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Redactioneel

Wisdom of the crowd

Op braderieën staat wel eens een groot varken, met de bedoeling zo 
precies mogelijk het gewicht te raden. Het schijnt dat wanneer je als 
één van de laatste deelnemers het gemiddelde van alle gokjes van je 
voorgangers uitrekent en dat invult, je een heel aardige kans maakt 
met het prijsvarken naar huis te gaan. Het is een typisch voorbeeld van 
het gebruik maken van de wisdom of the crowd. Blijkbaar weten velen 
meer dan één. 

Wisdom of the crowd moet volgens Zef Hemel, sinds kort gezeten op 
de Wibautleerstoel en voor dit nummer geïnterviewd, dé basisgedachte 
zijn voor nieuwe planvorming. Velen weten meer dan één, dus het 
moet nog veel democratischer en digitale technologie kan daarbij 
helpen. De taak van de planner is dan niet meer om een zo goed 
mogelijk plan te maken, maar om zo goed mogelijk een open en 
gezamenlijk proces te faciliteren. 

Enkele pagina’s verder lijkt columnist O. Naphta echter iets minder 
optimistisch over die manier van samen werken of samenwerken aan 
de stad. Het raakt dan ook aan één van de moeilijkste vragen waar de 
ruimtelijke ordening in theorie en praktijk de laatste decennia mee 
worstelt. Er is genoeg betonnen bewijs om ons heen dat de experts 
er weleens een potje van maken, of zelfs misbruik maken van hun 
kennis en macht: de zogenaamde dark side of planning. Maar hoe kun 
je in open dialoog ruimtelijke plannen maken samen met bewoners, 
met burgers, met iedereen? Hoe voorkom je dat participatie leidt tot 
genimby voor het eigenbelang, hoe zorg je dat niet slechts de usual 
suspects – blank, hoogopgeleid – meedoen? En wat te doen als de 
meerderheid met een ronduit onbehoorlijk plan op de proppen komt?

En, tot slot, zullen planners zich schikken in hun rol als die beperkt 
wordt tot het uitrekenen van het gemiddelde gewicht van het 
prijsvarken? Of stappen ze dan en masse over naar de dark side?

Perry Hoetjes
Hoofdredacteur Rooilijn (perry@rooilijn.nl)
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Opschalen voor flexibiliteit in Westpoort, pagina 334 (foto: Gerard Smit)
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Stelling 

Amsterdam/Almere ontwikkelt de stad 
door de Floriade 2022

Stelling

In 2022 is er opnieuw een Floriade. Een Floriade die de 
stad en het platteland met elkaar zal verbinden. Een 
Floriade die zal bijdragen aan het voedselbewustzijn 
van inwoners van Nederland. Een Floriade die een boost 
zal geven aan de uitstraling van de openbare ruimte. 
Een Floriade met internationale allure en innovatieve 
elementen. Een Floriade die een bijdrage levert aan de 
economische ontwikkeling van stad en regio. Waar die 
Floriade zal plaatsvinden, weet ik terwijl ik dit schrijf nog 
niet. Ik mag nog ongestoord dromen dat Amsterdam in 
2022 voor de derde keer in de geschiedenis het podium 
wordt voor de Nederlandse tuinbouwsector. 

Voor hetzelfde geld is op maandag 24 september bekend 
geworden dat de Floriade 2022 wordt georganiseerd 
door Almere, Boskoop of Groningen. Voor de beant-
woording van bovenstaande stelling maakt de uitslag 
misschien niet zo heel veel uit. Want Amsterdam en de 
tuinbouwsector hebben elkaar gevonden en zien beide 
enorme mogelijkheden.

Een bid op een groot evenement genereert energie. Of het 
nu de Olympische ambitie is, de Floriade of de activiteiten 
rond ‘Amsterdam 2013’, er gaat iets borrelen en bruisen, 
er wordt gedacht buiten de gebaande paden, er ontstaan 
bijzondere dwarsverbanden en creatieve oplossingen. 
Voor het bid op de Floriade 2022 geldt dit zeker. Tuinbouw 
geeft een compleet andere kijk op de ontwikkeling van de 
stad en dat is belangrijk voor een gebied met een grote 
transformatieopgave. Zo kan tuinbouw nieuwe inzich-
ten bieden bij de aanpak van bijvoorbeeld leegstaande 
kantoren. Amsterdam Zuidoost is volop in ontwikke-
ling. Het Floriade bid geeft richting aan de tijdspanne 
waarbinnen de ambities moeten worden gerealiseerd 
en het is een bindend thema tussen de verschillende 
transformatiegebieden. 

Minstens zo belangrijk als de fysieke transformatie is 
de sociaal-economische ontwikkeling van het gebied. 
Belangrijke bedrijven in Zuidoost hebben zich met 
woord en daad aan de Amsterdamse inzending voor 
de Floriade verbonden. Bedrijven als het Amsterdams 
Medisch Centrum, de Amsterdam Arena, IKEA en Pathé 
hebben financieel bijgedragen aan de realisatie van 
het bidboek. De Floriade is voor deze bedrijven een 
extra motivatie om te blijven investeren in hun vesti-
gingsgebied, wat de band tussen Zuidoost en het lokale 
bedrijfsleven verder versterkt.

