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Hoezo crisis in de woningbouw?

De woningmarkt zit op slot, de woningbouw is gestokt. Dat is wat we horen 
en lezen. En laten we de zaak vooral niet bagatelliseren: het ís sinds de 
banken- en eurocrisis lastiger om woningen te bouwen, ook in Gelderland. 

Ondertussen zijn er in het land projecten die draaien alsof er niets aan de 
hand is. We beschrijven er enkele in deze brochure. Ze illustreren dat er best 
gebouwd of gerenoveerd kan worden, ook in dit mindere economisch tij. En 
nog eens betaalbaar ook. Meer crisisresistent bouwen: u leest bij elk project 
hoe partijen dat voor elkaar boksen.
Begin december riep gedeputeerde Co Verdaas Gelderse partijen op om 
met innovatieve projecten voor woningbouw te komen, idealiter voor 
binnenstedelijke locaties, zie de nieuwsbrief ‘Thuis in Wonen’ op onze 
site. Daar, binnen de bebouwde kom, ligt een potentieel aan ruimte, mede 
gegeven de fabrieks-, kantoor- en winkelpanden die er leegstaan. Door ze te 
slopen voor nieuwbouw dan wel te hergebruiken, worden steden en dorpen 
ontdaan van ‘rotte plekken’, stelde Verdaas. 

Al spelen niet alle projecten in deze brochure zich af binnen de bebouwde 
kom, de mechanismen erachter lijken overal toepasbaar, ook in Gelderland. 
Overigens zijn de meeste mechanismen te plaatsen onder de noemers 
kostenbesparing en klantgerichtheid, zie ‘De analyse’ op pagina 13. Of 
u nu voor een gemeente, corporatie, bouwbedrijf, projectontwikkelaar, 
investeerder of elders werkt: ‘Hoezo crisis in de woningbouw?’ is bedoeld om 
u als woonprofessional in Gelderland te inspireren. Hoe zijn er ondanks de 
crisis toch woningen te bouwen?

Hoezo crisis in de woningbouw?

http://www.gelderland.nl


Almere

IbbA-directeur Gerard van Evert: 

‘We hebben ook nog bespaard op 

vergaderen.’

ALMERE, dinsdag 17 april 2012 – Wie een 

scherpe prijs vraagt, kan die krijgen. Almere 

kreeg vele reacties op een advertentie in een 

bouwblad. 

We lopen om een vierkant blok huizen heen. 
Af en toe staan we stil. Gerard van Evert 
hoeft amper te wijzen op het aangezicht van 
de woningen: elke gevel is weer anders. In de 
derde rij huizen van de blok zit aan het eind 
een opening. Die gaan we in, waardoor we 
een blik kunnen werpen op de achtergevels. 
Oók allemaal anders. Bovendien blijken de 
woningen te variëren in diepte: de ene heeft 
meer tuin dan de andere.
Van Evert: ‘Daar zit een maximum aan, 
anders ontneem je de buren al het licht. De 
huizen mogen twaalf meter diep zijn.’
Hij verzekert dat ook aan de binnenkant elke 
woning anders is: bewoners hebben alles zelf 
bepaald, ze zijn individueel opdrachtgever. 

Op een van de vier hoeken staat een wit 
pand dat opvalt doordat het breder is. Het 
blijkt een appartementencomplex. Collectief 
particulier opdrachtgeverschap? Van Evert: 
‘Precies dat.’

Van Evert is directeur van IbbA, de afkorting 
van ‘Ik bouw betaalbaar in Almere’, een 
samenwerking tussen gemeente en 
corporatie De Key. Deze huizen zijn het 
eerste resultaat, verderop zijn andere fasen 
in aanbouw. ‘Driehonderd kavels in 2,5 jaar 
tijd.’

