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Sportvastgoed is
topsport bedrijven

Ik vond als kind dat ik een van de grootste sporters aller 
tijden was. Ik rende het hardste van allemaal, zwom erg 
snel, sloeg hockeyballen steevast in de kruising en klom 
zeker het snelst en het hoogste in de kersenboom in onze 
achtertuin. Het jammere was dat het alleen net niet altijd 
even goed lukte wanneer scores daadwerkelijk werden 
bijgehouden of wanneer de familie toekeek. 

De snelheid van het hardlopen bleek dan toch echt iets minder te zijn, het aantal baantjes 

zwemmen was toch echt 20 in plaats van de door mijzelf getelde 50 en ook de hockeybal

kwam niet vaak boven de onderste plank uit. Het zal de adrenaline wel zijn geweest die mijn

perceptie op dergelijke momenten enigszins beïnvloedde. Alleen wat betreft het klimmen 

in de kersenboom om de eerste rijpe kers hoog uit de boom te plukken, heeft niemand ooit 

kunnen aantonen dat ik niet de snelste was, dat record staat nog, ik daag u uit.

Tegenwoordig sport ik met enige regelmaat in een sportschool in Amsterdam. De apparatuur

liegt niet en ik ben mij er dan ook bewust van geworden dat ik sporten kan, maar ik weet

ook dat ik het niet heb uitgevonden. Nu het inmiddels wat mooier weer is geworden pak

ik ook steeds vaker mijn racefiets om een rondje “Ronde Hoep” te fietsen. De laatste keer

eindigde echter met twee lekke banden waardoor de racefiets inmiddels al weer even 

stilstaat.

Los van de hiervoor genoemde sportschool en een jaarlijks uitje naar Knijn Bowling ben ik de 

afgelopen periode niet de beste klant van sportvastgoed. Tenzij golfen meetelt, dan ben ik

wel een goede klant. Dit laatste heeft overigens niet kunnen voorkomen dat twee golfbanen 

waar ik een zeer regelmatige gast ben inmiddels failliet zijn gegaan en aan de eerste

respectievelijk tweede doorstart zijn begonnen.

In deze MasterClass besteden wij uitgebreid aandacht aan locaties waar topprestaties

worden geleverd, records worden verbroken en landstitels worden behaald. Vaak blijkt dat de

locaties, ondanks subsidies niet alleen op het sporten zelf kunnen draaien. Door André Rieu, 

de Toppers, Monster Trucks en meer van dit soort activiteiten te faciliteren wordt getracht de

spreekwoordelijke kers op de

taart te behalen. En daar is

de cirkel dan toch weer rond,

want die kers, daar was ik het 

eerste bij!

Ik wens u veel leesplezier met

deze MasterClass.

Met vriendelijke groet,

Thomas Liebrand,

voorzitter AAAMRE

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

Dag Vriend!
Zo zouden wij uw organisatie graag noemen, vriend van de ASRE 
Alumni Association MRE (AAA MRE). Een unieke verzameling 
vastgoedprofessionals met één belangrijke gemeenschappelijke 
deler, ze hebben allen een MRE opleiding aan de Amsterdam 
School of Real Estate afgerond.

De AAA MRE stelt zich niet alleen ten doel het netwerk onder de afgestudeerde MRE-ers te behouden,

maar zet zich ook in voor verdere verdieping en verbreding van het vakgebied. Dit doen we onder andere

door het verzorgen van lezingen, bedrijfsbezoeken en het op reguliere basis onder leden en sponsoren

verspreiden van het tijdschrift MasterClass, waarin de huidige ontwikkelingen in de vastgoedwereld

kritisch worden belicht.

Om het AAA MRE netwerk te kunnen behouden, de kwaliteit van bijeenkomsten verder te verbeteren

en om ons te kunnen ontwikkelen tot hét toonaangevende alumni netwerk binnen de vastgoedwereld,

vragen wij van uw bedrijf een kleine bijdrage door onze vriend te worden. U bent al vriend vanaf E150,-

per jaar. Natuurlijk verwelkomen wij elke extra bijdrage.

Door uw bedrijf als vriend aan te melden ondersteunt u niet alleen ons netwerk, maar wordt u eveneens

op de hoogte gesteld van de verschillende activiteiten van de AAA MRE en ontvangt u 3 keer per jaar de

MasterClass. Daarnaast wordt uw logo op onze vernieuwde website weergegeven als ook op een pagina

van de MasterClass. U bereikt hiermee ons netwerk van ruim 700 leden en een veelvoud aan meelezers.

U wordt vriend door bijgaand vrienden formulier ingevuld te retourneren.

Heeft u interesse in het sponsoren van een evenement van de vereniging of in het hoofdsponsorschap?

Bekijk dan ons sponsorbeleid op onze website www.asrealumni.nl.

Alvast bedankt en tot snel vriend!

Vriendelijke groet,

Thomas Liebrand

Voorzitter bestuur AAA MRE



Verenigingsnieuws

Vriendenformulier AAAMRE

Bedrijfsnaam _____________________________________________________

Adres ________________________________________________________

Postcode ________ Plaats __________________________________________

Bankrekening nr. __________________________________________________

Telefoonnummer __________________________________________________

Email ___________________________________________________________

Ja, ik word graag vriend van de AAAMRE voor E _____ per jaar (minimaal E 150,--).

Hiervoor wordt mijn bedrijfslogo vermeld op de ‘vriendenpagina’ van de MasterClass

en komt er een link naar mijn bedrijf op de website van de AAAMRE.

Datum _____________________ Handtekening __________________________

Vriendelijk verzoek bijgaand formulier te samen met uw bedrijfslogo te mailen naar 

info@aaamre.nl, dan wel te zenden aan:

AAAMRE

t.a.v. Eva Hekkenberg MRE

Postbus 140

1000 AC Amsterdam

E: info@aaamre.nl

T: (020) 668 11 29

VRIENDEN VAN DE AAAMRE
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De ASRE richt zich naast de vertrouwde Masteropleidingen in toenemende mate op Executive 

Education, korte opleidingen die inspringen op de actualiteit binnen het vastgoed. Dit betekent dat 

we met twee collegezalen in het hoofdgebouw niet uitkomen. De ASRE heeft dan ook besloten een 

nieuwe collegezaal te bouwen. Deze zaal komt in de Noordwesthoek op de begane grond. Het wordt 

een gelijkvloerse ruimte (in tegenstelling tot de twee auditoria) met veel glas zodat het karakter van 

ons gebouw behouden blijft.

De verbouwing is op 8 juli 2013 gestart en heeft twee weken in beslag genomen. In deze periode 

waren er geen colleges of tentamens en is de overlast voor studenten en docenten minimaal 

gebleven.

De Amsterdam School of Real Estate start dit najaar met de 25ste

MRE-jaargang. Dit jaar zal voor het eerst een gecomprimeerd 

programma te volgen zijn, waarbij de student binnen 2 jaar kan 

afstuderen. De wijziging in het programma zit vooral in het laatste 

half jaar van de opleiding, waarin de scriptiecolleges alleen in 

de avonduren worden gegeven. Dit betekent meer college-uren 

buiten werktijd. Hiermee geeft de ASRE gehoor aan de wens van 

werknemers en werkgevers. 

Er zijn nieuwe mogelijkheden voor financiering van de opleiding. 

De opleidingskosten kunnen over meerdere boekjaren gespreid 

worden. Tevens is verdeling van de kosten tussen werkgever en 

werknemer mogelijk. De ASRE rekent deze opties voor op www.

mre.nl en laat zien dat de belastingteruggave kan oplopen tot 

50% van de studiekosten. 

Opening nieuwe collegezaal

MRE van de ASRE nu binnen 
2 jaar af te ronden

Oude situatie

Nieuwe situatie

Verbouwing in 

volle gang



Verenigingsnieuws

agenda
2 t/m 6 september 2013 

Start nieuwe studiejaar

De eerste collegeweek van het jaar.a18 september, 9 oktoa20 november 2013 

ASRE Nascholingen najaar
a

Reserveer deze data alvast in uw agenda. 

Wellicht komt er op een van die data een 

interessant actueel onderwerp voor u aan de 

orde. 

10 oktober 2013

Graduation Day ASRE

Pas afgestudeerde MSRE studenten en enkelegendgenge
Open dag ASRE 

ge
Wordt een voorproefje gegeven van hoe het 

is om aan de ASRE te studeren. Uw collega is 

welkom. 

12 november 2013 

10de vastgoedlezing ASRE

Met ook dit jaar weer een locatie en een dawaard zijn. dada
Graduation Day ASRE en 

da
Night of the Masters

Pas afgestudeerde MSRE-studenten en enkele 

MRE-studenten ontvangen hun diploma. 

Op 24 mei jl. bezochten zo’n 25 alumnileden het Havenbedrijf 

van Rotterdam. Peter Vorenkamp (MRE jaargang 2008-

2010) verzorgde een perfecte middag. De middag begon met

ontvangst op een van de bovenste verdiepingen van het World

Port Center op de Wilhelminakade (met een geweldig uitzicht 

op de Haven), gevolgd door een inspirerende lezing. De middag

werd vervolgd met een interessante bustour door de havens

en een bezoek aan een bedrijfsverzamelgebouw, door Peter 

ontwikkeld. De geslaagde middag werd afgesloten met een

borrel in Hotel New York.

Bezoek Havenbedrijf 
Rotterdam
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Zoetermeer (125.000 inwoners) beschikt over een 
grote diversiteit aan sportvoorzieningen, van klein tot 
middelgroot en van plaatselijk bekend tot landelijk 
bekend. De visie van de wethouder van Sportzaken, 
mevrouw Mariëtte van Leeuwen (Lijst Hilbrand 
Nawijn), is helder waar het gaat om het vastgoed 
van accommodaties en sportvoorzieningen: het 
vastgoed (de hardware) is belangrijk, maar de ideeën 
daarachter (de software), de beleidsdoelen, staan 
voorop. En daarmee geeft zij ook nadrukkelijk uiting 
aan de gewenste profi lering van Zoetermeer op dit 
vlak, hoe kan het anders, een Sport & Leisure stad.

duurzaamheid en veilige toegankelijkheid. Belangrijk kenmerk van 

(het vastgoed in) het topsegment is dat dit particuliere initiatieven 

zijn, die bijna geheel worden gefi nancierd met private middelen.

De gemeente wil wel graag meedenken en ambassadeur zijn in het

topsegment. Gericht op het brede belang van ambitie en profi lering.

School- en breedtesportvoorzieningen
Zoetermeer heeft een rijk verenigingsleven met de meeste

verenigingen (180) van steden van vergelijkbare grootte. Het is

voor de gemeente belangrijk dat verenigingen goed zijn uitgerust

en tot bloei kunnen komen. Het verenigingsleven is bij uitstek een

manier om cohesie en samenhorigheid te creëren. Met als basis 

hoogwaardige voorzieningen voor een sterke concurrentiepositie

op het gebied van sport, met hockeyvelden, voetbalvelden,

tafeltennishal (tafeltennisvereniging Taverzo is onlangs kampioen

in de eredivisie geworden) en bijvoorbeeld een botenloods. Vooral

voorzieningen in eigendom van de gemeente.

De gemeente richt zich bij de sportverenigingen op voldoende

sturingsmogelijkheden, op het hebben van invloed op het beleid

van de sportclubs, om zo maatschappelijke doelen te kunnen

realiseren. Financiën zijn daarvoor een mooi instrument. De

sportclubs betalen huur voor het gebruik van de velden, een

percentage van 25-30% van de exploitatielasten, maar hebben

daarbij niet het gevoel dat de gemeente (verkapte) subsidie

geeft. De voetbalvelden zijn in eigendom van de gemeente, het

State of The Art
De gemeente Zoetermeer onderscheidt een drietal soorten

sportvoorzieningen: de kleinere sportvoorzieningen die gericht zijn 

op scholen en breedtesporten, de middelgrote stedelijke sportlocaties

in gemeentelijk bezit (zwembaden en grotere sporthallen) en

als derde het voor de gemeentelijke profi lering zo belangrijke 

topsegment met Leisure locaties. Tot dit topsegment behoren 

Snowworld (indoor skibaan), BurgGolf (golfbaan) het Silverdome

(ijsbaan) en Dutch Water Dreams (wild water kanobaan). Maar ook

het voor de gemeente ambitieuze, ‘state of the art’ TranSportium,

dat momenteel in de besluitvormingsfase verkeert. Naast een 

internationale topijsbaan waar sportparticipatie wordt gestimuleerd,

moet dit een startpunt worden voor de ontwikkeling van innovaties, 

Sport & Leisurestad Zoetermeer; 
Stad tussen de steden.