In het licht van haar ambitie voor de Floriade heeft 
Amsterdam de basis gelegd voor een stevige relatie met 
de tuinbouwsector in de regio. Een sector die dringend op 
zoek is naar nieuw talent, waar mensen met ambitie aan 
de slag kunnen. De beide Greenports in Noord-Holland, 
Greenport Aalsmeer met zijn sierteelt en Greenport 
Noord-Holland Noord met een sterke bollensector 
en hoogwaardige zaadveredelingsbedrijven, steunen 
samen met de provincie de Amsterdamse ambitie voor de 
Floriade in 2022 in Amsterdam Zuidoost. 

De inzet voor de komende tien jaar is om deze gedeelde 
ambities te verwezenlijken. Het liefst door de realisatie 
van de Floriade. Mocht dat niet zo zijn dan zullen we er 
alles aan doen om de energie die de afgelopen tijd is 
vrijgekomen vast te houden!

Susanne van Kooy (s.van.kooy@zuidoost.amsterdam.nl) is projectmanager 

bij het projectbureau van stadsdeel Zuidoost.

Susanne van Kooy reageert
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Stelling 

Met het thema voor de Floriade 2022 – ‘Growing Green 
Cities’ – blijft Almere dicht bij zichzelf. In 1978 lieten de 
Founding Fathers van Almere zich inspireren door de 
Garden City van de socioloog Ebenezer Howard, waarin 
werd uitgegaan van een harmonieuze relatie tussen 
stad en land: “Town and country must be married, and 
out of this joyous union will spring a new hope, a new 
life, a new civilization.” Almere is een stad gewor-
den waar sprake is van zo’n innig verbond, een voor 
Nederlandse begrippen atypische stad, met meerdere 
kernen in een omvangrijk groen/blauw raamwerk. 

Vandaag staat Almere voor een omvangrijke verstede-
lijkingsopgave. De Metropoolregio Amsterdam groeit 
met 300.000 woningen. Tenminste 60.000 daarvan 
komen op het ‘nieuwe land’, in Almere. De vraag die 
het stadsbestuur zich daarbij stelt, is hoe de groei 
kan samengaan met een verbetering van de kwaliteit 
van leven van de bijna 200.000 stadsbewoners. Kan 
Howard’s Garden City zich transformeren tot een 
Green City? Tot een moderne, gezonde stad, waar stad 
en land, rood en groen letterlijk samengaan?

Daarmee raakt Almere aan een universeel vraagstuk. 
De trek naar de stad neemt toe en overal ter wereld 
wordt gezocht naar manieren om steden leefbaar te 
houden. Vaak gebeurt dat onder de noemer Green 
City. Op weg naar de Floriade 2022 wil Almere een 
uitwisseling van ervaringen, kennis en kunde – nu nog 
verspreid over de wereld – tot stand brengen. Kern van 
het Almeerse concept is een tien jaar durende dialoog, 
waarin best practices van de tuinbouwsector, steden en 
consumenten worden samengebracht. Flevoland, het 
grootste productiegebied van Nederland, wordt daarbij 
ingezet als living lab, een plek waar best practices op 
grote schaal in de praktijk kunnen worden gebracht. 

Waarom kiest Almere voor de Floriade 2022? Dat 
gebeurt bovenal omdat de Floriade in de Almeerse 
plannen geen eenmalig evenement, maar een struc-
turele (gebieds)ontwikkeling is. De Floriade wordt een 
buitenexpositie met een blijvende betekenis, zoals de 
Fantasie, de Realiteit, de Eenvoud of de BouwRai in 
Muziekwijk, Filmwijk of de Eilandenbuurt dat eerder 
waren. Met de Floriade creëert Almere geen tijdelijk 
podium. In plaats daarvan wordt in de komende tien 
jaar actief aan een nieuwe, groene stadswijk – Almere 
Floriade – gebouwd. Het Biënnalepark in Venetië 
en Tivoli in Kopenhagen zijn belangrijke referenties 
geweest. Almere Floriade wordt een natuur-, cultuur- 
en recreatiepark dat, niet alleen in 2022 maar ook 
ver daarna, een decor voor klein- en grootschalige 
manifestaties zal vormen.

Winy Maas is verantwoordelijk voor het ontwerp. Hij 
tekende Almere Floriade als groene variant op de Cité 
Idéale, een plek die voedsel en energie produceert, 
water zuivert, afval hergebruikt en een grote diversi-
teit kent. Deze Cité Idéale komt in het hart van de stad 
te liggen en dus midden in de samenleving, direct aan 
de A6 en langs de oevers van het Weerwater, als een 
groene tegenhanger van het rode Stadshart. 

Adri Duivesteijn (adriduivesteijn@almere.nl) is wethouder Duurzame 

Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Almere. Voor meer informatie 

over de Floriade 2022 Almere, kijk op www.floriadealmere.nl.