De van elkaar afwijkende gevels vallen op, 
al doen ze dat juist hier minder: binnen 
Almere-Poort is dit het Homeruskwartier: 
een wijk in aanbouw van 3.000 woningen, 
die alle gerealiseerd worden in particulier 
opdrachtgeverschap. Hele stukken liggen 
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Hoe een advertentie tot 

een betere prijs leidde



nog braak, maar in de wijkjes die er al zijn, 
zijn de woningen stuk voor stuk anders. Niet 
zelden vrijstaand. Voor lieden met een goed 
gevulde portemonnee.
 
Daar zit ’m het verschil. IbbA-woningen 
worden gebouwd door mensen met een 
smalle beurs. Met een prijs die te doen is, 
ook doordat zij gemiddeld genomen maar 
70 procent van het koopsom betalen (zie ‘70 
procent eigenaar’).
Hun bijdrage is extra laag, doordat een IbbA-
huis maar 185.000 euro kost. Vergelijkbare 
woningen kosten elders 230.000 à 250.000 
euro, schat Van Evert. Hoe kan dat? Van 
Evert: ‘We hebben een advertentie in de 
Cobouw gezet: ‘Wie bouwt voor ons huizen à 
125.000 euro?’ Met alle bijkomende kosten, 
waaronder de grondprijs, kom je dan uit op 
die 185.000 euro.’
Liefst 26 ondernemingen reageerden, met 
meerdere varianten. Daardoor is de IbbA-
catalogus, waaruit de bewoners een model 
kunnen kiezen, een tamelijk lijvig boekwerk 
geworden. 125.000 euro. Hebben we al die 
jaren veel te veel betaald? Van Evert lacht. 
‘Kennelijk.’

De lage offertes, uitgelokt door de 
advertentie, zijn niet de enige verklaring 
voor de lage prijs. De fundering van elke rij 
woningen wordt in één keer aangebracht. 
Zijmuren van naast elkaar gelegen huizen, 
met ertussen de spouw, zijn tegelijkertijd 
opgetrokken. ‘Daarmee bespaar je 8.000 à 
10.000 euro per woning.’
‘We hebben ook nog bespaard op vergaderen’ 
zegt Van Evert schertsend. Hij bedoelt 
het serieus: architecten, makelaars en 
projectontwikkelaars zijn er beduidend 
minder aan te pas gekomen. Kopers deden dat 
werk zoveel mogelijk zelf.
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70 procent eigenaar    

Almere wilde koop voor lage inkomens mogelijk maken en kwam met ‘Ik bouw betaalbaar 

in Almere’, IbbA, een startersregeling voor inkomens tot 36.500 euro per jaar. Kopers 

betalen rente en aflossing over dat deel van de koopsom dat ze zich volgens de Nationale 

Hypotheek Garantie maximaal kunnen veroorloven. In Almere ligt dat gemiddeld genomen 

op 70 procent. Gemeente en corporatie betalen rente en aflossing over het resterende deel 

en zijn van dat deel eigenaar. Zodra en naarmate een huishouden meer inkomen krijgt, 

wordt het eigendomsdeel van de twee IbbA-partijen kleiner. Bewoners gaan meer rente en 

aflossing betalen. Hoe zit het met het risico voor gemeente en corporatie? Ze verwachten 

geen waardedaling. Mocht dat toch het geval zijn, dan is er een fonds om dat op te vangen. 

Daarin zit het verschil in grondopbrengst nu de grond verkocht is tegen marktwaarde 

in plaats van tegen een ‘sociale grondprijs’: ooit was het de bedoeling er sociale koop te 

realiseren. Gerard van Evert wil het IbbA-model ook elders in het land introduceren.

http://www.ikbouwbetaalbaarinalmere.nl


Volendam

VOLENDAM, maandag 16 april 2012 – 

Projectontwikkelaars buiten de deur houden 

kan tot goedkopere huizen leiden. Dat leert 

Volendam. 

