de fundering te 

verstevigen. Daarnaast is het binnenwerk volledig aangepakt; 

zo ongeveer alles is vernieuwd: vloeren, plafonds, stukwerk, 

toiletten, badkamer, keuken, elektra, leidingwerk, kozijnen en 

dubbelglas etc. etc.

 

Hoe ziet je ideale huis/woonomgeving er uit? 
Eerst nog even genieten van dit huis! Maar als een centraal 

gelegen woonboerderij aan het water inclusief aanlegstei-

ger voorbij komt, dan moeten we toch weer eens goed gaan 

nadenken! 

De woning van: 
Meindert Jan Tjoeng
Burgelijke staat:   getrouwd

Kinderen:  geen

 

Locatie:  Leeuwendaal Rijswijk (ZH)

Bouwjaar: jaren ‘30

Type: tussenwoning

Oppervlakte:   ca. 140 m2 

Eigenlijk hebben we 
alles aangepakt en zijn 
slechts de buitenmuren 

blijven staan. 

Mijn (t)huis
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Wat betreft de inhoud van onze service, 
dienstverlening, en in 
oplossingsgerichtheid.

Maar wel met de voeten op de grond in een 

no-nonsense opzet en afhandeling van 

beleggingstransacties, portefeuille strategie

en hotels.

Niet voor opdrachtgevers met het hoofd in de

wolken, behalve die paar uur in het vliegtuig

tijdens deze vakantieperiode. 

Na deze periode ook weer behoefte aan

een nuchtere Hollandse aanpak ?

Neem dan weer eens contact met ons op.

Directie contact: 

Drs Bastiaan Driessen MRE MRICS  

 

Statenlaan 59  |  Postbus 17179  

2502 CD Den Haag 

Tel: 070 33 858 33  

E-mail: driessen@invast.nl 

www.invast.nlINVESTMENTS  •  CORPORATES  •  HOTELS

Hoog ! Invast
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