In gesprek met mevrouw Mariëtte van Leeuwen, Wethouder Onderwijs, 
Jongeren, Sportzaken en P&O, Gemeente Zoetermeer

Door: Ate Wijdeveld; Artist Impressions van het TranSportium: The Reps’
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clubhuis van de voetbalclub. De tennisparken daarentegen zijn zelf 

dekkend, puur commercieel. De gemeente subsidieert alleen die 

breedtesporten waarvoor een jeugdlidmaatschap per jaar anders 

vele honderden euro’s zou moeten bedragen.

De gemeente Zoetermeer is de kleinere sportvoorzieningen aan het 

transformeren. Voorheen had een aantal scholen de beschikking

over een gymnastieklokaal die verder niet geschikt was voor andere

sporten. Hoogstens voor een buurtvereniging. Tegenwoordig wordt

steeds meer ingezet op een zo groot mogelijke concentratie van

leerlingen in combinatie met een sportzaal die ’s avonds en in het 

weekend ook voor meerdere soorten sporten gebruikt kan worden. 

Dit tegen marktconforme huurprijzen, conform de voorwaarden van

de Autoriteit Markt & Overheid.

De gemeente ziet in de aanstaande decentralisatie van zorg en 

welzijn een mogelijk nieuwe invulling van sportverenigingen.

Zonder teveel op de stoel van de clubs te gaan zitten, kan er 

toch worden gestuurd vanuit een maatschappelijk belang. Op 

het gebied van onderwijs zijn al ontwikkelingen ingezet met

de realisatie van IKC’s (Integrale Kind Centra), in het hart van 

de wijk een combinatie van opvang en onderwijs. Maar ook 

diensten van andere partners afhankelijk van de behoefte. 

Belangrijk daarbij is dat kinderen in aanraking komen met 

sport. Sportverenigingen zullen hun diensten meer en meer 

aanbieden elders in de stad, aan bijvoorbeeld scholen, al dan 

niet in combinatie met stageplaatsen. De vraag is welke waarde 

verenigingen kunnen toevoegen en hoe de gemeente daar 

prikkels aan kan verbinden.

Het middensegment, visie en ontwikkelingen
De wethouder vraagt zich af waarom de overheid verantwoordelijk 

is voor recreatiezwemmen. Zwemverenigingen staan te popelen 

om zwemles te geven en met deze inkomsten kunnen deze 

verenigingen veel beter in hun eigen onderhoud voorzien. De 

gemeente Zoetermeer trekt zich dan ook terug uit zwembaden. 

Deze huidige, verouderde zwembadlocaties en voorzieningen 

bieden kansen. Voor sterke zwemverenigingen die daarmee 

ook topsport kunnen bieden. Of voor particuliere initiatieven. 

De gemeente stelt bij verkoop de voorwaarden, faciliteert de 

infrastructuur en voor de software wordt gebruik gemaakt van 

de verenigingen en inwoners. Het risico dat een ‘zwemkaartje’ te 

duur wordt, wordt ondervangen met een kortingspas, uitgegeven 

door de gemeente, in het kader van het armoedebeleid.

Topsegment.
Feitelijk zijn alle voorzieningen in het topsegment niet in 

eigendom van de gemeente Zoetermeer. De gemeente heeft 

voor deze sportlocaties dan ook geen bemoeienis in exploitatie 

en beheer. De golfbanen zijn wel van de gemeente en Dutch 

Water Dreams (wild water kanobaan) betaalt erfpacht. Ook het 

Silverdome (ijsbaan) wordt in de exploitatie op geen enkele 

manier door de gemeente gesubsidieerd. Uitgangspunt is dan ook 

dat als partijen het zelf kunnen, de gemeente niet zal financieren. 

De enige bijdrage van de gemeente is een investeringssubsidie 

van 25%. De initiatiefnemer zal zelf dus 75% van een 

sportvoorziening moeten financieren.

Toch is er een groot belang van de gemeente bij het in stand houden

van dit topsegment. Deze voorzieningen zijn namelijk erg belangrijk 

voor de profi lering van Zoetermeer. Het trekt andere partijen, met

een nadruk op Sport & Leisure, die er graag willen ‘bijhoren’.

Het TranSportium, een substantiële trekker
Het wordt een spannende zomer voor de gemeente Zoetermeer en 

de Wethouder. Begin september wordt het besluit genomen in welke 

stad de nieuwe Nederlandse topijsbaan zal worden gehuisvest. Een 

groot belang voor Zoetermeer gelet op de veel bredere integrale 

ontwikkeling die deze ijsbaan met zich brengt. Alles is op het 

TranSportium gefocust. Een gebiedsontwikkeling gelegen op het 

kruispunt van hoogwaardig openbaar (internationaal) vervoer 

en gelegen in een regio met een groot verzorgingsgebied. De 

wethouder is van mening dat Zoetermeer (en niet Heerenveen of 

Almere) de beste papieren heeft

het vastgoed is ondersteunend
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solide partijen (Siemens, Dura Vermeer en Royal Haskoning DHV) 

wordt ingezet op een ‘Avenue of Innovation’, in het belang van 

(de bevolking) van Zoetermeer en omstreken. En in het belang 

van deze bedrijven, die zich hiermee nadrukkelijk in de etalage 

zetten. Als de keuze niet op Zoetermeer valt, zullen de ambities 

worden bijgesteld, maar een ijsbaan komt er sowieso. Maar dan

in afgeslankte vorm. Eenvoudig omdat deze vraag er ligt, de 

behoefte aan een ijsbaan is groot. De regio Zoetermeer kent de 

hoogste dichtheid van schaatsers. En, zo stelt de wethouder, de

beste sporters komen uit dichtbevolkte regio’s. Daarbij komt dat 

sporters steeds meer eisen aan hun omgeving stellen, onderwijs, 

medische verzorging, huisvesting. Als ambassadeur van dit project 

wil Zoetermeer graag eenmalig 85 miljoen euro investeren omdat 

het perfect past in het profiel van Zoetermeer.

De gemeente gaat geen rol spelen in de exploitatie van het 

TranSportium. De initiatiefnemers willen ook geen invloed van 

de overheid hierin. Om een sportvoorziening van deze omvang 

interessant te houden is continu innoveren een kritische 

succesfactor, gericht op een beoogde ROI (Return On Investment). 

Een nadeel vanoverheidsfinanciering is altijd dat dat we vandaag 

kunnen bouwen wat het nieuwste van het nieuwste is maar dat 

kan morgen weer zijn verouderd, en wij kunnen niet blijvend 

veranderen. Naast sportvoorzieningen heeft de wethouder nog 

andere belangen te behartigen.

Sport als motor van de economie
Voor Mariëtte van Leeuwen is sport enorm belangrijk voor de stad, de 

motor van de economie. Zij ziet sportverenigingen, met alle daaraan

gekoppelde sociale contacten en mogelijkheden tot informatie-

uitwisseling, als de welzijnsorganisaties van de toekomst. Zij voorziet

een verschuiving van het aandachtsveld van sportverenigingen van 

sport naar het bieden van een ontmoetingsplaats waar mensen bij

elkaar komen. Daarin ligt de kracht, een verbroedering. Mensen

nemen de drempel van de huidige welzijnsvoorzieningen maar heel

moeizaam. Sportverenigingen hebben die drempel veel minder.

Het is de uitdaging om welzijnsvoorzieningen heel dicht naar de

Hierin ligt een enorm belang voor sportverenigingen, mensen 

gelukkiger maken, met meer aandacht voor het welzijn. 

Hulpverlening die vaak achteraf en te laat is, kan nu aan de 

voorkant, preventief, worden ingezet. In goed geoutilleerde 

voorzieningen, ‘state of the art’ sportaccommodaties.

Het maakt duidelijk waarom voor de gemeente Zoetermeer de 

software (beleidsdoelen) leidend is. De hardware (vastgoed) is 

daaraan ondergeschikt; de terugtrekkende bewegingen van de 

gemeente maken dit eens te meer duidelijk. Het vastgoed is 

ondersteunend, de beleidsdoelen staan voorop.

Mariëtte van Leeuwen

Noot van de redactie:
Op donderdag 4 juli jl. heeft de rechter in een kort geding aangespannen door het 

i d l d S h OC* S i k d



Een paar dagen voor de 14de juni ontving

eenieder een sms-je met de plaats van ontvangst.

Daar die vrijdag de 14e rond het middaguur

aangekomen, stond, zoals een jaargenoot het

zo mooi omschreef, ‘een groepje wildvreemden’

hem op te wachten. In tegenstelling tot een

verwachte reünie van jaargang 2003-2005 werd

hij opgenomen in een clubje onbekenden.

Onze groep werd warm welkom geheten

bij Monique thuis. Haar ouders waren in

vroegere tijden met een omweg uit Friesland

neergestreken om te werken bij Werkspoor en

Denka. Werkspoor was destijds de grootste

machinefabriek van Nederland en in 1916 van

Amsterdam Oost neergestreken ten noordwesten

van Utrecht langs het Amsterdam- Rijnkanaal.

Bij Monique kreeg ons groepje een heerlijke

linzensoep en fries roggebrood. Daarna gidste

zij ons door de wijk en vertelde over de

ontstaansgeschiedenis van Oud-Zuilen en de

Friese quote, die voor de voorstelling op één van

de huizen was aangebracht. Tot haar verassing

bleken er veel meer mensen van Friese afkomst

te wonen, enthousiast de tekst te hebben

gelezen en liefde te kennen voor de wijk Zuilen.

We namen afscheid van Monique en bedankten

haar voor het delen van haar verhaal met ons.

Scooterboys
Vervolgens kwamen er tien scooterboys

aangereden. En daar ging het, achterop bij een

Nederlands Marokkaan of was het Marokkaanse

Nederlander? Niets was wat het leek terwijl wij

‘ondergedompeld’ werden in deze wijk. We reden

langs de Wijksafaribus en zwaaiden naar een

andere groep. Na een aantal minuten stapten

we weer af en liepen een stukje door Ondiep.

Onze gids waarschuwde voor eierengooiende

autochtone bewoners… we waren op ons

hoede. Een zwarte Audi kwam aanscheuren en

parkeerde rakelings op de stoep, een raampje

ging open. Twee zwart gesluierde vrouwen,

waarvan één met Niqaap. De ander begon

aanstekelijk te zingen, een zwoel Braziliaans

nummer kwam uit de speakers. Na een aantal

minuten ging het raampje weer dicht en

scheurden ze weg. ‘Wie was dat nou weer?’,

merkte een autochtone bewoner droogjes op.

Surinaamse bingo
Verder ging het. We liepen door de wijk.

Nieuwe gevels werden afgewisseld met

oude. De omgeving was netjes. Nu naar

een oud kloostergebouw dat dienst deed

als Hindoestaanse school en daarnaast een

gebouwtje. We gingen het vol spanning

binnen en werden opgewacht door vriendelijke

Surinaamse ouderen. Of we zin hadden in

een potje Surinaamse bingo met een ander

groepje van de voorstelling, dat inmiddels was

binnengekomen? Daar zagen we een paar

van onze jaargenoten met een raar petje op.

Lachen! Tijdens het spel vertelden de ouderen

aangrijpende verhalen over hun overtocht

en aankomst in Nederland. Hoe ook zij zich

uiteindelijk geaard hadden in deze wijk en de

omgeving zich eigen hadden gemaakt. Na het

spel werd de gids gewisseld en ook de petjes…

.