Rond de eeuwwisseling betrok Marisa Kes 
een nieuwe woning in een nieuwe wijk 
van Volendam. Anno 2012 laat haar oordeel 
aan helderheid weinig te wensen over: ‘Te 
weinig groen, te weinig water, te weinig 
kwaliteit en veel te duur.’
Kon dat niet anders? Ja, dat kon. Daar kwam 
Kes achter nadat ze in 2006 wethouder ruim-
telijke ordening was geworden in Edam-
Volendam. Ze liet zich adviseren door Buro 
Beeld, voor andermaal een nieuwe uitleg 
van Volendam: De Broeckgouw, grotendeels 
bedoeld voor starters. 
Het adviesbureau kwam met een variant in 
de exploitatie, waarbij een streep was gezet 
door de projectontwikkelaar. Dan moest de 

gemeente wel bereid zijn het projectbeheer 
op zich te nemen, inclusief de financiën.
Inmiddels zijn de eerste 57 woningen 
bewoond, van nog eens 217 woningen is de 
bouw in volle gang, ‘fase 2’. Voor twee daar-
opvolgende fasen komen over twee weken de 
biedingen binnen. Kes verwacht dat ook het 
slijten van de 500 woningen daarna weinig 
problemen zal opleveren.
Hoe kan dit? Kes wijst op de lage prijzen: ‘In 
die fase twee bijvoorbeeld ligt de huizenprijs 
acht procent lager dan normaal, terwijl de 
wijk een vrij luxe uitstraling krijgt, met 
schanskorven bijvoorbeeld. weten: zo’n kans 
krijg ik nooit meer.’
De lagere prijs is vooral bewerkstelligd door 
het buiten de deur houden van projectont-
wikkelaars. ‘Zij brengen minstens in reke-
ning wat er aan bouwkosten gecalculeerd 
wordt, terwijl wij dik onder de calculatie 
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Gemeentelijk projectbeheer  

drukt de prijs

Wethouder Marisa Kes: ‘De 

gemeenteraad stelde: onze eigen 

bedrijven moeten toch ook een 

boterham verdienen? We hebben 

gezegd: zo werkt het niet meer.’



bleven. Hoe? Door alles aan te besteden, zelf.’
Europese aanbesteding wel te verstaan, waar 
de gemeenteraad ‘een zware discussie’ over 
voerde. Kes: ‘Er werd gesteld: onze eigen 
bedrijven moeten toch ook een boterham ver-
dienen? We hebben gezegd: zo werkt het niet 
meer. Je moet gewoon de beste prijs krijgen, 
in het belang van de kopers.’
Ook in ‘de oude kom’, het eigenlijke dorp, 
was er weerstand: ‘Wat krijg ik nog voor mijn 
huis als ze in de Broeckgouw dumpprijzen 
hanteren?’ Kes, ferm: ‘Er is gewoon altijd te 
veel voor huizen gevraagd. Dat kan minder.’
De gemeente wist ook een betere prijs te 
bedingen voor ‘bijkomende kosten’ als die 
van makelaars en notarissen, weer door 
aanbesteding.
De gemeente Edam-Volendam doet nog iets: 
ze houdt elk jaar een enquête onder alle 
thuiswonende en hurende jongeren tussen 
de 20 en 28 jaar. ‘We vragen wat voor woning 
ze willen en wanneer. Zo weten we precies 
hoe de vraag in elkaar steekt en dus wat we 
moeten bouwen.’
Het verkleint het risico dat een fase door te 
weinig verkoop mislukt: een risico dat de 
gemeente als projectontwikkelaar loopt. Het 
risico wordt verder verkleind doordat een 