Adri Duivesteijn reageert
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Bestuurbaarheid corporaties onderzocht

Figuur 1: Koppelschema ondernemingsstrategie en beleid voor ondernemingsvastgoed (bron: Singer, 2009)

drijvende kracht  productiviteit kosten risico waarde flexibiliteit cultuur PR/marketing

ondernemingsstrategie

product X X X    

markt   X  X  X

technologie X  X  X X 

productie X  X    

bedrijfsmiddelen X  X X   

distributie   X    X

verkoop  X X    X

groei   X    X

winst  X X X   

Figuur 2: Conclusie literatuuronderzoek vastgoedstrategieën (bron: Provoost, 2007)

onderwerp expliciete uitspraak voorkomendheid

taalgebruik Ja, Osgood (2002) Nee

doelstellingen en meetbaarheid Ja, Dewulf c.s. (2000), Osgood (2002) Ja, Dewulf c.s. (2000), O’Mara (1999) en Osgood (2002)

aligning, matching en linking Nee Ja, Nource en Roulac (1993), Jonge (1996) en Osgood (2002)

toegevoegde waarde Nee Ja, Nource en Roulac (1993) en Jonge (1996)

toekomst Nee Ja, Dewulf c.s. (2000), De Jonge (2002) en Den Heijer (2007)

gebouw en portefeuille-informatie Ja, Nource en Roulac (1993) Ja, Nource en Roulac (1993), Dewulf c.s. (2000) en Osgood (2002)

Figuur 3: Belangrijke lessen die geleerd kunnen worden uit CREM (bron: Veuger, 2010)

1 Vastgoed kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke doelstellingen van een organisatie.

2 Ondernemingsspecifieke benadering van het creëren van waarde uit vastgoedmanagement levert een grotere bijdrage aan de ondernemingsdoelstelling.

3 Het meetbaar maken van de toegevoegde waarde is essentieel voor de rol als vastgoedgesprekspartner in een onderneming waarin strategische

 beslissingen worden genomen.

4 De flexibilisering in het statische karakter van vastgoed en de ontwikkelingssnelheid van de maatschappij kan het hoofd geboden worden door 

 bewust na te denken over de langere termijn. Hiermee zijn die beslissingen te nemen die kansen creëren van een toekomstige optimalisatie.

5 Vastgoedingrepen en effecten leveren een bekrachtiging op aan de doelstelling van de organisatie.

6 Een taak van CREM is een optimale oplossing te formuleren en te implementeren.

7 CREM speelt een belangrijke rol bij het reduceren van de schuldenlast en opbouwen van een dominante marktpositie.

8 Duurzaam concurrentievoordeel ten opzichte van andere ondernemingen wordt bepaald door een drietal generieke strategieën die niet altijd samen gaan:

 focus, differentiatie en lage kosten.

9 Effecten volgen op verschillende eventualiteiten en zijn afhankelijk van de uitgangspositie en cultuur van de organisatie.

10 Oorzaak-gevolgketens zijn onduidelijk door beïnvloeding door meerdere factoren en prestaties worden gevormd door een complex doel-middel ketens.

11 Vastgoedingrepen zijn afhankelijk van uitgangspositie en beleidskeuzes, waarbij context aan verandering onderhevig is.

12 Een doelgerichte onderneming geeft een consistentere afleiding van vastgoedingrepen.

13 Voor het bereiken van maatschappelijke resultaten is samenwerking nodig, waarbij de een monopolistische opstelling niet de winst van waarden op kan

 leveren. Ook de politiek heeft zijn eigen dynamiek en belangen die rationele overwegingen kunnen laten verdampen.
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Achtergrond Jan Veuger

Iedereen heeft wel een mening over corporaties. Maar een duidelijk beeld over 

hoe het functioneren van corporaties moet worden beoordeeld ontbreekt. Hoe 

moeten we de maatschappelijk waarde van het vastgoed waarderen? En op 

welke wijze kunnen corporaties sturen op maatschappelijke waarde? Als het 

corporaties lukt om toegang te krijgen tot een competitieve strategie moet het 

lukken om de druk van stakeholders te weerstaan. Met behulp van Corporate 

Real Estate Management kan hier door corporaties bewust op worden gekoerst. 

Het besturen van woningcorporaties betreft een breed 
scala aan onderwerpen met onder andere scheefwonen, 
inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau en het (niet) 
optrekken van het huurniveau naar het marktniveau. 
Als we naar de financiële waarde kijken, dan is er 
een groot verschil tussen de marktwaarde en de door 
de corporaties en Waarborg Sociale Woningbouw 
gehanteerde bedrijfswaarde, respectievelijk minimaal 
circa 210 miljard en circa 70 miljard. De door het 
Centraal Fonds Volkshuisvesting gerapporteerde 450 
miljoen euro verlies in 2010 geeft voeding aan een 
discussie over een ware waarde. Als stille reserves 
worden aangewend ter compensatie van een verlies, 
en woningen worden verkocht met winst, maakt dat 
financiële en maatschappelijke waarden en waardering 
van belang. Maar waarderen we vastgoed financieel of 
waarderen we het doel waarvoor vastgoed wordt inge-
zet? En wat zijn dan die waarden? Het begrijpen van 

wat geld betekent, geeft ons inzicht in waardesystemen. 
Maatschappelijk gezien weerspiegelt geld en het ermee 
omgaan een groot deel van de waardestructuur van de 
samenleving. Het gaat in dit deelonderzoek niet om de 
financiële vermogenspositie van corporaties, maar wel 
hoe bestuurders (financiële) middelen aanwenden en 
wat hun drijfveren zijn. Dit roept vragen op als: hoe kan 
gerichte waardecreatie bijdragen aan de maatschap-
pelijke doelstellingen van een corporatie? Hoe kan de 
bestuurder in de praktijk sturen? En op welke wijze is 
het gedachtegoed van het vakgebied Corporate Real 
Estate Management (CREM) te implementeren bij 
maatschappelijk vastgoed?