Daar liepen wij met het rare petje op. Langs

de moskee ging het. “Hoe voelt dat, nu je zo

bekeken wordt?”, vroeg onze gids. “Zo voelt het

dus”, zei hij, “als je je niet gebruikelijk kleedt

of er uit ziet”. Leuk was anders. Terwijl we stil

stonden kwam daar een dame aan, geheel zwart

gekleed in een Niqaap met een roze fluoriserend

handtasje. We hielden onze adem in, welke

Op Safari in Utrecht 
Door: Annemarie Noordermeer

In navolging van en geïnspireerd door de Professor 
(zie MasterClass augustus 2012) ging jaargang 2003-2005 op 
Wijksafari, de locatievoorstelling geregisseerd door onder 
andere Adelheid Roosen, dit maal in Utrecht. In plaats van een 
weekendje wintersport of een stedentrip naar Barcelona of 
Berlijn, had een twintigtal jaargenoten zich op verschillende 
plekken in Utrecht verzameld om op bezoek te gaan in, de 
vanuit vastgoedperspectief, minder bekende stadsdelen van 
Utrecht. Een excursie die ons leidde door de wijken Ondiep, 
Overvecht en Oud-Zuilen. 

onze gids waarschuwde ons voor 
eieren gooiende bewoners
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ontmoeting stond ons nu weer te wachten in 

deze voorstelling? En er gebeurde…. niets, de 

dame in kwestie liep gewoon door. Wij staarden 

haar met open mond na, met ons petjes op…

We kwamen langs winkels, een Hema, een 

Trekpleister, bloemenzaak en staken een drukke 

onbekende weg over. Hier leken Voedselbank 

en Leger des Heils ver weg. Maar ook hier was

niets wat het in eerste instantie leek. Achterom 

een klein huisje in, daar was de ontvangst bij 

een Indische Nederlander. Hij was ooit vanuit 

Nederlands- Indië per boot hier naar toe 

gekomen. We kregen thee en lekkere spekkoek. 

Hij hield gekleed als hippie gepassioneerd een 

betoog, over dat je jezelf moet kunnen zijn. 

En over de innerlijke strijd tussen het oude 

vaderland en de Nieuwe Wereld, Nederland. 

Zoals zo veel bewoners uit deze wijk, of je nu 

Fries, Marokkaans, Surinaams of Nederlands-

Indiër bent van origine. 

Toen liepen we verder door de wijk. We 

gingen naar een nieuw maar leeg en ruim 

ouderencentrum, onder een woningcomplex voor 

ouderen, dat er nu verlaten bij lag. Bezuinigingen 

hadden hun tol geëist. Had dit niet anders 

gekund? Een creatieve exploitatie met 

dubbelgebruik voor de buurt? De vastgoedideeën 

in ons groepje draaide op volle toeren. 

We liepen nog een stuk door, ontmoetten één 

voor één de andere groepen. We vormden een 

lange slinger door Ondiep. Daar ging het naar 

het centrale plein, waar de voorstelling werd 

afgesloten met de bekende scooterwals onder 

aanvoering van de rode scooter van Adelheid 

Roosen. Ook de oudere bewoners van Ondiep 

genoten vanaf hun balkonnetjes van deze 

spectaculaire show. Daarna liepen we met de 

hele meute naar een te koop staand wijkcentrum 

aan de rand van Ondiep. Ook al de dupe van 

de bezuinigingen. Hier werd afgesloten met 

heerlijk Turks brood met humus en verfrissend 

muntwater. 

Onze jaargang ging daarna nog een hapje eten 

in Utrecht. Ook raakten we niet uitgepraat over 

alle ontmoetingen, die we die middag hadden 

gehad op onbekende plaatsen. Onze wereld van 

MIPIM, vastgoeddeals en VINEX wijken, was 

vanaf vandaag weer een beetje breder en minder 

wereldvreemd.

hier leken 
voedselbank en Leger 

des Heils ver weg



Chinezen mogen een Engelse naam kiezen en deze gedurende 

hun leven veranderen. Zo maak ik met veel genoegen kennis met: 

Summer (m), West (m), Blair (v), Fish (m), Brain (m), Candy (v),

Rambo (m), Jewelry (v), Rainie (v) and Evita (v). Andersom nemen 

westerlingen vaak een Chinese naam aan. Mijn Chinese naam 

is            . Het klinkt een beetje als Rowan, maar het is in het

Chinees makkelijker uit te spreken en dus te onthouden.

De gebruikelijke normen en waarden uit de westerse wereld 

zijn hier vreemd. De uitspraak ‘een woord is een woord’ is hier 

net zo nietszeggend als ‘een contract is bindend’. Het aangaan 

en onderhouden van een goede relatie zijn voorwaarden om je 

doel te bereiken. Investeren in guanxi (relatie), geven van mianzi 

ofwel ‘gezicht’ en zorg dragen voor wederzijdse afhankelijkheid 

bepaalt of je in staat bent om succesvol zaken te doen, niet een 

‘dichtgetimmerd’ contract, belofte of een handdruk. 

Persoonlijke band
Het verwerven en uitbreiden van guanxi vergt een andere 

aanpak dan bij de sociale netwerken die in het westen worden 

opgebouwd. In het westen zijn wij gewend aan kortdurende 

zakelijke contacten en hebben wij wat minder geduld. In China 

gaat de persoonlijke band boven de band met een bepaalde 

organisatie, deze persoonlijke band dient met veel geduld te 

worden opgebouwd. Samen gaan zingen in de karaoke bar is 

bijvoorbeeld een zeer geliefd zakenuitje waarbij in een informele

sfeer de persoonlijke band verder kan worden opgebouwd. Prettig 

is dat men mij hier geen gezichtsverlies laat leiden. Er wordt 

uitbundig geklapt en bravo geroepen als ik met mijn erbarmelijke 

zangkwaliteiten een liedje heb meegezongen. Andersom is het zo 

dat de specialiteiten uit de Chinese keuken met veel blijdschap 

en bewondering dienen te worden aanvaard, dit om gezicht aan 

de gastheer te geven. Zeekomkommers, bergrupsen en egelvissen 

zijn exclusieve gerechten uit de Chinese keuken, het serveren van 

dergelijke gerechten is een teken van respect voor de gast. Deze 

gerechten zijn vaak heilzaam voor mannen en een medicijn hoeft 

ten slotte niet lekker te zijn. 

De onbeheersbare drang om onmiddellijk een andersluidende 

mening te verkondigen en alles op tafel te leggen is typisch 

Nederlands. Voor Nederlanders een vertrekpunt om tot een 

compromis te komen, in China streeft men echter meer naar een 

harmonieuze manier van communiceren en laat men niet gelijk het 

achterste puntje van de tong zien. 

Kritische vragen
Waarbij in Nederland van een medewerker wordt verwacht dat 

hij open en direct is en zegt wat hij vindt, wordt in China van 

de baas verwacht dat hij vertelt wat er gedaan moet worden. 

De baas tegenspreken of kritische vragen stellen wordt als 

onbehoorlijk gezien. Het stellen van al te kritische vragen bij 

lokaal geleide bedrijven leidt niet zelden tot ontslag. En op school 

krijg je het gewenste rode lintje mee naar huis als je vragen 

goed beantwoord, niet als je kritische vragen stelt. Door mijn 

medewerkers werd bijvoorbeeld zelden een vraag tijdens een 

presentatie of vergadering gesteld. Na uitleg begreep ik dat in 

de Chinese context een vraag zou impliceren dat de vraagsteller 

Overbruggen
van cultuur-
verschillen

Door: Rowan Verwoerd

Zaken doen in China is aantrekkelijk vanwege 
het groeipotentieel, maar vergt een eindeloze 
flexibiliteit. Omgangsvormen en structuren zijn 
volstrekt anders in het land van Confucius, waardoor 
ik veel overtuigingen, gewoonten en aannames los 
heb moeten laten. 

MRE-er in het Buitenland

De Nederlandse vastgoedmarkt is volop in beweging; De 
slinger slaat de ene keer uit naar boven, dan weer naar 
beneden. De markt kreunt en steunt onder het gewicht van 
een hele serie crisissen, maar bloeit ook op en laat felle 
lichtpuntjes zien. Saai is het in ieder geval niet. Maar wat 
gebeurt er inmiddels over de grenzen? Masterclass laat in 
deze rubriek de klasgenoten aan het woord die naar het 
buitenland zijn uitgeweken. In deze bijdrage vertelt Rowan 
Verwoerd, MRE-er van de lichting 2007-2009, over zijn 
ervaringen in China.
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te dom is om de presentatie te begrijpen (gezichtsverlies voor

de vraagsteller) of dat de baas niet in staat is kennis over te 

brengen (gezichtsverlies voor de baas). De medewerkers stelden

enkel kritische vragen nadat er voldoende vertrouwen was

opgebouwd. Het vergt in het begin wat flexibiliteit om dergelijke

cultuurverschillen te overbruggen.

Waar in Nederland sprake is van marktwerking, vraag en aanbod,

gaat dit in China niet helemaal op. In een overheidsgeleide

economie gelden andere wetten. Er zijn verschillende zaken die

de normale marktregels verstoren. Een nieuw ontwikkelde stad

voor 1 miljoen inwoners wordt hier bijvoorbeeld wel gevuld.

Het is niet altijd de markt die om deze extra bebouwing vraagt. 

Desalniettemin kunnen subsidies, zachte of stevige overheidsdwang

er voor zorgen dat deze bebouwing er komt en gevuld wordt. 

Enkele spook(satelliet)steden waar je 2 jaar geleden met een 

kanon nog niemand raakte, zijn nu voor 70% gevuld. Maar enkele 

steden worden niet gevuld, en daarin zijn buitenlandse partijen

soms wat naïef. Belofte maakt hier geen schuld.

Uiteindelijk worden bijvoorbeeld de metrolijnen toch niet

aangelegd of is de bouw voor enkele jaren gestaakt. Of het

metrostation ligt 500 meter verder dan verwacht en de geplande

10 buslijnen zijn er uiteindelijk 4 geworden. De afslag of kruising

komt er niet waardoor het project nauwelijks te bereiken is. De

woningen in de omgeving worden wel gebouwd, maar blijken

voor de leegstand te zijn gebouwd. En dan zijn er nog diverse

vergunningen nodig, alvorens de deuren van het winkelcentrum

geopend mogen worden, die voor een goed geïntegreerde locale

speler makkelijker zijn te verkrijgen. De wetten en regels die zijn

opgelegd door de centrale overheid, kunnen heel lokaal worden

toegepast.

Sustainability is een term die hier nog niet echt geland is. In

China verwacht men meer investeringen in sustainability van de

ontwikkelde landen. De milieuvervuiling in eigen land wordt als

een ernstig probleem ervaren, de bevolking is van mening dat de

overheid daar iets aan moet doen. Maar kwalitatief/sustainable

bouwen of het installeren van gemeenschappelijke energiezuinige

installaties is vooralsnog een stap te ver. Het probleem bij

gemeenschappelijke installaties is dat freeriders gedrag lastig/

nauwelijks is te voorkomen. Dus bijna ieder huishouden beschikt

over een individuele warmte-en koelinstallatie. En kwaliteitsbouw

betekent minder sloop en nieuwbouw, terwijl dat laatste nu juist

de zo gewenste economische groei oplevert.

kritische vragen stellen wordt 
als onbehoorlijk gezien

Rowan Verwoerd met gezin



De harde kern van de Feyenoordsupporters

is fel tegen de plannen voor een nieuwe

Kuip. Enkele supporters hebben voorstanders

van een nieuw stadion zelfs met de dood

bedreigd.1 Ja, bij het investeren in vastgoed 

voor sport gaat het er soms woest aan toe. Bij 

de pensioenfondsen waarvoor ik werk komen

er met regelmaat verzoeken om te beleggen

in deze vastgoedcategorie. En nu moet ik over

dit onderwerp ook nog wat schrijven! Terwijl ik

tot in mijn diensttijd nooit iets aan sport heb 

gedaan! Het was aan mijn sergeant Militaire

Lichamelijke Vorming (MLV) te danken dat ik

iets op dit terrein ging doen. Mijn insigne MLV

heb ik evenwel nooit gekregen. En dat kwam

omdat die handgranaat niet verder kwam dan

meter of acht verderop, hetgeen ongezond is. 

Vijftig meter was bij mijn weten het minimum.

Maar door het Vierdaagse kruisje is mijn 

militaire carrière toch goedgekomen.

Sportvastgoed bestaat niet. Er valt hooguit te 

spreken van vastgoed dat wordt gebruikt voor 

sportactiviteiten. Het is ook niet nieuw. Al in de

oudheid werd in zulk vastgoed geïnvesteerd.

Denk bijvoorbeeld aan Olympia in Griekenland

(zie foto) en aan het Colosseum in Rome. 

Nu is er wat meer variëteit (zie kader met

verschillende soorten sportaccommodaties).