bouwfase pas doorgaat als negentig procent 
is verkocht. ‘De kans dat we met de overige 
tien procent blijven zitten is nihil. Maar 
mocht het zo zijn, dan wordt het gedekt door 
een reserve. Die bouwen we op door overal 
iets op de grondprijs te zetten.’
Heeft Volendam niet gewoon makkelijk 
praten? Op de Broeckgouw kon jarenlang niet 
worden begonnen door twee procedures tot 
aan de Raad van State. Allicht groeide in tus-
sentijd een reservoir aan woningzoekenden: 
logisch dat je dan nu veel huizen kwijt kunt. 
Dan is er nog de traditie, waar Kes op wijst: 
vanaf je achttiende sparen voor een huis. 
‘Hier is 95 procent van de voorraad dan ook 
koop.’
Elders in het land zal de markt vaak minder 
voorspelbaar zijn. Kes: ‘Ik geef toe: de wo-
ningmarkt steekt hier makkelijker in elkaar 
dan in Amsterdam. Toch zou je ook daar veel 
meer te weten kunnen komen over de vraag.’
De gemeente als projectontwikkelaar, het 
lijkt overal toepasbaar. Waarom is dat nog 
niet zo? Kes: ‘Onbekendheid. En de angst 
om risico te lopen. Die niet op zijn plaats is, 
vooral door de drempel van negentig procent. 
Maar daar is men vaak niet van op de hoogte.’
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http://www.debroeckgouw.nl


Amsterdam
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AMSTERDAM, donderdag 12 april 2012 – 

Corporaties kunnen met hetzelfde geld meer 

woningen renoveren, door enkel het casco te 

doen. We gingen kijken in Amsterdam. 

‘De fundering, de gevels, het dak: dat is 
wat wij doen. De afbouw is helemaal aan de 
toekomstige bewoner. Die bepaalt zelf waar 
de keuken komt, waar de trap naar boven 
gaat, enzovoorts.’ 
Conceptontwikkelaar Marius Heijn van 
ontwikkelaar / bouwer ERA Contour doet 
zijn verhaal op de hoek van de Amsterdamse 
Marnixkade, randje Jordaan. Waar een rij 
van zes grachtenpanden van een corporatie 
nagenoeg compleet gestript is. Heijn: ‘De 
fundering hebben we al gedaan, het dak 
voor het grootste deel en van de gevels 
zijn waar nodig de ramen vervangen. De 
ventilatiestrips zitten er al.’

De oorsprong van ‘casco renovatie’ ligt 
in Rotterdam, waar bewoners jaren 
geleden in actie kwamen tegen een plan 
van de corporatie om panden te slopen 
en te vervangen door nieuwbouw. Ook 
een renovatieplan sneuvelde: te duur, te 
opgelegd ook. Heijn: ‘Lage plafonds, geen 
doorkijk meer van voor naar achter: allemaal 
dingen die de mensen niet wilden.’
ERA Contour werd erbij gehaald en zette de 
bewoners zelf aan het roer. ‘Vraaggestuurd’ 
noemt Heijn dat of ‘honderd procent 
flexibiliteit in een gegarandeerd goed casco’. 
Het concept werd ‘Eén blok stad’ gedoopt.
De aaneengeslotenheid maakt andere 
indelingen mogelijk, een andere plek voor 
de trappenhuizen bijvoorbeeld, efficiënter in 
ruimtegebruik dan in de originele panden.  

Corporatie het casco, 

kopers de rest

Conceptontwikkelaar Marius 

Heijn, mijn directeur zegt het 

zo: ‘We mobiliseren particulier 

kapitaal.’



Heijn: ’In Rotterdam hebben we een 
omgekeerde volgorde gehanteerd: eerst de 
bewoners gevraagd welke woningtype ze 
wilden en pas op basis daarvan gesplitst 
in appartementen. Voor zo’n traject moet 
je tijd hebben: de regelgeving is er niet op 
ingericht.’
In de 5-verdiepingen tellende panden 
aan de Amsterdamse Marnixkade komen 
uiteindelijk 17 wooneenheden: 16 koop, 1 
huur. Voor de zomer moet het werk af zijn, 
althans: het casco. Dan moeten de bewoners 
aan de slag. Die zullen dat uitbesteden, schat 
Heijn in. Het betreft veel tweeverdieners die 
zich dat kunnen permitteren.
‘In Rotterdam, waar de wijk een mindere 
was en de prijzen sowieso stukken lager 
liggen, hebben de meesten het zelf gedaan. 
Daar ontstond verbondenheid tussen 
buren: ieder had eenzelfde klus te klaren. 
Enkele huurders hadden vrienden die elders 
woonden, maar er ook een huis kochten. 
Zo behoud je een groep met goed inkomen, 
belangrijk voor een wijk.’