Druk van stakeholders
In toenemende mate is er belangstelling voor het 
vakgebied CREM. Die toename is te wijten aan de druk 
van stakeholders en in het bijzonder aan economische 
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omstandigheden (Krumm & Frederiks, 2008). In 
essentie gaat CREM over het management van een 
zogenoemde corporate real estate portfolio. Dit gebeurt 
door het in lijn brengen van de vastgoedportefeuille 
met de behoefte van de corebusiness (de processen), 
om zo maximale toegevoegde waarde (Van Ratingen, 
2007, 2008 en 2009) te bewerkstelligen en optimaal bij 
te dragen aan het totale resultaat van de organisatie 
(De Vries & Raas, 2005). Dewulf, Krumm en De 
Jonge (2000) definiëren het vastgoedmanagement 
van private ondernemingen als “het managen van de 
vastgoedportefeuille van een onderneming door de 
portefeuille en de diensten af te stemmen op de eisen 
van de kernactiviteiten (primaire processen), opdat 
maximale toegevoegde waarde bereikt kan worden 
voor de organisatie(-onderdelen) en optimaal wordt bij-
gedragen aan het totaalresultaat van de onderneming.” 
Zo kan onderkend worden dat de ontwikkelingen 
zich in het perspectief bevinden van Corporate Real 
Estate Management (CREM) en Public Real Estate 
Management (PREM). Veel vastgoedportefeuilles zijn 
in beweging en getracht wordt deze door middel van 
een transformatieopgave beter te laten aansluiten bij 
de bedrijfsdoelstelling. Deze portefeuilles en objecten 
worden steeds meer gezien als een strategisch bedrijfs-
middel en kunnen ook op een dusdanige wijze worden 
ingezet om het doel van de organisatie, haar corebusi-
ness, te bereiken. Dit moet dan wel de plaats binnen 
de organisatie krijgen die het verdient. De definitie die 
Krumm (1999) voor CREM hanteert is “het managen 
van de vastgoedportefeuille van een organisatie door 
het afstemmen van de portefeuille en diensten op de 
behoefte van het primaire proces om een maximale 
waarde voor de organisatie te leveren en optimaal bij 
te dragen aan de resultaten van de organisatie.” Hij 
geeft aan dat als CREM waarde moet toevoegen aan 
een organisatie, er vanuit een strategisch oogpunt 
naar huisvesting en vastgoed moet worden gekeken. 
Werkend vanuit een visie over het strategisch inzetten 
van vastgoed en het voeren van een strategisch voor-
raadbeleid, maakt dat hier een markt is voor vastgoed-
belegging. Denk hierbij aan strategie, organisatie- en 
procesmanagement als een dienst voor het ontzorgen 

van overheid, gezondheidszorg, onderwijs en corpora-
ties. Afgeleiden daarvan zijn strategisch voorraadbeleid, 
portfoliomanagement, locatiekeuze, gebiedsontwikke-
ling (De Zeeuw, 2009) en outsourcing.

CREM behandelt het vertalen van de algemene strategie 
van de onderneming naar een vastgoedstrategie. Joroff, 
Louargand en Becker (1993) beschrijven de dynamische 
omgeving waarin ondernemingen zich bewegen en de 
impact die de omgeving en de bewegingen hebben op 
aan hun gelieerde vastgoed. Zij maken de verbinding 
tussen missie, visie en doelstellingen van een organisatie, 
de daarmee samenhangende strategie en de inzet van 
haar vastgoed daarin. Het corporate real estate compe-
tency shift-model van Joroff e.a. deelt ondernemingen 
vijf groepen in naar de wijze waarop zij invulling geef 
aan haar vastgoedbeleid. Dit zijn uitvoerder, controller, 
makelaar, ondernemer en strateeg.

Het maken van een professionaliseringsslag binnen een 
portefeuille wordt door Krumm (1999) beschreven. Het 
doener- en controllerniveau – ook wel het operational 
facility en projectmanagement genoemd – krijgt over het 
algemeen als eerste aandacht in het kader van efficiency. 
Dit heeft als gevolg dat er aandacht ontstaat voor het 
denken in een breder integraal perspectief. Hierdoor zal 
het management van de onderneming met de primaire 
taak van vastgoedvraagstukken zich in een spannings-
veld gaan begeven. Hierbij moeten continu afwegingen 
gemaakt worden tussen de huidige situatie en de 
huisvestingsstrategie. Daarbij kan onderscheid gemaakt 
worden tussen enerzijds het primaire proces (business) 
versus het ondersteunende vastgoedproces (real estate 
perspective) en anderzijds de strategische (lange termijn) 
visie (strategische focus) versus de operationele (korte 
termijn) werkzaamheden (operationele focus). Van 
primair belang is het vertalen van de missie, visie en 
strategie van de onderneming naar een vastgoedopgave. 
Dit is lang niet altijd vanzelfsprekend geweest, zowel 
niet bij profit- als bij non-profitorganisaties. Ook werd 
vastgoed zelden beschouwd als middel om waarde te 
creëren. De Jonge (2006) geeft een zevental manieren 
van waardecreatie met (universitair) vastgoed: produc-
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tiviteitsverhoging, kostenverlaging, risicobeheersing, 
waardeverhoging vastgoed, flexibiliteitsvergroting, 
cultuurverandering en corporate identity. Deze zeven 
manieren van waardecreatie refereren impliciet aan de 
ondernemingsdoelstellingen, waarbij het vastgoed als 
strategisch bedrijfsmiddel een bijdrage kan leveren aan 
de doelen.