Vastgoed voor sport is in beginsel:

•  Ruimte-intensief

•  Specifiek en vaak niet goed te transformeren

•  Ondernemingsgevoelig en vaak onrendabel

•  Politiek en ego gevoelig

Ruimte-intensief. Afgezien van dam- en 

schaakvelden vreet sport ruimte. Vrijwel ieder

ander dan ik weet een kogel wel verder dan 8

meter te stoten. Een beetje roeibaan is al snel

een kilometer lang. En de draaicirkel van een

1) Zie NRC Handelsblad, 11 juli 2013, p. 1.

paard op volle snelheid is ook geen acht meter.

Specifiek. De meeste sportaccommodaties

zijn ook specifiek ontworpen voor de sport in

kwestie. In een zwembad is het meestal lastig

zeilen. En op tennisbanen is het moeilijk echt

te schaatsen. Ja, nare regimes weten wel dat

voetbal- en wielerstadions het ook goed doen

als detentiecentra, maar dat is gelukkig een

uitzondering. Panden ontworpen voor een

specifieke tak van sport zijn vaak ook niet

eenvoudig te transformeren, al zijn er soms

creatieve oplossingen denkbaar. Zo is het

uit 1929 stammende Olympisch stadion in

Amsterdam weer een nieuw leven ingeblazen

door de catacomben onder de tribunes tot

kantoren, horecaruimten en sportscholen

te vertimmeren. De verblijfsruimten voor de

internationale sportteams bij de Olympische

spelen in Londen in 2012 waren zo gebouwd

dat ze naderhand in woningen konden worden

getransformeerd. Natuurlijk zijn voetbalvelden

en ligweiden bij (open lucht) zwembaden prima

te veranderen in woningbouwlocaties en dat

gebeurt dan ook nog wel eens. Daarmee kan

een gemeente zijn kas spekken.

Ondernemingsgevoelig en vaak

onrendabel. De lasten van de

sportaccommodaties (rente, aflossing,

onderhoud e.d.) kunnen vaak niet uit de

lidmaatschapsgelden van de sportclubs worden

betaald. Vele sporten moeten als “merit good”

betaalbaar blijven voor het gewone publiek.

Meestal zijn subsidies en sponsoring nodig.

Zo zijn zwembaden meestal onrendabel. De

huidige gemeentelijke bezuinigingsvoorstellen

om het water erin dan maar wat minder te

verwarmen, zal niet veel helpen, denk ik.

Duurdere sporten zijn bovendien ook nog

eens conjunctuurgevoelig. Veel bedrijven

hebben vanwege de economische malaise hun

sponsorbudgetten teruggeschroefd. Tal van

golfsclubs hebben het moeilijk en sommige

ervan zijn failliet gegaan. Je kunt immers ook

veel sporten gratis beoefenen. Waarom E 90

per maand betalen voor een fitnessclub om

Sportief vastgoed?
Door: Peter van Gool

Van de Professor

Voorbeelden van 
verschillende soorten 
sportaccommodaties

•

•   Sporthallen, tribunes, sportkantines en

maneges

•   Velden voor voetbal, tennis, hockey,

volleybal, handbal, atletiek, curling,

speer- en discuswerpen enz.

•  Golfterreinen

•   Wieler-, schaats-, trim-, roei-, schiet-,

paarden-, kamelen- en

hondenrenbanen

•  Racecircuits voor auto en motor

•  Zwembaden

•  Gymnastiek- en fitnessruimten

•  Skipistes

•  Zeil- en jachthavens

Toegang tot het voormalige stadion van Olympia 

(vanaf 600 v. Chr), Griekenland
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daar op een lopende band te hollen met een 

TV scherm voor je neus als je dat ook gratis

in een park vol leven kunt doen? Voor de Tour 

de France staat het gehele Franse wegennet 

beschikbaar. Dit alles maakt dat de exploitatie 

van het vastgoed in kwestie erg afhankelijk 

is van subsidies en van de kwaliteiten van de 

sportclub om de eindjes aan elkaar te knopen.

Politiek en ego gevoelig. Populaire sporten 

zijn politiek gevoelig. Dat komt niet alleen 

omdat er vaak overheidssubsidie nodig is. Sport

maakt nationale gevoelens los. Al in de oudheid

wist men dat brood en spelen nodig zijn om het

volk in het gareel te houden. Voetbal is oorlog.

Met enige regelmaat verandert het voetbalveld 

met omgeving en al dan ook in een slagveld.

Door mishandeling van spelers, arbiters en

Wel of geen sportief vastgoed; een zwemboot in Wenen.

Het Zuiderbad in Amsterdam. Ooit als rijwielschool gebouwd.

Het gerenoveerde Olympisch stadion in Amsterdam uit 1929 met in de 

plint moderne kantoor- en horecaruimten.

De voor vastgoedjongens bekende horeca Vak Zuid in 

genoemd stadion. Na een faillissement nu omgedoopt 

in de Oyster club.



16

eu e da aa je e ge ego te bou e op

kosten en op risico van de gemeenschap? Met

het stichten van een groot sportcomplex kun

je als politicus of sportvoorzitter zeer goed je

prestige en aanzien opvijzelen. En als de kosten

en risico’s door anderen worden gedragen,

mag een prestigeproject met icoonachtige

allure ook best een paar centen kosten, toch?

Prognoses van inkomsten en uitgaven zijn ook

niet zelden rooskleurig. Het geeft ook niets als

die prognoses niet uitkomen en er verliezen

ontstaan. Een beetje gemeente kan zijn club

politiek gezien toch niet laten vallen, en

helemaal niet als ze toch al voor grote bedragen

garant staan. Wat zou de gemeente Rotterdam

kunnen doen wanneer na het bouwen van een

Nieuwe Kuip huurder Feyenoord de huur ervan

niet meer kan betalen en de gemeente dan –

zoals het plan is - voor E 165 miljoen garant

staat? De Nieuwe Kuip verhuren aan Ajax of 

aan een plaatselijke turnvereniging? Uiteindelijk

oetba a u c ub da eu beto

Zo zouden overigens ook studenten moeten 

protesteren tegen de soms megalomane 

bouwplannen van hun universiteitsbesturen. Het 

gaat om het onderwijs en niet om de grootsheid 

van de onderwijsgebouwen! Maar als je dat 

zegt ben je toch wel een knor.

Een en ander maakt dat vastgoed voor 

sportfaciliteiten naar mijn gevoel geen ideale 

belegging voor institutionele beleggers is. 

Maar gelukkig zijn er nieuwe rijken uit Rusland 

en uit oliestaten die niet alleen een sportclub 

kopen, maar dan en passant ook het vastgoed 

erbij. Hoe fijn zijn die ego’s dan toch! Ook 

is het zo dat institutionele beleggers in 

sommige gevallen heel blij zijn met huurders 

die zich bezig houden met sport. Wat is er 

mooier als je de leeggekomen ruimte van je 

failliete discotheek of meubelwinkel weer kunt 

verhuren aan een fitnessexploitant of aan een 

o a d uc a d oopsc oe e ) at s e e e

sportieve trekt ook vastgoedjongens. Gisteren 

zag ik nog een succesvolle en sportieve collega 

(Marijn Snijders van Capital Value) met moeite 

zijn Porsche nog net voor de winkeldeur 

parkeren. Sport is kortom een blessing in 

disguise. Maar wie ben ik?

2) Zie NRC Handelsblad in “Alleen de financiers winnen bij de nieuwe Kuip” van T. van der Burg, 10-11 juli 2013, p. 14-15.

David Lloyd fitness aan de Overtoom in Amsterdam in de oude Volkswagen 

garage / showroom (die daarna ook meubelshowroom is geworden)

Het zwembad van David Lloyd aan de Overtoom in 

Amsterdam
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De Olympische droom
blijft altijd leven

Door: Dennis Damink

Jarenlang is door sporters, sportliefhebbers, 
bestuurders en vele anderen gewerkt aan de 
droom om de Olympische Spelen in 2028 naar 
Nederland te halen. Het positieve effect daarvan 
op de ontwikkeling van Nederland in de meest 
ruime zin wordt door bijna iedereen onderschreven. 
Amsterdam en Rotterdam hadden beide de ambitie 
de Olypische Spelen 2028 te organiseren. Rotterdam 
heeft met de gemeente Den Haag hiertoe een 
bidboek opgesteld waaruit in dit artikel mooie 
beelden en tekst worden getoond om te laten zien 
wat de Olympische Droom mogelijk maakt aan 
gebiedsontwikkelingen. In het regeerakkoord van 
dit kabinet is echter voorlopig een streep gehaald 
door deze droom maar bij bevlogen mensen zal de 
droom blijven leven. 

De beelden zijn gemaakt door buro Duzan Doepel van

DoepelStrijkers in opdracht van de gemeente Rotterdam en Den

Haag. Beide steden hebben hun concept de Dutch Delta Games

genoemd onder verwijzing naar de unieke positie van Nederland

in de wereld als hoogontwikkeld delta gebied. Helaas voor nu

geen werkelijkheid maar zeker in deze tijden van crises goed om je

te laten inspireren.

Dutch Delta Games
Het concept van de Dutch Delta Games sluit naadloos aan bij alles

waarin Nederland groot is geworden. Leven met en in het water
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zit in het DNA van de Nederlandse samenleving. 

Door de Nederlandse delta te gebruiken als centraal thema 

voor het Olympische bid, kunnen we wereldwijd de aandacht

vestigen van leven in en met het water. Een thema dat

ook de komende decennia hoog internationaal hoog op de

internationale agenda staat. 

De Dutch Delta Games kunnen er aan bijdragen dat leven 

in deltagebieden duurzamer en veiliger wordt. Wereldwijd.

Tegelijkertijd verschaft het concept Nederland de unieke

mogelijkheid om onze innovatieve oplossingen op het gebied 

van water- en deltatechnologie internationaal onder de aandacht 

te brengen. Denk daarbij onder meer aan vernieuwende bouw-, 

vervoers- en kustverdedigingsconcepten, CO2-neutrale productie 

en cleantech technologies. 

Duurzame technologische oplossingen in een van de laagste gelegen 

regio’s van Europa: we kunnen het de wereld tonen wanneer de 

Olympics in de Nederlandse Delta zullen plaatsvinden. Met het contact 

van de Dutch Delta Games kunnen we de wereld voor ons winnen.

De Spelen bieden de organiserende stad een nalatenschap, op 

economisch, sociaal, fysiek en maatschappelijk vlak. Een heel 

mooi voorbeeld is Barcelona. Deze stad heeft door de Spelen een 

metamorfose ondergaan.

In Rotterdam willen we die nalatenschap in al zijn facetten laten 

neerslaan, maar bovendien verbreden naar de rest van NL en de 

wereld. Het kan niet zo zijn dat zo’n geweldig evenement als de 

Spelen alleen voor de organiserende stad profijt oplevert; het hele 

land en de rest van de wereld zouden moeten meeprofiteren. 

Onze ambities reiken kortom verder dan alleen profijt voor 

Rotterdam te bereiken. Het grootste evenement ter wereld 

verdient als thema de grootste uitdaging ter wereld!

De delta dient als showcase voor de Nederlandse vindingrijkheid 

en dat ziet de wereld in de Dutch Delta Games terug. 

Met innovaties realiseren we de nodige voorzieningen, 

‘SPORT HAS THE POWER 
TO CHANGE THE WORLD. 
IT HAS THE POWER TO INSPIRE. 
IT HAS THE POWER TO UNITE 
PEOPLE IN A WAY THAT
LITTLE ELSE DOES. 
SPORT CAN AWAKEN HOPE 
WHERE 
THERE WAS 
PREVIOUSLY 
ONLY 
DESPAIR’
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die in geen geval na de spelen ongebruikt blijven. Onze 

gebiedsontwikkelingen liggen aan het water. Het is voor deze 

ontwikkelingen in de metropoolregio noodzaak om rekening te 

houden met klimaatadaptatie en daarop oplossingen te vinden.  

En we doen dat ook al!

Ook in de toekomst zullen we op deze manier moeten blijven 

nadenken om uitdagingen het hoofd te bieden. Hoewel we niet 

weten hoe die toekomst er precies uit ziet hebben we alvast een

aantal impressies van wat mogelijk zou kunnen zijn (en waarmee

nu al geëxperimenteerd wordt). De ontwikkelingen die de Spelen

nodig hebben zijn in lijn met de ingezette koers, zowel op fysiek als

economisch en sociaal vlak. Van dit laatste is een goed voorbeeld 

empowerment van de bevolking via het sluiten van een Olympisch

contract. 