Heijn ziet corporaties veel woningen 
verkopen, begrijpt dat gegeven hun tekort 
aan liquiditeit, maar vindt dat ze de morele 
plicht hebben om bezit in fatsoenlijke staat 
van de hand te doen. ‘Doe het zo dat je de 
panden niet sloopt, maar behoudt. Bind zo 
de hogere inkomens. Financieel maakt het 
niet uit voor corporaties, want de kosten van 
de renovatie komen terug in de verkoopprijs 
aan de bewoners.’
Voordeel van ‘Eén blok stad’ is dat risicodra-
gende partijen (zie ‘Kostenoverzicht’) minder 
dan gebruikelijk hoeven te investeren: ze 
hoeven enkel het casco te doen. Met hetzelf-
de geld kun je meer. Mijn directeur zegt het 
zo: ‘We mobiliseren particulier kapitaal.’
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Kostenoverzicht

‘Eén blok stad’ is bedacht door ERA Contour. In Rotterdam kocht het bedrijf de woningen 

van de corporatie, renoveerde ze casco en verkocht ze toen aan de bewoners, onder wie 

ook mensen van elders. Ook in Amsterdam waren de huizen van de corporatie, maar werd 

ervoor gekozen om het project samen te doen: naast ERA Contour bleef de corporatie een 

risicodragende partij. Tot aan de verkoop aan de mensen die er kwamen wonen. 

De omvang van de uiteindelijke woningen in de panden loopt sterk uiteen. Hier twee 

voorbeelden van de eenheden die bereikbaar zijn voor starters, om een idee te krijgen:

-  In Rotterdam kwam een woning van 110 m2 uit op 230.000 euro, inclusief 80.000 euro 

voor de afbouw;

-  In Amsterdam, waar de grondprijs veel hoger ligt, komt 65 m2 aan de Marnixkade uit op 

280.000 euro, inclusief 50.000 euro aan afbouw.

http://www.eenblokstad.nl


Pim Koot van STW Nederland: 

‘Ouders vinden het niets hier. 

Maar ja, die vinden normale 

studentenflats ook niets.’

Utrecht
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UTRECHT, maandag 16 april 2012 – Hoeveel 

eigenaren van leegstaande kantoorpanden 

kiezen alsnog voor tijdelijke bewoning? Het 

onderhoud aan de panden kost ze dan in elk 

geval geen geld meer.  

Twee jong volwassenen kletsen in de lage zit 
van de keuken die ze met 24 anderen delen. 
Zij neemt een slok thee, hij heeft op het 
aanrecht acht meter verderop twee broodjes 
kaas met mayonaise liggen. Voor zo meteen.

Er wonen enkel jongeren hier, aan de 
Archimedeslaan 16 in Utrecht, kortweg ‘AL16’ 
(zie ‘Kenmerken AL16’). Het enorme pand, 
waar tot 2007 de lerarenopleiding van de 
Hogeschool Utrecht gevestigd was, is nu een 
studentencomplex. Het oogt een slag anders: 

onafgewerkte gipsen wanden scheiden de 
vele ruimtes, op veel plekken hangen geen 
plafonds en overal zie je buizen, leidingen en 
snoeren lopen, zoals hier in de keuken. Zo 
ziet tijdelijke bewoning van een pand er dus 
uit: tijdelijk. Zonder al teveel moeite terug te 
brengen in de oude staat.
‘Ouders vinden het niets hier. Maar ja, die 
vinden normale studentenflats ook niets’, 
zegt Pim Koot lachend.
Koot was secretaris van de Stichting Tijdelijk 
Wonen (STW), maar besloot onlangs met 
enkele collega’s hetzelfde werk commercieel 
te gaan doen. Als ‘STW Nederland’ hopen ze 
ook elders in het land van dienst te kunnen 
zijn. ‘Zo moeilijk is ons werk niet. Maar, het 
moet wel gebeuren allemaal.’