Toegevoegde waarde CREM
Eind jaren negentig was er nog weinig onderzoek 
verricht naar de rol en positie van vastgoedafdelingen. 
Krumm (1999) ontsloot daarom met zijn onderzoek 
naar CREM in professionele organisaties een nieuw 
onderzoeksterrein. De doelstelling van zijn onderzoek 
was om inzicht te verkrijgen in de evolutie van CREM 
in relatie tot verschuivingen en veranderingen in de 
strategie en structuur van ondernemingen, en daar-
mee inzicht te verkrijgen in de toegevoegde waarde 
van CREM en om aan te geven hoe de aard van de 
toegevoegde waarde samenhangt met de organisatieka-
rakteristieken. Uit zijn onderzoek blijkt dat functioneel 
georganiseerde en centraal geleide ondernemingen zijn 
uitgegroeid tot decentrale organisaties met veelal een 
grote diversiteit aan bedrijfsactiviteiten. De belangstel-
ling voor CREM in de jaren zeventig werd veroorzaakt 
door de veranderende behoefte aan huisvesting en 
werd door de recessie in het begin van de jaren tachtig 
versterkt. Onder druk van trends als back to core 
business, outsourcing en lean production vond een 
herstructurering plaats van de vastgoedportefeuil-
les. Hierdoor werden ook meer eisen gesteld aan het 
management van vastgoed en werd dat naast personeel, 
financiën, technologie en informatie als vijfde bedrijfs-
middel gezien. Het strategisch management werd in 
de jaren tachtig gekenmerkt door een externe focus, 
ingegeven door Porter en Mintzberg die gericht was 
op de omgeving die ging verschuiven, en door meer 
aandacht voor optimalisatie van interne middelen 
en competenties. Na een tijd van vasthouden van alle 
vastgoedactiviteiten zijn meer mogelijkheden ontstaan 
voor outsourcing. De levensfase van de organisatie 
verandert de behoefte aan vastgoed en de rol van het 
vastgoed. De informatie over de opbouw en waarde van 

de portefeuille is cruciaal in processen. Krumm (1999, 
p. 181) constateert dat vooral het gebrek aan snelheid 
van het beschikken over deze kennis een belemmering 
kan vormen. Er blijkt volgens Krumm een duidelijke 
relatie te liggen tussen de structuur van de onderne-
ming, de positie van de vastgoedsturing en de herken-
baarheid van de toegevoegde waarde. Marktgestuurde 
ondernemingen tonen een voorkeur voor toegevoegde 
waarde (De Vries & Plugge, 2005). Concluderend stelt 
Krumm (1999, p. 182-183) dat een aantal belangrijke 
lessen geleerd kan worden en een aantal voorspel-
lingen gedaan kan worden, met onderscheid naar 
vier belanghebbenden: bestuur, vastgoedbestuurders, 
externe dienstverleners en wetenschappers. Het 
bestuur moet de strategische en financiële waarde van 
vastgoed niet onderschatten en kan door anticipatie 
op vastgoed een belangrijke bijdrage leveren aan de 
doelstellingen van de organisatie. Het vastgoedbestuur 
zal meer een regierol vervullen wat betreft interne 
afstemming van middelen, vaardigheden en kennis. 
En als laatste belangrijke les: dat onderzoek op het 
gebied van vastgoed zelden ingaat op de invloed van 
de organisatorische samenhang waarbinnen vastgoed-
bestuur plaatsvindt. Het benutten van financiële en 
strategische waarde van vastgoed beschouwd Krumm 
als “een toegangsbewijs tot de competitieve markt van 
de volgende eeuw”.