Voor de Spelen is veel huisvestingsaccomodatie van de sporters 

nodig. Na de Spelen blijft een deel van de woningen liggen. Een 

ander deel van de woningen wordt verscheept, onder meer naar 

de ontwerpers en kopers, wereldwijd. Maar ook naar andere 

deltagebieden die mogelijk met een woningtekort kampen.

Tijdens de Spelen fungeert de zandmotor als tribune voor 

zeilwedstrijden voor de kust van den haag. 

Een nieuwe sensatie: het zeilen van twee zijden 

bekeken!Olympische Spelen vragen om grote ingrepen die een 

blijvend positief effect voor steden zullen hebben.



“NISB is het landelijke kennisinstituut dat een

bijdrage levert aan een vitale samenleving 

waarin iedereen actief is,” legt Maartje Kunen 

uit. “Dit doen we door het ontwikkelen en

overdragen van solide kennis over hoe je sport 

en beweging effectief kunt inzetten. Niet door 

zelf het trainingspak aan te trekken, maar door 

lokale professionals te voorzien van kennis. Die 

professionals zijn beleidsmedewerkers bij een 

gemeente of GGD, of werken bij een provinciale

sportraad, een woningcorporatie of een

projectontwikkelaar. We zien sport en bewegen

niet alleen als doel, maar vooral als middel om een 

gezondere leefstijl te bereiken, om de leefbaarheid

in wijken te vergroten en de sociale cohesie te

bevorderen. We zien de trend dat mensen meer

individueel gaan sporten of dit anders organiseren

dan via de sportvereniging. Daar houden we

in onze adviezen voor het inrichten van een

beweegvriendelijke omgeving rekening mee.” 

Vanaf 2013 is het werk van NISB in ambities 

georganiseerd. Die ambities zijn gebaseerd op 

een analyse van maatschappelijke ontwikkelingen, 

onderzoeks- en monitoringsgegevens en vragen en 

behoeften uit het veld. Elke ambitie is vertaald in 

een thema, waarmee gezamenlijk een breed scala 

aan doelgroepen bereikt kan worden. Het thema 

Ruimte voor Bewegen richt zich bijvoorbeeld 

vooral op professionals die werkzaam zijn voor 

gemeenten. Andere ambities richten zich op 

sportverenigingen, professionals in de eerstelijns 

zorg zoals fysiotherapeuten en huisartsen, op 

bewegen in en rondom woonzorginstellingen en 

op jeugd op het middelbaar onderwijs. Maartje 

Kunen: “Onze ambities zijn dus verdeeld over 

verschillende doelgroepen, maar we hebben 

ook een ambitie die in feite een paraplu vormt 

omdat het zich richt op de hele wijk. Dit is de 

Beweegvriendelijke Omgeving (BVO) en Sport en 

Bewegen in de Buurt.” 

“Hoe kunnen we stimuleren dat in elke wijk veel 

wordt gesport en bewogen? Hiervoor zetten 

we interventies in. Interventies zijn aanpakken

of projecten die zijn gericht op het in beweging

krijgen van mensen die niet altijd uit zichzelf even

makkelijk gaan sporten en bewegen. NISB heeft 

een overzicht van dit soort projecten, waarvan 

bewezen is dat ze werken. Deze interventies

zijn beschreven en iedereen kan daar gebruik 

van maken. Daarnaast heb je de Sportimpuls.

Dat is een stimuleringsmaatregel van het Rijk

waarbij sportverenigingen of sportaanbieders een

subsidie kunnen aanvragen voor hun initiatief 

om een bepaalde groep mensen in beweging te

krijgen. Ook dit gebeurt in een wijk of gemeente. 

Voorwaarde is dat de sportaanbieder dit initiatief 

uitwerkt samen met andere organisaties, zoals 

de kinderopvang of de welzijnsorganisatie. 

Op deze manier wordt bevorderd dat nieuwe

ideeën ontstaan. Ook kan de Buurtsportcoach

worden ingezet. De Buurtsportcoach werkt bij 

de sportvereniging of bij de gemeente en heeft

de taak om de verschillende partijen in de wijk

te verbinden. Al deze mensen en organisaties

kunnen gebruik maken van het concept de 

Beweegvriendelijke Omgeving van NISB (BVO), 

een concept om sport en bewegen te stimuleren 

en te faciliteren. Belangrijk aandachtspunt bij

de realisatie is dat het gaat om bewegen in 

de eigen leefomgeving. Kijk wat de kracht en

potentie in de wijk zelf is en hoe kan dat worden

ingezet. Hoe gaat de buurtsportcoach of de

gemeenteambtenaar nu aan het werk met de

BVO? NISB heeft een ‘praatplaatje’, een model

ontwikkeld. Hierin wordt onderscheid gemaakt 

tussen de hardware, software en orgware. De 

hardware zijn de fysieke voorzieningen. Daarbij

kun je denken aan een playground, maar ook

aan een gebouwde voorziening. Kijken we

naar de beschikbare accommodaties, dan is 

het waardevol om te onderzoeken of deze voor 

meerdere functies kunnen worden gebruikt. Het 

sportpark in Dieren bijvoorbeeld, heeft sinds een 

jaar een kunstgrasveld. Dit veld is niet alleen 

voor de voetbalteams, maar ook mogen kinderen 

na schooltijd daar voetballen. Zo betrek je meer

mensen bij sporten dan alleen de leden van de

Bewegen in eigen
leefomgeving

Door: Annique Verkoeijen-Bruin

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is hét 
kennisinstituut voor een vitale samenleving. Sport en beweging 
vormen een onlosmakelijk onderdeel van een gezonde en 
actieve samenleving. Bij het inrichten van de fysieke omgeving 
bijvoorbeeld, kan rekening worden gehouden met de behoeftes 
van de bewegende burger. Binnen NISB werkt Maartje Kunen als 
adviseur Beweegruimte actief aan het verzamelen, ontwikkelen en 
verspreiden van kennis over deze beweegvriendelijke omgeving. 

Het stimuleren 
van sport en 

bewegen is een 
intersectoraal 

thema

Koppel software aan de hardware zoals hier in Benne-

kom waar activiteiten voor ouderen worden georgani-

seerd in de beweegtuin. Ontwerp: Nijha. 
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vereniging. Je kunt ook gebruik maken van tijdelijke 

voorzieningen zoals leegstaande gebouwen en 

deze inzetten voor sport en bewegen.” 

“Met het aanleggen van fysieke voorzieningen 

alleen ben je er nog niet, want daarmee is niet 

gegarandeerd dat mensen de voorzieningen 

ook gebruiken,“ zegt Maartje Kunen. “Daarvoor 

hebben we ook activiteiten, voorlichting en 

communicatie nodig. Dat noemen we de 

software. Belangrijk is om dat in samenspraak

met elkaar te ontwikkelen. In de buitenste 

ring van het model zie je nog de orgware: de 

organisatie van de beweegvriendelijke omgeving. 

Hierbij gaat het om randvoorwaardelijke dingen 

zoals schoon-heel-veilig. Maar ook de zorg

voor processen als het bevorderen van een 

goede samenwerking tussen de verschillende 

organisaties en sectoren.”

“Heel belangrijk als je aan de slag gaat met

de BVO is dat je de gebruiker centraal stelt.

Daarom staat hij ook in het midden van het

model! Zorg dat je weet wie er in de wijk 

woont en wat de wensen en behoeften zijn.

Maar ook wat het aanbod al is en waar

kansen liggen. NISB heeft het afgelopen jaar

ervaring opgedaan in pilotprojecten in negen

gemeenten. Op dit moment verwerken wij de

resultaten in een toolbox (of: stappenplan) die

in oktober 2013 klaar is. Deze toolbox helpt

mensen die aan de slag willen met of al werken

aan een beweegvriendelijke omgeving. Deze

mensen werken bij verschillende organisaties , 

maar ook de burgers zelf kunnen het initiatief 

nemen. Graag zelfs. De samenwerking tussen 

verschillende sectoren is erg belangrijk voor BVO. 

Op gemeentelijk niveau tussen de verschillende

afdelingen zoals sport, gezondheid, verkeer,

groen, stedenbouw en huisvesting. In één van de 

pilotprojecten heeft een burgerinitiatief geleid

tot een alliantie tussen sport, onderwijs en

wijkraden omdat de burgers wilden werken aan

een beweegvriendelijke omgeving. Ze hadden een 

duidelijke visie hierop en hun motto was: voor

een goed plan is altijd geld. Financiering werd 

gezocht (en gevonden) bij de gemeente en bij 

lokale sponsors. Ander startpunt voor BVO kan 

een gemeentelijke beleidsnota zijn of het initiatief 

van een projectontwikkelaar of woningcorporatie

die er van overtuigd is dat BVO bijdraagt aan de

ontwikkeling en leefbaarheid van de wijk.”

Maartje Kunen kijkt naar de toekomst: “We zien de

trend doorgaan dat steeds meer mensen niet-ge-

organiseerd of anders georganiseerd gaan sporten.

Dit is niet alleen een uiting van individualisering 

maar ook van gemak. Mensen willen sporten op

het moment, de plaats en de manier waarop het

hen uitkomt, en de resultaten kunnen ze steeds 

makkelijker delen via social media. Onze uitda-

ging voor de toekomst ligt dan ook in het afstem-

men van het aanbod op deze veranderende vraag. 

Waar heeft de sporter van nu en van de toekomst 

behoefte aan? Dat is voor verenigingssporten mis-

schien makkelijker te voorspellen dan voor niet

of anders georganiseerde sporten. Maar de aller-

belangrijkste uitdaging blijft om het thema inter-

sectoraal op te pakken, met name met de inbreng

van de burger en door zijn wensen en behoeften

centraal te stellen. Voor NISB is de uitdaging om

de ruimtelijke sector nog meer bewust te maken 

van de waarde van BVO. NISB heeft een goede en

hechte relatie met veel organisaties in de sportsec-

tor. De ruimtelijke sector weet ons echter wat moei-

lijker te vinden. Daar staan wij open voor en wij

gaan graag in gesprek met hen. Het zou geweldig 

zij als bewegen over een aantal jaar in het rijtje

van relevante thema’s als duurzaamheid komt te 

staan. Ook bij het onderwerp duurzaamheid heeft 

het jaren geduurd voordat het standaard werd.

Laat sport en bewegen het voorbeeld van duur-

zaamheid volgen. Zodat het ook standaard wordt

bij het inrichten van de ruimtelijke omgeving!”

m e e r  w e t e n ?
voorbeelden en aanpakken de website
www.nisb.nl/ruimtevoorbewegen.
Wil je bloggen en meepraten over dit 
thema en op de hoogte blijven van de 
laatste publicaties, meld je dan aan op 
ons Netwerk in Beweging, werkgroep 
sportieve openbare ruimte.
www.netwerkinbeweging.nl 
Wil je nieuws rondom de beweeg-
vriendelijke omgeving in je mailbox
ontvangen? Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief ‘Maak Ruimte voor Bewegen’ 
door een mailtje te sturen aan Lily 
Oudestegge (lily.oudestegge@nisb.nl).

Het beweegvriendelijke omgeving model geeft de sa-

menhang weer tussen de verschillende onderdelen van 

een beweegvriendelijke omgeving: hardware, software 

en orgware. 

Stimuleer dubbelgebruik zoals in Enschede met de Zoen en Zoefstrook in de schoolomgeving. 

Ontwerp: Bureau Sant & Co landschapsarchitectuur



De analyse van Rinus Michels had vooral betrekking op de 

eigenschappen waaraan een topvoetballer in zijn beleving

moet voldoen (zie http://vorige.nrc.nl/krant/article1861181.ece/

Voetbal_is_oorlog_is_wel_degelijk_van_Rinus_Michels). De 

oorlog lijkt nu echter een door Michels nog niet gekende dimensie 

te krijgen, hoewel de staatssteunregels in 1971 al bestonden 

en sindsdien inhoudelijk nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven

(afgezien van een verdere invulling door de EU rechter). En dan 

gaat het niet om het ontoelaatbare en verwerpelijke gedrag tegen 

scheids- en lijnrechters, dat eveneens onlangs veel in het nieuws 

is geweest. De nieuwe dimensie van de oorlog is de Europese 

Commissie die zich mengt in de Nederlandse voetbalsport. In 

Nederland zijn velen daarover verbaasd en vragen zich af waar 

deze (ongewenste) belangstelling uit Brussel voor het Nederlandse 

voetbal plotseling vandaan komt. 