Tijdelijke bewoning 
bekostigt pandonderhoud
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Koot denkt onder meer aan de onderhan-
delingen met de pandeigenaar, het 
overleg met overheden die het wonen 
tijdelijk moeten toestaan en bij de bank 
garant kunnen staan, het inschatten van 
verbouwing en onderhoud, het aansturen 
van de aannemer en het opzetten van een 
systeem voor het beheer.

Koot kan in Utrecht zo tien leegstaande 
panden aanwijzen die zich lenen voor 
tijdelijke bewoning. De kamernood is groot 
in de Domstad: 6.000 studenten zouden op 
zoek zijn naar een kamer. En er zijn jongeren 
die werken of het mbo doen, aan wie STW 
evengoed verhuurt hier in AL16. Met zo’n 
vraag hadden die tien panden toch al lang vol 
moeten zitten?
‘De eigenaren willen niet’, zegt Koot: ‘Een 
pand met bewoners erin levert ze per jaar 20 
à 40 euro per vierkante meter op: voldoende 
om het onderhoud aan een pand te kunnen 
betalen of net iets meer. Als kantoor krijgen 
ze 100 euro per vierkante meter.’

Maar die krijgen ze niet, want de panden 
staan leeg... Koot: ‘Tijdelijke bewoning 
betekent desastreus afschrijven. De waarde 
van een pand kan er zeventig procent door 
dalen. Veel panden zijn van beleggers. Die 
voelen daar niets voor.’
Wat nu als de leegstand nog jaren aanhoudt? 
‘Dan kiezen ze mogelijk eieren voor hun 
geld. Het besef lijkt door te dringen dat deze 
leegstand wel eens lang zou kunnen duren. 
Maar het gaat langzaam.’
Je zou de huurprijs kunnen verhogen en 
het extra aan de eigenaren geven. Komen 
ze eerder over de brug… ‘Zien we niets in. 
De huren hier liggen op 95 procent van het 
puntenstelsel en dat is al aan de hoge kant. 
Studenten moeten met steeds minder geld 
toekomen.’

Kenmerken AL16

-  Bijna 400 kamers voor evenzoveel jongeren, veelal studenten;

-  Een kleine kamer, 17 m2, kost 300 euro per maand; in de stad kost 8 m2 soms 400 euro;

-  Van de huur gaat een deel naar de eigenaar. De grootste posten zijn evenwel onderhoud 

en het aflossen van een lening van 2,4 miljoen euro om het pand geschikt te maken voor 

bewoning;

-  Er is ‘gespikkelde bewoning’: per groep van 26 zijn er twee bewoners die in de jeugdopvang 

zaten; 

-  Er is een op zichzelf staande afdeling voor jongeren met autisme;

-  STW Nederland is geïnteresseerd in andere doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, 

statushouders of mensen met een psychiatrische aandoening;

-  Den Haag wil de tijdelijkheid oprekken van 5 naar 10 jaar.

http://www.stwnederland.nl


De stakeholder is terug 

van weggeweest

ROTTERDAM, woensdag 18 april 2012 – Een te-

kort op een project heeft in Rotterdam geleid 

tot een revival van de stakeholder. 

Het is bewolkt vandaag. Oogt het Visserij-
plein daarom zo mistroostig? Of doet het 
dat op zonnige dagen ook? Laten we de zaak 
feitelijk houden. Het Visserijplein is een 
vierkante, stenen vlakte van een voet-
balveld groot, midden in de Rotterdamse 
deelgemeente Delfshaven. Langszij staan 
een wijkcentrum, twee portiekflats en een 
flatgebouw van acht etages. Op donderdagen 
en zaterdagen is er markt.
Plein en omgeving zouden de potentie 
hebben om een heus centrum van 
Delfshaven te worden. Maar feit is ook dat 
een plan daartoe twee jaar geleden strandde. 
Op de parkeergarage onder het plein en de 
nieuwbouw eromheen zat een tekort van 
zo’n 10 miljoen euro.  