Duurzaam concurrentievoordeel
De sturing van vastgoedmanagement is volgens 
Provoost (2007) in een drietal generieke strategieën 
onder te verdelen. Het gaat om de optimalisatie van de 
bijdrage van het vastgoed aan de algemene business 
performance door een incrementele strategie, of 
om een op waarden gebaseerde strategie of om een 
normalisatiestrategie. De incrementele strategie maakt 
gebruikt van ruimte in stukken en brokken in tijd 
en is incidenteel gestuurd op basis van onvoldoende 
integrale informatievoorziening. Dit heeft als resultaat 
een verzameling van vastgoed die het grootste deel 
van de tijd niet bewust bijdraagt aan de uitdrukkings-
vorm van de onderneming. De op waarde gebaseerde 
strategie richt zich op de waarde van het vastgoed, in 
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fysieke vorm en de betekenis voor de onderneming. Zij 
maakt gebruik van de fysieke omgeving om waarden 
te symboliseren door de invloed en mening van 
belanghebbenden. De normalisatiestrategie probeert 
om de controle, het ondersteunende karakter en de 
vastgoedactiviteiten te coördineren. Er vormt zich hier 
een strategie door standaardisatie van besluitvorming 
die vooral gebaseerd is op toekomstige faciliteitseisen. 
Deze gestandaardiseerde vastgoedportefeuilles zijn 
impliciete en expliciete illustraties van de rationele stijl 
van de onderneming (O’Mara, 1999). Om een duur-
zaam concurrentievoordeel te behalen ten opzicht van 
andere ondernemingen – of in elk geval een duidelijk 
onderscheid te maken – onderscheidt Porter (1996, 
2004a: 557 en 2004b: 396) een drietal generieke strate-
gieën namelijk focus, differentiatie en laagste kosten. 
Het toepassen van productie tegen de laagst mogelijke 
kosten geeft ruimere mogelijkheden voor het marktseg-
ment. Bij een gedifferentieerde strategie, die ook dui-
delijk is gericht op een doelgroep en/of marktsegment, 
zijn twee varianten van belang: de laagstekostenfocus 
en differentiatiefocus. Door het kiezen van een focus 
in een bepaald segment, het aanpassen van de stra-
tegie aan dat segment en het zich specialiseren in dat 
specifieke segment, ontstaat een concurrentievoordeel. 
In het onderzoek van Singer, Bossink & Van de Putte 
(2007) is een synthese gevormd van de drie generieke 
vastgoedstrategieën en concurrerende strategieën. In 
een gecombineerd model zijn de relaties hierin van een 
tiental bedrijven in Nederland onderzocht. Een aan-
zienlijk deel maakt gebruik van de waardegebaseerde 
vastgoedstrategie en stelt de ondernemingen zo in staat 
om een competitieve strategie te voeren. Zij zijn zich 
ook bewust van de kosteninvloed en investeren bewust 
in een select deel van hun vastgoedportefeuille. Het op 
waarde gebaseerde vastgoed ondersteunt in de eerste 
plaats de strategie van differentiatie en focus. Hierbij 
kan worden opgemerkt dat een op waarde gebaseerde 
strategie te duur is voor een focus op laagste kosten.

Creëren van waarde
Singer (2009) stelt dat uit de waardering van CREM 
blijkt dat de ondernemingsspecifieke benadering van 

het creëren van waarde vanuit vastgoedbeheer, gemid-
deld tweemaal zoveel kan bijdragen aan de onderne-
mingsdoelstellingen. De vastgoedstrategieën van de 
onderzochte ondernemingen zijn in het onderzoek 
gekoppeld aan negen drijvende krachten van de onder-
nemingsstrategie, resulterend in het koppelschema 
(figuur 1). De analyse van het onderzoek spitst zich 
verder toe op een tweetal kernvragen. De eerste richt 
zich op de vraag namelijk “Wat is de concentratie van 
de onderneming op de meest effectieve krachten van 
vastgoed in relatie tot haar ondernemingsstrategie?” 
En de tweede richt zich op het aanbod namelijk “Is een 
algemene benadering voor huisvestingsoplossingen 
mogelijk door de vastgoedaanbieders?” Uit het onder-
zoek van Singer (2009) blijkt slechts in enkele gevallen 
een nadrukkelijk verband te bestaan tussen bedrijfs-
kundige en drijvende krachten. In enkele situaties is 
zelfs beleid vereist dat gericht is op andere onderdelen 
dan de bedrijfsstrategie. Singer bepleit dan ook een her-
ziening van het strategische vastgoedbeleid (Van Gool, 
2009) in afstemming met de ondernemingsstrategie. 
Essentieel voor de rol van een volwaardige vastgoedge-
sprekspartner in een onderneming waarin strategische 
beslissingen genomen worden, is het meetbaar en 
communiceerbaar maken van de toegevoegde waarde 
(Lindholm, 2005; 2008). Kritische kanttekeningen zijn 
hierbij ook te plaatsen. Zo is het niet altijd mogelijk 
om de portefeuille van het vastgoed optimaal te laten 
aansluiten op de ondernemingsstrategie. Voorbeelden 
hiervan zijn wijzigingen in visie van de onderneming 
en de financiële situatie. Effectieve communicatie over 
de inzet van het ondernemingsvastgoed betekent dat 
er aangesloten wordt bij de belangen van de belan-
genhouders. Dit vereist gevoeligheid voor politieke 
situaties, zowel expliciet (duidend in een organogram) 
als impliciet (het gevoel). De context (Gruis e.a., 2009) 
van de onderneming wordt vooral bepaald door de 
snel opeenvolgende veranderingen in de maatschappij 
en een corporatie dient daarop effectief en efficiënt 
te anticiperen. Door het statische karakter kent het 
vastgoed een andere ontwikkelingssnelheid dan 
maatschappelijke ontwikkelingen. De desondanks 
benodigde flexibiliteit maakt het noodzakelijk bewust 
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genbehartiger, waarbij zij haar vastgoed beschouwt 
als gebruiksgoed voor de (individueel) betrokkenen, 
de huurders en doelgroepen van het gevoerde en te 
voeren beleid. De derde rol is die van rentmeester van 
de gebouwde omgeving, waarbij zij het maatschappelijk 
vastgoed beschouwt als een deel van de gebouwde 
omgeving voor het collectief van de gemeenschap. 
Deze drie verschillende rollen kunnen vanuit de drie 
verschillende perspectieven van strategie, financiën 
en gebruik nader gedefinieerd worden. Het strategisch 
perspectief richt zich dan op het realiseren van de 
ondernemingsdoelstelling op langere termijn waarbij 
zij een bijdrage levert aan de kerntaken en de doelstel-
lingen van de maatschappelijke onderneming. Het 
financieel perspectief richt zich op de continuïteit 
van de financiële positie van de maatschappelijke 
onderneming. Het gebruikersperspectief richt zich 
op een balans tussen de kwaliteit en kosten vanuit de 
gebruiker. In Nederland zijn volgens Provoost (2007) 
zes verschillende vastgoedstrategieën gangbaar naar 
inhoud en structuur: (1) scenarioplanning (Dewulf 
e.a., 2000), (2) de toegevoegde waarde (Jonge, 1996), 
(3) matchen van vraag en aanbod (Den Heijer & De 
Jonge, 2002), (4) strategy alignment (Osgood, 2002), 
(5) linking real estate decisions (Nourse & Roulac, 
1993) en (5) generic strategies (O’Mara, 1999). Provoost 
vergelijkt de strategieën op onderwerp, expliciete 
uitspraken en de mate waarin onderwerpen het meest 
voorkomend zijn (figuur 2).