De interventies van de Europese Commissie vinden hoofdzakelijk 

plaats op twee niveaus: (1) de exploitatie van de ondernemingen 

van de professionele voetbalclubs (in het jargon ‘bvo’s’: betaald 

voetbal organisaties) en (2) de infrastructuur waarvan de 

voetbalclubs gebruik maken (meestal eigendom van een overheid 

of een aan de overheid gelieerde partij) of de infrastructuur die 

eigendom is van de voetbalclub. Op het laatste onderwerp zal 

nader worden ingegaan, omdat het meestal gaat om onroerend 

goed transacties tussen de overheid en private rechtspersonen, 

meestal gelieerd aan de voetbalclubs of de bvo zelf. Eerst echter 

twee misvattingen. 

In Nederland is het tegenwoordig ‘bon ton’ om te klagen over de 

bemoeizucht van “Europa” of “Brussel” met onze Nederlandse 

zaken. Nederland zou de enige Lidstaat zijn waar de Europese 

Commissie optreedt in verband met beweerde staatssteun 

aan bvo’s. Dat is onjuist. De Europese Commissie heeft ook 

onderzoeken lopen tegen Valencia en Real Madrid. En in België 

zal na een uitspraak van de Raad van State van mei 2013 het 

Vlaams Gewest een regeling uit 2009 over de verwezenlijking van 

multifunctionele voetbalstadions (in het licht van de toenmalige 

kandidaatstelling voor het organiseren van het WK 2018/2022) 

moeten melden bij de Europese Commissie als hij een nieuwe 

regeling inwerking wil doen treden. Of de Europese Commissie 

optreedt in zaken betreffende bvo’s hangt af van een aantal 

factoren. Een van de belangrijkste is of er klachten zijn ingediend. 

In de Nederlandse, Spaanse en Belgische zaken is de rode draad 

dat derden bij de Europese Commissie hebben geklaagd over 

staatssteun aan de voetbalclubs. De Europese Commissie heeft 

dan weinig ruimte, omdat zij in het staatssteunrecht – anders 

dan op andere Europese beleidsterreinen – onderzoek naar 

aanleiding van een klacht (lees: een verzoek tot handhaving van 

de staatssteunregels) moet doen. Het zijn dus in deze zaken vooral 

de klagers die een grote invloed hebben op het antwoord op de 

vraag of de Europese Commissie een zaak gaat behandelen. Tot 

nu toe zijn er vermoedelijk weinig klachten geweest, terwijl het

voor de Europese Commissie weinig opportuun was om op te 

gaan treden als niemand zich verder roert. In Nederland is een 

aantal klachten bij de Europese Commissie ingediend.

Daarnaast is een veel gehoorde klacht over het optreden van 

de Europese Commissie dat het de eerste keer zou zijn dat de 

Philips Staatssteun Vereniging: 

Wat is de rol van
de Europese Commissie?

Door: Pieter Kuypers

“Topvoetbal is net zoiets als oorlog. Wie te netjes 
blijft, is verloren.’’, aldus ‘De Generaal’ Rinus Michels 
op 10 maart 1971. Later is dat verbasterd tot “Voetbal 
is oorlog“ en ook uit zijn verband getrokken. 

de zaak tegen PSV, NEC, 
Willem II, FC Den Bosch en 

MVV is geen noviteit
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Europese Commissie onderzoek doet naar

mogelijke staatssteun aan voetbalclubs. Dat is

niet juist. In 2001 heeft de Europese Commissie

al onderzoek gedaan in een Franse zaak over

staatssteun aan professionele sportclubs

(inclusief bvo’s) en de voorgenomen staatssteun

goedgekeurd. Real Madrid is al in een eerder 

staatssteunonderzoek betrokken geweest. In 2002 heeft de 

Europese Commissie onderzoek gedaan naar een wijziging van

het bestemmingsplan van een gedeelte van het complex van

Real Madrid. De gemeente had het bestemmingsplan gewijzigd 

van “recreatie en parkeren” naar een algemeen gebruik 

(kantoren, retail, etc). Real Madrid verkocht 2 stukken grond

daarna voor E 480 mio. De Europese Commissie kwam echter

tot de conclusie dat geen sprake was van staatssteun, omdat

er geen overheidsmidddelen zijn gebruikt. De wijziging van het 

bestemmingsplan voor gronden die Real Madrid in eigendom

had levert weliswaar een vermogensvoordeel op voor Real

Madrid, maar de gemeente kost dat niets. Ten slotte is Italië

teruggefloten in 2004, omdat deze Lidstaat een belastingregime 

had ingevoerd dat voordelig was voor bvo’s ten opzichte van

andere Italiaanse ondernemingen (wellicht is hier de hand van 

Silvio Berlusconi – destijds premier - zichtbaar). Voetbalclubs 

konden langer dan andere Italiaanse ondernemingen fiscale 

verliezen verrekenen (“tax loss carry forward”). Italie heeft 

aan dit regime onder druk van de staatssteunregels een einde

gemaakt. De zaak tegen PSV, NEC, Willem II, FC Den Bosch en

MVV is dan ook zeker geen noviteit in het staatssteunrecht. En

aandacht voor het Nederlandse betaalde voetbal is evenmin

nieuw, die gaat terug tot 2002.

Opvallenderwijs is tot nu toe weinig aandacht besteed aan 

een brief van de Europese Commissie aan Nederland van juli 

2002. Daarin zette de Europese Commissie uiteen dat financiële 

ondersteuning aan bvo’s onder voorwaarden kan worden

beschouwd als financiering voor infrastructuur. Dan is de financiële 

ondersteuning geen staatssteun volgens de Europese Commissie

destijds. Die voorwaarden zijn:

•   het is een publiek stadion dat dient voor publieke evenementen 

van uiteenlopende aard en dat is ook op termijn verzekerd;

•   in het stadion vinden verschillende soorten activiteiten plaats 

(multi functionaliteit);

•   het stadion komt ten goede aan de algemene bevolking;

•   er is geen bevoordeling van een bepaalde partij doordat het 

stadion niet is bestemd voor een specifiek soort economisch

gebruik, maar faciliteiten biedt voor verschillende activiteiten 

en gebruikers;

•   het stadion op non discriminatoire wijze ter beschikking 

te stellen van de verschillende gebruikers tegen een 

marktconforme vergoeding;

•   voor zover de overheid mede financiert dient de overheid aan te 

tonen dat de overheidsbijdrage het minimaal noodzakelijke is;

•   een eventuele private operator ontvangt maximaal een 

marktconforme vergoeding; en

•   de overheidsfinanciering of de concessie moeten (Europees) zijn 

aanbesteed of vergeven op basis van een open, transparante

en niet-discriminatoire procedure, zodat zich daadwerkelijke 

mededinging heeft voorgedaan.

Er is voor de Nederlandse ‘voetbalarena’s’ dus weinig nieuws

onder de zon. De Europese Commissie heeft de rafelrand tussen

staatssteun en infrastructuur aangegeven. Het is aan Nederland 

om dat bij de bouw van (nieuwe) stadions in te vullen. Voetbal

is in staatssteunprocedures uiteindelijk geen oorlog, maar een 

kwestie van overleg en goede vormgeving en – indien nodig - 

een melding bij de Europese Commissie als sprake zou zijn van 

staatssteun. Ook dat is niet nieuw. In mei 2013 heeft de Europese

Commissie bijvoorbeeld staatssteun (door mede financiering)

in verband met een multifunctioneel stadion in Uppsala 

goedgekeurd. Laten we het dus netjes houden. De Europese

Commissie lijkt niet uit op oorlog.

Prof. Mr. P.H.L.M. Kuypers, hoogleraar Europees en nationaal 

aanbestedingsrecht Radboud Universiteit Nijmegen/partner AKD

aandacht voor 
het Nederlandse betaalde 

voetbal is niet nieuw

Pieter Kuypers
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Draagvlak en draagkracht
Meer en meer zie je in Nederland de ontwikkeling dat 

private partijen het initiatief nemen om voor gemeenten 

projecten te initiëren met voorzieningen voor sport en 

leisure. In combinatie met een grote verscheidenheid aan 

ondersteunende maatschappelijke functies. Er is een duidelijk 

trend waarneembaar, private entiteiten richten zich op een 

ontwikkeling en sluitende exploitatie van aansprekende

voorzieningen, met privaat geld gefinancierd. En juist om 

die reden kan het voor een ontwikkelaar interessant zijn 

(of juist niet) om zich actief hierop te richten. In de rol van 

initiatiefnemer, het verrichten marktonderzoek en het aan 

gemeenten aanbieden van visie en plannen. De gemeente 

wordt enthousiast gemaakt en gevraagd wat zij er voor over 

heeft. Uitwerking, financiering, realisatie en een verantwoorde 

exploitatie zijn vervolgens uitdagingen en uitgangspunten voor 

ontwikkelaar, gebruikers en exploitanten. Laat de ontwikkelaar 

maar doen waar hij goed in is.

Was het voorheen de gemeenteraad die het primaat had op 

wat, waar, hoe en wanneer, tegenwoordig zijn het andere 

partijen die de omgeving goed kennen en kennis hebben van 

markt en mogelijkheden. Dan ligt het primaat meer en meer bij 

particuliere, private initiatieven. Een initiatiefnemer die aangeeft

wat mogelijk is en die de vraag van de gemeente kent: een 

initiatiefnemer die weet dat er draagvlak bestaat voor een plan, 

en zichzelf in staat acht om ook de noodzakelijke daadkracht te 

tonen om het tot een succes te maken. De lobby ligt dan niet bij 

de gemeente maar bij de andere partij.

Geld en ambitie
Sportvoorzieningen kosten de overheid altijd geld. Behoudens 

topvoetbal wordt in bijna geen enkele gemeente voor sport 

betaald wat het kost. Maar daar ligt wel een overheidstaak, 

een gezonde ambitie van een gemeente die begrijpt dat 

niet het schrijven van aansprekende beleidsnotities voor 

sportvoorzieningen hoofdzaak is, maar het beoordelen van 

realistische plannen, verankerd in de zekerheden van de 

initiatiefnemers. De politiek is prima in staat om afwegingen 

te maken, (te) mooie plannen en luchtfietsenrij worden eruit 

gefilterd. Maar ook plannen waar niemand op zit te wachten. 

Het publieke draagvlak is niet aanwezig. Hobbyisten vinden in de 

gemeente een geduchte tegenstander. Een gemeente wil graag 

verrast worden, met plannen waar niet eerder aan gedacht is, 

die alleen tot stand komen door een gedegen kennis van de 

markt. Waar een geïnteresseerde wethouder graag aan mee wil 

werken. Die kansen ziet. Die begrijpt dat een ontwikkelaar zich 

inzet als verlengstuk van de politiek. Die de vraag beantwoordt 

hoe kunnen we, vooral voor de breedtesport, met hetzelfde geld 

Arno Hilbrink, directeur De Onderbouwing BV, 
voorheen directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Noord, 

over de rol van de ontwikkelaar bij sportvoorzieningen en –vastgoed.

Commerciële cultuur in
ambachtelijk structuur

Door: Ate Wijdeveld

het primaat ligt bij 
particuliere initiatieven

in
te

rv
iew
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wat de overheid beschikbaar heeft, meer doen en efficiënter 

mee werken. De introductie van een commerciële cultuur in de 

ambtelijke structuur.

Resultaat van deze ontwikkeling is dat momenteel weer 

sportcomplexen worden gerealiseerd (terug) in de stad. Niet

meer als ‘stand-alone’ voorzieningen aan de rand van het

dorp. En veel meer in combinatie met andere functies, sport

als ontmoeting, met ontmoetingspleinen. Elkaar ontmoeten

heeft economische invloed. Er ontstaan andere processen, er

worden andere situaties gecreëerd. Sport in combinatie met 

winkelcentra, als co-creatie, functies die elkaar beïnvloeden, of 

een stapeling van functies. De gemeente is ook niet meer per 

definitie de eigenaar van deze ‘sport-omgeving’. Op zich is dat 

geen probleem. Maar een sportcomplex met maar één gebruiker

heeft nog maar weinig toekomstwaarde.