Vóór de bankencrisis was dat vermoedelijk 
geen punt geweest, maar sindsdien zijn 
financiers de hand op de knip gaan houden. 
En zo was er halverwege 2010 geen partij 
te vinden die het gat van het Visserijplein 
dichten wilde.
En toen? Aan de motieven van de twee 
partijen die het plan hadden gemaakt, 
veranderde niets. De gemeente ging het 
om de sociale structuur. Die kon worden 
versterkt door middeninkomens te verleiden 
naar de wijk te komen, in de nieuwbouw 
rond het plein, waar dan wel kwalitatief 
goede winkels en voorzieningen moesten 
zijn. Dat beoogde ook de tweede partij, 
corporatie Havensteder. Haar ging het ook 
om het bestendigen van haar bezit voor de 
komende generatie bewoners: die zou de 
bestaande woningen te klein en te versleten 
vinden.

Rotterdam
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Manager gebiedsontwikkeling 

Bart Kesselaar: ‘We moesten van 

voren af aan beginnen, juist om 

te gaan zien wat wél mogelijk 

was.’



Manager gebiedsontwikkeling Bart Kesselaar 
van Havensteder: ‘Toen het gat niet te 
dichten bleek, moest het roer om. Het lastige 
in het begin was om alles wat we hadden 
bedacht, te vergeten. We moesten van voren 
af aan beginnen, juist om te gaan zien wat 
wél mogelijk was.’

Bij het ‘zoeken naar kansen’ betrokken 
de twee partijen andere ‘stakeholders’. 
Kesselaar geeft meteen toe dat dat minder 
nieuw is dan het wellicht klinkt: in de jaren 
negentig struikelde je over ‘actoren’. ‘Maar in 
tussengelegen jaren, toen het met het geld 
niet op kon, was het niet langer nodig iets 
met hen te doen. Wilde je een parkeerbak als 
hier, dan deed je dat op eigen houtje.’

De uitwisseling met de stakeholders bracht 
nieuwe inzichten. Bewoners wilden een dok-
terspost. Er was, ook ongebruikelijk, contact 
met de meer sociale delen van de gemeente. 
Daaruit bleek dat Delfshaven welzijnsfunc-
ties wilde concentreren, met het plein als 
optie. En het ‘woonservicecentrum’ moest 
nog een plekje krijgen.  

Ook de middenstand werd erbij gehaald, 
waaronder de supermarkt om de hoek, aan 
de Schiedamseweg. Die bleek best oren te 
hebben naar een verhuizing richting plein: 
voorwaar een potentiële trekker.
Desondanks is er nog altijd geen zicht op een 
eerste steen, eerste paal of ander concreet 
begin. Volgens Kesselaar moet een van de 
partijen simpelweg beginnen. ‘Als we op 
elkaar gaan wachten, gebeurt er helemaal 
niets. Vertrouwen houden in elkaar is 
belangrijk geworden. Want anders dan 
voorheen is er geen contract meer waarin 
staat wat welke partij gaat doen. Niemand 
kan dat nog garanderen.’
Eindplaatjes hebben rond het Visserijplein 
plaatsgemaakt voor ‘stepping stones’. 
Revitaliseren gaat voortaan stukje bij beetje, 
beseffen ze hier inmiddels. 
Het Rotterdamse project is pilot van 
het Watertorenberaad (zie ‘Nieuwe 
denkrichtingen’). Ervaringen uit Delfshaven 
worden in dat beraad ingebracht, onder meer 
dat de rollen van partijen zijn veranderd. 
Kesselaar: ‘De gemeente bijvoorbeeld is 
niet langer sturend. Wat de noodzaak tot 
samenwerken alleen maar vergroot.’
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Nieuwe denkrichtingen Watertorenberaad

-  Dertig partijen, veelal overheden, corporaties en 

ontwikkelaars, die sinds begin 2010 zoeken naar 

‘nieuwe denkrichtingen en instrumenten’ voor 

gebiedsontwikkeling; 

-  Aanleiding was de crisis, waardoor projecten stilvielen, 

vertraagden of financieel niet haalbaar meer waren.

http://www.watertorenberaad.nl
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De eerste vier voorbeeldprojecten in deze brochure zijn al 

praktijk. En ze leveren nog eens betaalbare woonruimte op ook. 