Concluderend kan gesteld worden dat het door Nourse 
en Roulac (1993) ontwikkelde Linking Real Estate 
Decisions to Corporate Strategy als een relevant 
uitgangspunt gehanteerd kan worden vanwege de 
duidelijke verbanden tussen ondernemingsdoelstellin-
gen, vastgoedstrategieën en vastgoedingrepen en dat de 
toegevoegde waarde van het vastgoed centraal staat. De 
theorie van Nourse en Roulac gaat in op een priorite-
ring van vastgoedstrategieën of inzet op toegevoegde 
waarde. Zij nemen de strategisch drijvende kracht van 
een onderneming als uitgangspunt en maken hierbij 
gebruik van de negen door Tregoe en Zimmerman 
onderscheiden drijvende krachten namelijk productge-

na te denken over de lange termijn. Dit kan door het 
nemen van beslissingen die kansen creëren voor een 
toekomstige optimalisatie.

Monopolitische houding en winst
Het vastgoedmanagement van publieke partijen 
is te definiëren als Public Corporate Real Estate 
Management (PCREM). Het wezenlijk verschil tussen 
ondernemingen en maatschappelijke ondernemingen 
is de gedrevenheid door winstmaximalisatie bij 
profitorganisaties, en de optimalisatie van maatschap-
pelijke resultaten bij non-profitorganisaties, waarbij bij 
de laatste de financiële resultaten het middel zijn om 
het maatschappelijke doel te bereiken (Pöttgens, 2008). 
Terwijl ondernemingen rekening moeten houden met 
de concurrentie en positionering op de markt, kan men 
stellen dat non-profitorganisaties in veel opzichten 
een monopoliepositie hebben. Voor het bereiken van 
maatschappelijke resultaten is samenwerking nodig, 
waarbij een monopolistische houding niet de winst 
van waarden kan opleveren. Ook de politiek heeft zijn 
eigen dynamiek en belangen die rationele overwegin-
gen kunnen laten verdampen. PCREM zou als volgt 
kunnen worden gedefinieerd: het managen van de 
vastgoedportefeuille van een maatschappelijke orga-
nisatie door de portefeuille en de dienstverlening af te 
stemmen op de primaire processen als de beleidsvelden 
en kerntaken, zodat op basis van een integrale afweging 
hieraan optimaal bijgedragen kan worden.

Keeris (2006a) kent vastgoed een drieledige waarde toe. 
Vastgoed is namelijk zowel een kapitaalgoed voor de 
eigenaar en de gebruiker als een gebruiksgoed voor de 
individueel betrokkenen en vertegenwoordigt tot slot 
een waarde voor het collectief van de omgeving omdat 
het onderdeel uitmaakt van de gebouwde omgeving 
(Mulder 2004). Vanuit deze drie verschillende rollen 
kan de maatschappelijke onderneming ook naar 
het maatschappelijk vastgoed kijken. De eerste rol is 
die van dienstverlener, waarbij de maatschappelijke 
onderneming het vastgoed inzet als kapitaalgoed en als 
bedrijfsmiddel voor het uitoefenen van haar primaire 
taak (dienstverlening). De tweede rol is die van belan-
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relateerd, marktvraag, technologie, productiecapaciteit, 
verkoopmethode, wijze van distribueren, vindingrijk-
heid, grootte en groei, teruggave en winst. Alle negen 
strategisch drijvende krachten achten zij van belang 
voor de onderneming, maar ze stellen tegelijkertijd dat 
één drijvende kracht primair is. De maatschappelijke 
onderneming is vooral een organisatie die diensten 
verleent in de non-profitsector en daarbij kunnen 
strategisch drijvende krachten als productiecapaciteit, 
bronnen en winst als van niet-primair belang worden 
gecategoriseerd. De diensten worden geleverd aan 
lokale burgers, bedrijven en instellingen en men kan 
stellen dat de methode van distributie minder relevant 
is evenals de methode van verkoop. De kracht van 
technologie is uit te sluiten omdat deze geldt voor 
ondernemingen die producten en diensten leveren op 
basis van technologische expertise. De meest relevante 
strategisch drijvende krachten zijn het productaanbod, 
de marktvraag, de grootte en de groei.