De ontwikkelaar
Voor de ontwikkelaar kan sport gebruikt worden als kapstok

om de ontwikkeling aan op te hangen. Een ontwikkeling van 

sport in combinatie met wonen, onderwijs, leisure en soms met

kantoren. In die combinatie kan sport een rol vervullen voor de

ontwikkelaar. Met professionele partijen die deze voorzieningen 

beheren en exploiteren. Het creëert gemeenten die sport ‘op 

afstand’ hebben gezet. Het is een 

duidelijke taak van de initiatiefnemers, 

de ontwikkelaar, het leiding geven aan 

het creëren van interne cohesie van 

de gemeenschap, van de omgeving, 

van bedrijven. Het zoeken naar 

een combinatie van zakelijke en 

sportieve prestaties. Met visie en een 

ontwikkeld gevoel van wat wel en wat 

niet kan, bij de mensen en de markt. 

Het noodzakelijke draagvlak ontstaat 

door vertrouwen en duidelijkheid. 

Over subsidies vanuit de gemeente 

(meerjarige contracten) en de financiële haalbaarheid op 

basis van gegarandeerde inkomsten. De gemeente handelt in 

deze voorwaarde scheppend, voor gebruikers, op basis van

prestatiecontracten met verenigingen (aantal zwemdiploma’s, 

het aantal leden, uren les, etc.).

Als ontwikkelaar is Van Wijnen is zeer nauw betrokken 

geweest bij de ontwikkeling van Sportstad Heerenveen, een 

BV met 3 aandeelhouders. Onder die sportstad BV hangt een 

inkomstenstroom, vanuit een voetbalstadion, zwembad, sporthal,

school, medisch centrum en andere bronnen. Maar de les is, maak

grote koepels en zorg dat die beheersbaar zijn. En natuurlijk 

richt je je als ontwikkelaar ook op reguliere ontwikkelingen, 

corebusiness, woningen, kantoren, winkels, het is de basis van

de onderneming. Als je de basis, het normaal ontwikkelingswerk, 

hebt, dan kun je je nek uitsteken en ervoor gaan. In de trend van: 

‘nu ga ik iets doen, waarvan iedereen zegt, waar begin je aan’.

Sport kan een rol vervullen 
voor de ontwikkelaar

Van Wijnen en BAM, ontwikkelaar van het 

Icedome Almere.

Arno Hilbrink



De nieuwbouw van het stadion maakte deel uit

van een ambitieus tienjarenplan om AZ, dat op

dat moment een modale rol in de eerste divisie

speelde, omhoog te stuwen naar de subtop van

de eredivisie. Initiator van het tienjarenplan was

de toenmalige AZ-voorzitter Dirk Scheringa.

Iman Biesheuvel legt uit dat de Alkmaarder

Hout, het voormalige stadion, sfeervol maar

verouderd was en AZ geen mogelijkheden

bood om verder te groeien. “Om te kunnen

groeien als voetbalclub heb je een stadion

nodig met meer commerciële faciliteiten en

service voor iedere bezoeker, waarmee je meer

supporters kunt binnenhalen en meer inkomsten

kunt genereren. De locatie Alkmaarder Hout

was fantastisch, dicht bij het centrum en de

uitvalswegen, maar van de gemeente mochten

Na jarenlang haar thuisbasis in de Alkmaarder Hout te 
hebben gehad, werd op 18 december 2004 de eerste paal 
geslagen van het nieuwe AZ-Stadion. Het nieuwe stadion 
moest AZ structureel terugbrengen naar de subtop van het 
eredivisievoetbal. Die doelstelling is ruim gehaald, maar de 
realisatie van het nieuwe stadion ging niet zonder slag of stoot. 
Iman Biesheuvel, Manager Projecten AZ, was vanaf het begin bij 
de ontwikkeling van het stadion betrokken en licht toe welke 
stappen er allemaal zijn gezet voordat AZ haar thuiswedstrijden 
daadwerkelijk in de nieuwe thuisbasis kon spelen. 

Voetbal staat op nummer 1
Door: Annque Verkoeijen-Bruin

een voetbalstadion is 
een uniek gebouw

in
te

rv
iew
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we daar helaas niet uitbreiden. Dus zijn we in 

1996 op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. 

Verschillende locaties zijn de revue gepasseerd, 

maar uiteindelijk kwam in 1998 de Kooimeer als 

locatie naar voren. Frappant is dat deze locatie 

in eerste instantie bij het locatieonderzoek 

niet in aanmerking kwam omdat er volgens

de gemeente de eerstvolgende tien jaar niet 

gebouwd mocht worden. Het handhaven van de 

openbare orde en veiligheid was echter uiterst 

belangrijk voor de gemeente. In de Alkmaarder 

Hout zou de veiligheid op langere termijn een 

probleem zijn geworden, terwijl de Kooimeer 

een prima oplossing bood. Daarom tekenden

de gemeente en AZ in de zomer van 1998, 

voorafgaand aan de wedstrijd AZ-Vitesse, een

intentieovereenkomst met betrekking tot de 

verplaatsing van het stadion naar de Kooimeer,

waarna woningbouw op de oude locatie in de 

Alkmaarder Hout kon worden gerealiseerd. 

Omdat het nieuwe stadion beeldbepalend is 

voor de entree van Alkmaar vanaf de snelweg

vond de gemeente het voor de ruimtelijke 

kwaliteit belangrijk dat het stadion een alzijdig 

gebouw zou worden. Het gebouw, een ontwerp 

van architectenbureau Zwarts & Jansma, is

vanaf alle kanten zichtbaar en zo ontworpen 

dat je nooit tegen tribunes aankijkt.” 

“Een voetbalstadion is een uniek gebouw, 

maar ook een duur gebouw, omdat je het

eigenlijk maar eens in de twee weken 

gebruikt. Dat maakt een stadion eigenlijk 

niet te financieren. Daarom zijn we op zoek 

gegaan naar kostendragers. In eerste instantie 

zou kantoorruimte de kostendrager worden,

maar dit werd tegengehouden door de 

provincie Noord-Holland die het ABC-beleid 

hanteerde waarbij kantoorruimte vooral op 

OV-knooppunten moest komen. De Kooimeer

is weliswaar uitstekend bereikbaar, maar het is 

geen OV-knooppunt. De provincie adviseerde 

ons toen om te kijken naar perifere detailhandel 

(PDV/GDV). Dit idee hebben we samen met

de gemeente verder uitgewerkt. Het eerste 

ontwerp op basis van dit idee bestond uit

een stadion in het midden, omringd door een

overdekte boulevard met aan de buitenkant 

grootschalige detailhandel. Onder het gebouw 

zou een parkeergarage komen. Omdat dit plan 

te duur bleek, werd een variant ontwikkeld met 

leisure als toevoeging op de detailhandel. In 

december 2001 sloten de gemeente Alkmaar 

en AZ een definitieve overeenkomst met de 

naam:”Verplaatsing voetbalclub AZ”. De 

milieu- en bouwvergunning werden verleend. 

De bouwvergunning werd afgegeven door 

het symbolisch leggen van de middenstip. De 

winkeliers van Overstad, de andere PDV/GDV 

locatie in Alkmaar, kwamen echter samen met 

de binnenstad tegen de nieuwbouw in verzet. 

Zij claimden met de gemeente afgesproken te 

hebben dat zij de enige PDV/GDV locatie in 

Alkmaar waren en zouden blijven. Als gevolg 

van de procedures die door de bezwaarmakers 

werden aangespannen tegen de vergunningen, 

kregen we een bouwstop opgelegd die 

uiteindelijk twee jaar heeft geduurd. In totaal 

hebben we 14 procedures moeten doorlopen, 

die we allemaal hebben gewonnen. Omdat deze 

procedures echter zoveel tijd kostten, leek het 

ons op een bepaald moment verstandig om aan

een plan B te gaan werken. Dit terugvalscenario 

omvatte alleen de bouw van het stadion, waar

de commerciële ontwikkeling parallel aan 

liep. In 2004 werd een nieuwe overeenkomst 

getekend tussen de gemeente en AZ, omdat de 

eerdere overeenkomst niet meer actueel was. En 

in december 2004 kon de eerste paal van het 

nieuwe stadion geslagen worden.” 

Het langdurige traject om tot de ontwikkeling 

te komen, maar ook vele bezoeken aan andere

voetbalstadions maakten AZ duidelijk dat 

voetbal op nummer 1 moest komen te staan

bij de bouw en inrichting van het stadion. 

Iman Biesheuvel legt uit dat dit principe soms 

in ogenschijnlijk simpele dingen zit zoals de 

stoeltjes in het stadion. “In de kleur van de 

stoeltjes is heel duidelijk het logo van AZ 

meegenomen. En het veld is heilig: het wordt 

alleen gebruikt om op te voetballen. Het 

principe van voetbal op nummer 1 is steeds

meer leidend geworden bij de bouw van het 

stadion en de omgeving. Zo is er tijdens de

bouw op verzoek van de toenmalige trainer, 

Louis van Gaal, een trainingsveld bijgekomen.”

In 2009 brak een roerige periode aan. 

“De bouw van het stadion was uiteindelijk 

gefinancierd door Dirk Scheringa. In 2009 vielen 

Stadion en club zijn sterk 
met elkaar verbonden

Ed van de Pol Fotografie



echter de DSB Bank en DSB Holding, eigenaar

van het stadion en enig aandeelhouder van de

club, om. Er waren toen wel plannen om nog

kantoorruimte te realiseren op parkeerterrein

P8, maar deze plannen werden door het

omvallen van de bank naar de prullenbak

verwezen. Vanaf het moment dat de curator in

beeld kwam ontstond een aparte situatie. De

eigenaar van het stadion en de aandelen van

de club was omgevallen, maar de club niet,

en de club stond dus niet onder curatele. De

onderhandelingen met de curator hebben heel

lang geduurd vanwege de specifieke situatie,

en de link tussen stadion en club: zonder

club is een stadion niets waard. Na driekwart

jaar werd overeenstemming bereikt en heeft

een groep ondernemers, na de club in deze

periode te hebben ondersteund, het stadion

gekocht. Daarbij hebben zij de mogelijkheid

gekregen om een deel van het parkeerterrein

te ontwikkelen, en bovendien om de ruimtes

onder het stadion in te vullen. Zo willen we

het supporterscafé vergroten om ook buiten de

wedstrijden de supporters faciliteiten te bieden

op een hoger niveau. In de ruimtes daaromheen

komt alles op het gebied van sport, vrije tijd

en medische voorzieningen. Daarmee kom je

op het punt van de rol van een stadion in een

gebiedsontwikkeling. Wij hebben de overtuiging

dat de rol van AZ bij de gebiedsontwikkeling

vooral zit in de naam AZ als grote trekker voor

de Boekelermeer, het gebied waarin het stadion

ligt. Het stadion straalt af op de Boekelermeer,

waardoor het gebied meer bekendheid krijgt

en een aantrekkelijkere vestigingsplaats voor

bedrijven wordt. Daarnaast is het stadion niet

te missen als je met de auto naar Alkmaar rijdt

en hebben we perfecte parkeervoorzieningen.”

Wat betreft de exploitatie richt AZ zich nu

vooral op het dubbelgebruik van de ruimtes

binnen het stadion. “Eigenlijk zijn we blij dat

het allemaal zo gelopen is en dat we nu een

stadion hebben waarbij het voetbal voorop

staat. Uiteindelijk is het zo met grootschalige

detailhandel dat elke winkel zichzelf moet

kunnen bedruipen om rendabel te zijn en het is

de vraag of dat zou zijn gelukt. Het grappige is

dat de winkeliers ondertussen aan het stadion

zijn gewend, het zien als het visitekaartje van

de stad en het omarmen. Kleine kantoorruimtes

zijn nu mogelijk onder het stadion, maar

we richten ons op dit moment vooral op het

gebruik van het stadion als evenementenlocatie.

Een dergelijke locatie vind je niet in Noord-

Holland Noord, waar je zowel kleine als hele

grote vergaderingen, bijeenkomsten en feesten

kunt organiseren. We hebben nu al zo’n 80 tot

90 evenementen per maand, maar dat proberen

we uit te breiden. We zijn nu ook bezig om te

kijken of het mogelijk is om grote evenementen

op het veld te organiseren, zoals concerten.