In elk verhaal is geprobeerd te achterhalen hoe het kan dat een 

project doorgang vindt waar vele andere projecten in deze tijd 

stranden. 

Zo kort mogelijk samengevat luidt het antwoord op die vraag 

in de eerste plaats: de woningen zijn scherp geprijsd, door 

kostenbesparing. Almere bespaart door de markt tot een 

lagere prijs te verleiden; Volendam door projectontwikkeling 

in eigen hand te houden; in Amsterdam wordt enkel ‘het 

casco’ gedaan; in Utrecht ten slotte wordt de overvloed aan 

legekantoorpanden aangewend. 

In Gelderland kennen we Mariënbosch in Nijmegen, een project 

dat de provincie met raad en daad heeft ondersteund. Ook hier 

kostenbesparing, gelegen in de bereidheid van de eigenaar om 

het voormalige klooster met dertig procent af te waarderen. 

Zo komen enkele honderden studenten aan betaalbare 

huisvesting. 

Een tweede verklaring voor het succes van Almere, Volendam, 

Amsterdam en Utrecht is hun klantgerichtheid. Potentiële 

bewoners worden opgezocht en bevraagd. Tot op zekere hoogte 

bepalen ze zelf hoe hun toekomstige woonruimte eruit ziet.

Dan naar Rotterdam, het vijfde, tevens laatste verhaal. Het 

project verschilt van de andere in die zin dat er nog niets 

concreets gerealiseerd is. Om het fair te houden: het gaat er 

om meer dan wonen alleen: gebiedsontwikkeling, wat al snel 

complexer is. Wel is er geleerd, bijvoorbeeld dat samen werken 

noodzakelijker is geworden. Voorts blijkt dat ook in Rotterdam 

geld de bottleneck is geweest en bewoners er meer betrokken 

worden.  Anders gesteld, ook daar kenmerkt de aanpak zich 

respectievelijk door: 

1. wie niet sterk (rijk) is, moet slim zijn en;

2. de klant is meer koning geworden.

Oproep voor Wooncongres 25 oktober a.s.
De provincie Gelderland roept partijen op de woningmarkt op om - per regio - een 

woonagenda op te stellen. De bedoeling is op elke ‘regionale woonagenda’ onderwerpen te 

zetten die specifiek voor een regio van belang zijn. Een woonagenda stelt partijen in staat om 

gezamenlijk prioriteiten te stellen en hun inzet onderling af te stemmen. Heeft u al ideeën 

voor zo’n agenda? Meld deze dan alvast bij uw regiocontactpersoon. U vindt hem / haar via 

www.gelderland.nl, ‘Bouwen en Wonen’. 

Op 25 oktober gaan wij als provincie hierover graag met u in gesprek, tijdens ons jaarlijkse 

Wooncongres. Houd deze datum vast vrij. 

De analyse
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Handige websites

Bij de vijf verhalen in deze brochure staat steeds een website vermeld, 

waar u meer informatie over het project kunt vinden.  

Meer over wonen vindt u op:

http://www.aedes.nl
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/eigenbouw
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/kantoortransformatie
http://www.bestaandewoningbouw.nl
http://www.herbestemming.nu
http://www.iceb.nl
http://www.kcwz.nl
http://www.kei-centrum.nl
http://www.monumentenregister.nl
http://www.nirov.nl
http://www.oudekaartnederland.nl
http://www.otb.tudelft.nl
http://www.ruimtevolk.nl
http://www.sev.nl
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