Maar om de kwaliteit van het veld niet aan te

tasten, is dat alleen in de zomerstop mogelijk

en dus gedurende een beperkte periode van

een paar weken. Alle revenuen uit de horeca, de

fanshop, etc. komen ten goede aan de club, dus

we proberen de opbrengsten te vergroten maar

wel op een manier die past bij het stadion.

Want bij alle toekomstplannen die we hebben

staat het voetbal voorop!”

Architectenbureau Zwarts & Jansma 
renoveerde eerder de stadions “de Kuip” 
van Feyenoord, “Het Kasteel” van Sparta, de 
Utrechtse “Galgenwaard” en het stadion van 
ADO Den Haag. In het nieuwe AZ-stadion 
moest de onovertroffen sfeer van de Hout 
behouden blijven. Zwarts & Jansma hebben 
daarom geprobeerd om in het grote stadion 
toch een gevoel van intimiteit, van warmte, 
te waarborgen. 

naam AZ is 
trekker voor 

het gebied

Iman Biesheuvel
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Heeft uw tuin de bestemming “Wonen”, “Erf” of “Tuin”?  

Dan betekent dit niet automatisch dat u daarin een zwembad, 

tennisbaan of paardenbak mag aanleggen. Dit is afhankelijk 

van de ruimtelijke uitstraling die het gebruik gezien zijn aard, 

omvang, en intensiteit heeft. Bepalend is of deze uitstraling 

van dien aard is dat deze niet meer te rijmen valt met de 

woonfunctie van het perceel. 

In de regel laat de bestemming “Erf” een meer belastend gebruik 

toe dan de bestemming “Tuin”. Zo oordeelde de Raad van State 

dat het privégebruik van een 

tennisbaan gelegen op een 

erfbestemming is toegestaan, 

terwijl een tennisbaan binnen 

een tuinbestemming als 

“niet passend” werd geacht. Daarbij is relevant of de aanleg van 

de sportvoorzieningen binnen de desbetreffende gemeente een 

veelvoorkomend en geaccepteerd verschijnsel is en of daarvan een 

onaanvaardbare overlast te verwachten is. Zo werd de realisatie 

van een zwembad van 72 m2 in een ruim opgezette tuin van 

1200 m2 in de gemeente Huizen door de rechter aanvaardbaar 

geacht, terwijl een zwembad van 28 m2 op een perceel van 40 m2 

in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet zonder pardon werd 

afgekeurd.

Voor het bouwen van een zwembad is geen afzonderlijke bouw

vergunning (“omgevingsvergunning voor bouwen”) nodig. Past het 

zwembad in het bestemmingsplan, dan kunt u aan de slag. Voor 

een paardenbak of een tennisbaan kan dit anders uitpakken. Ten 

aanzien van een paardenbak bestaande uit een houten constructie 

met een zandlaag, een omheining en een drainagesysteem, 

oordeelde de rechter dat sprake was van een bouwwerk waarvoor 

een bouwvergunning nodig is. Een tennisbaan opgebouwd uit een 

lava en zandlaag, een kunstgrasmat en drainage, werd daarentegen 

niet als bouwvergunningplichtig beschouwd. Al met al een drassig 

moeras van casuïstische rechtspraak.

Mochten uw plannen voor de aanleg van sportvoorzieningen in uw 

tuin sneuvelen, dan kunt u altijd nog besluiten om een trampoline 

te plaatsen. Herhaaldelijk is de rechter hierover mild gestemd 

geweest: voor de plaatsing van dit speeltoestel is geen voorafgaande 

bestuurlijke goedkeuring benodigd.

Vergunningvrij sporten 
in de achtertuin

Door: Eefje M. van Bommel 

U kunt altijd 
nog besluiten 

een trampoline 
te plaatsen

Sinds het vorige decennium is het Rijk volop in de weer om de 
regeldruk in Nederland te verminderen. Nieuwe wetten moeten 
de besluitvormingsprocessen verbeteren, de bureaucratie ver

minderen en uiteindelijk het leven van de burger en het bedrijfs
l even vereenvoudigen. Minder regels, minder kosten en een 
slagvaardiger bestuur is het adagium. Dat dit adagium niet op 
alle fronten even gunstig doorwerkt, laat zich goed voelen in 
de (grotere) achtertuinen. Voor de aanleg van privésportvoor
zieningen, zoals een zwembad, paardenpak of tennisbaan gaan in 
de praktijk stroperige besluitvormingsprocessen vooraf.



De ene energiebesparende maatregel wordt

opgevolgd door de andere . Slaan we hierin

te ver door en wordt er een hype gecreëerd

die eigenlijk ten koste gaat van het eigenlijke

doel, namelijk duurzaamheid, of zijn het ook

daadwerkelijk zeer belangrijke oplossingen die

bijdragen aan een schonere toekomst?

Dat de aarde zo optimaal mogelijk 

doorgegeven moet worden aan de volgende

generaties staat als een paal boven water. 

Deze nieuwe realiteit vraagt om slimme en

innovatieve oplossingen. Ook in de bouw kan

nog een grote duurzaamheidsslag worden

gemaakt . Echte duurzaamheid wordt echter 

niet bereikt met en door een hype, voor

duurzaam bouwen is structureel samenwerken

met partijen op dit gebied van groot belang.

Echt duurzaam bouwen begint dus bij 

samenwerking, maar wat betekent dat

dan? Een goede samenwerking met diverse

stakeholders van initiatief tot realisatie 

is essentieel. Het is onmogelijk om als

projectontwikkelaar op de hoogte te zijn van

alle facetten en nieuwste ontwikkelingen op

het gebied van duurzaamheid. Samenwerking

met specialisten op dit gebied is dan ook van

groot belang om de projecten op deze wijze tot

stand te brengen.

De keuzes van nu zijn de consequenties voor

later. Het is van belang dat het bouwteam

en de eindgebruiker al in een vroeg stadium

gezamenlijk nadenken over beheer en gebruik.

Het inzichtelijk maken van de consequenties 

over 10, 20 of 30 jaar is hierbij cruciaal.

Investeringen moeten in het kader van

duurzaamheid dan ook vanuit meerdere 

invalshoeken worden bezien. Hierbij valt te

denken aan het gebruik van materialen en 

functies. Bij ieder project moet kritisch worden

bepaald of de investeringen zinvol zijn, qua

duurzaamheid, maar ook qua economische 

haalbaarheid uiteraard!

Dubbelgebruik
Een goed voorbeeld van duurzaam bouwen is

dat gebouwen steeds vaker voor verschillende

doeleinden gebruikt worden. Om het

gebouw zo multifunctioneel mogelijk te 

maken (dubbelgebruik), wordt er gewerkt

met een flexibel indeelbaar ontwerp. 

Hierdoor wordt efficiënter met beschikbare 

vierkante meters omgegaan. Illustrerend zijn

schoolgebouwen. Overdag heeft het gebouw

een onderwijsfunctie, ’s middags functioneert

het als gebouw voor buitenschoolse opvang

en ‘s avonds kan het dienst doen als

sportfaciliteit of ontmoetingsruimte. Kortom

er zijn dan meerdere diensten gehuisvest

in één gebouw: besparing op materialen, 

ruimte en energiegebruik. Het samenbrengen

van verschillende gebruikers is tijdens de 

initiatieffase een must. Zo kan er op de

wensen van een ieder ingespeeld worden.

Tot nu toe is er enkel aandacht besteed aan 

samenwerking voor en tijdens de bouw, maar 

waarom kan zich dat niet voortzetten na de 

realisatie? 

Niet iedereen gebruikt zijn of haar auto 

dagelijks, samenwerking door middel van

delen zou voor hen een uitkomst kunnen zijn. 

Zelfs dit kan door de projectontwikkelaar

gefaciliteerd worden. Zo heeft de HBB Groep 

bijvoorbeeld in Haarlem een project STACK

ontwikkeld waarbij bewoners gebruik kunnen

maken van de verschillende deelauto’s die

vanuit de Vereniging van Eigenaren worden 

gefaciliteerd. Dat is nog eens duurzaam 

vooruitgedacht! 

Dus: Het bijdragen aan en tot stand brengen

van duurzaamheid zit niet alleen in het gebruik 

van alternatieve materialen, oplossingen als

warmte-terug-win installaties, en zeker niet in

het creëren van een hype. Samenwerking is hét 

middel om tot echte duurzaamheid te komen

en vormt een geweldige boost om op een

innovatieve toekomstgerichte manier naar de

bouw te kijken!

In de volgende column geef ik graag het woord 

aan Herre Kleuver van Van Gool Elburg.

Optimaal samenwerken;
een belangrijke bouwsteen

voor duurzaamheid
Door: Martijn van de Poll

Regelmatig wordt er over bericht: duurzaam bouwen. De nieuwe 
kansen en mogelijkheden in de sector lijken onuitputtelijk. Het 
lijkt wel steeds gekker te moeten. 

Doorgeefcolumn

wordt er een hype gecreëerd?

Martijn van de Poll



Beschrijf je huis eens?
Een hoekwoning in een rijtje van vier. Midden jaren twintig van de

vorige eeuw werd in de Bovenkerkerpolder een tuindorp gesticht.

Ons huis is gebouwd in 1938 en maakt onderdeel uit van de ‘Witte

Stad’ van Amstelveen. De wijk werd genoemd naar de Algemeene

Bouw- en Exploitatie maatschappij de ‘Witte Stad’. Het doel was

grote (katholieke!) gezinnen een grote woning te geven. De wijk

werd in die tijd omgeven door weilanden en de bewoners keken

recht op de Amstel, waar zij de zeilen van de schepen konden zien.

Jammer genoeg is dat allang niet meer mogelijk. Wel zie je ruime

straten met kleurrijke bomen en veel groen van de tuinen.

Meest bijzonder?
Het huis is gebouwd in de bocht van de straat en heeft aan één

kant schuin weglopende muren. Lastig in te richten maar wel

anders dan de meeste huizen. Het huis is groot; heeft een inhoud

van 695 m3. De zolder van 56 m² is net zo groot als ons eerste 

huis in Amsterdam. 

Het huis ligt ideaal. Hier is er rust. En…. er is altijd parkeerplek. 

Na 5 minuten lopen staan wij in het Amsterdamse Bos of bij de 

Poel, waar je ’s winters kunt schaatsen. En het is ook maar 35 

minuten fietsen en wij staan in het centrum van Amsterdam, waar 

wij graag zijn. Want daar gebeurt meer dan in Amstelveen. Ten 

opzichte van de stad vinden wij Amstelveen saai.

Buren
Wij hebben een gezellige straat, levendig met vriendelijke mensen.

Er wonen veel ondernemers. De laatste 5 jaar hebben de senioren

plaats gemaakt voor jonge gezinnen. Het is een kinderrijke buurt.

Een oppas wordt altijd gezocht. En in het weekend is uitslapen

lastig door het lawaai van uitgelaten, vrolijk spelende kinderen op

straat.

Onze wijk ligt vlakbij het winkelcentrum, het Cobramuseum, de

schouwburg en een bioscoop. Best veel. Een nadeel is dat er 

weinig diversiteit is wat betreft mensen. Kunstenaars, studenten

en alternatieven zie je hier niet. Dat missen wij. Daarom fietsen

wij geregeld naar Amsterdam, waar je veel meer ‘in het leven’ zit.

Verhuizen?
Als we een heerlijke avond in de stad hebben, willen wij weer

wonen in Amsterdam. Zitten we te genieten in onze tuin en fietsen

we langs de Amstel of in het bos dan roemen wij ons huis in 

Amstelveen. Een dubbel gevoel. We zien wel hoe het loopt.

Ideale woning?
Wij vinden van wel. En dat komt vooral door de sfeer in het huis. 

Het voelt heel goed hier, en daar gaat het uiteindelijk om.

Mijn (t)huis

De woning van: 
Hannah Nederhand

docent Effectief Leider schap MRE en coach 

ASRE

Burgerlijke staat:  samenwonend

Locatie: Amstelveen, de Witte Stad

Bouwjaar: 1938

Type: hoekhuis

Oppervlakte: 215 m2

na een heerlijke avond 
in de stad, willen wij weer 

wonen in Amsterdam
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