Competitieve strategie
In essentie gaat CREM over het managen van een 
vastgoedportefeuille met het doel deze in lijn te bren-
gen met de behoefte van de corebusiness. Hiermee 
ontstaat een optimalisatie van de toegevoegde waarde 
van het resultaat van de organisatie. De vastgoedpor-
tefeuille zal door de bewegingen van de organisatie 
steeds dynamisch moeten zijn en ondersteunend in 
haar doelstellingen. Het vastgoeddenken heeft ook 
een ontwikkeling doorgemaakt en is zich sterk aan het 
professionaliseren, hetgeen wordt geïllustreerd door 
het begrip CREM. Dit kan meer waarde toevoegen 
door integraal een vastgoedportefeuille te benaderen 
en deze af te stemmen op het primaire proces van 
de organisatie. Dit kan door een afstemming van de 
doelstellingen van de organisatie op langere termijn 
met de vastgoedportefeuille op de strategie van de 
organisatie. De verbinding wordt gemaakt tussen de 
missie, visie en doelstellingen van een organisatie 
met een samenhangende strategie en de inzet van 
vastgoed daarin. Echter, de vanzelfsprekendheid voor 
profit- en non-profitorganisaties, om met het vastgoed 
waarde te creëren, is er niet altijd geweest. Het inzicht 

in de evolutie van CREM in relatie tot verandering in 
strategie en structuur is dus van belang. Dit omdat de 
toegevoegde waarde van vastgoed samenhangt met 
de organisatiekarakteristieken. In iedere levens-
fase van de organisatie verandert de behoefte aan 
vastgoed en de rol van vastgoed daarin. Het is dan 
ook van belang snel te kunnen beschikken over vast-
goedinformatie zeker in tijden van (financiële) crisis, 
reorganisaties of overname. Er ligt ook een duidelijke 
relatie tussen de structuur van de onderneming, de 
positie van vastgoedsturing en de herkenbaarheid 
van die toegevoegde waarde. Het benutten van de 
strategische en financiële waarde van vastgoed is 
het toegangsbewijs tot de competitieve markt. Door 
te focussen op een bepaald segment, keuzes daarin 
te maken, de strategie daarop aan te passen en zich 
hierin te specialiseren, ontstaat een concurrentie-
voordeel. Een op waarde gebaseerde vastgoedstra-
tegie stelt de onderneming in staat een competitieve 
strategie aan te gaan in haar markt.

Naast de competitieve strategie kan huisvestingsma-
nagement waarde hebben door een integraal onderdeel 
te zijn van de bedrijfsvoering. Door een professionele 
besturing van strategisch vastgoedmanagement kan 
een evenwicht gevonden worden in een dynamische 
vraag en een star aanbod, een kenmerk van vastgoed. 
Vastgoed staat dus in dienst van het primaire proces 
en is een schaars middel dat doelmatig ingezet kan 
worden. Als vastgoeddeskundige is het dan van belang 
een antwoord te geven aan de gebruikers, de vastgoed-
markt en de bestuurder met de trias van vraag-aan-
bod-budget. Cruciaal is dat dit voorgaande geïncor-
poreerd is in het management van een organisatie. 
Het gaat daarbij om een meer bedrijfseconomische 
managementfilosofie waarin het belang van vastgoed 
is geïncorporeerd in plaats van traditioneel manage-
mentdenken. Dit is een voorwaarde geworden om te 
kunnen overleven. Concurrentie zal toenemen en een 
gedegen visie op de organisatie kan het onderscheid 
maken, waarbij vastgoed als bedrijfsmiddel het doel 
ondersteunt. In figuur 3 zijn de belangrijkste lessen 
van Corporate Real Estate Management samengevat.
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Het voorgaande betekent dat deze dertien lessen ook 
toegepast kunnen worden door de corporaties om 
hun vastgoed in te zetten als bedrijfsmiddel voor 
het bereiken van hun volkshuisvestelijke opgave. De 
invloed van de organisatorische samenstelling met 
daarbinnen het besturen van vastgoed, is van belang. 
Benutten van de strategische en financiële waarde 
is het toegangsbewijs voor de competitieve markt. 
Door te focussen, de strategie daarop aan te passen 
en je daar als organisatie in te specialiseren ontstaat 
voordeel. Een op waarde gebaseerde vastgoedstrategie 
– en dus ondernemersstrategie – stelt de onderneming 
in staat een competitieve strategie aan te gaan.
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Menging en differentiatie. Het zijn buzzwoorden 

in de politiek van stedelijke herontwikkeling. 

Maar hoe doen mensen dat: samenleven in een 

gemengde wijk? Antropologisch onderzoek in 

een gentrificatiewijk in Zaanstad laat zien hoe de 

leefwerelden van gevestigden en nieuwkomers 

zich tot elkaar verhouden. Het proces van 

gentrificatie gaat over harde knikkers en stenen, 

maar geeft vooral ook inzicht in de sociaal-

culturele praktijken waarmee mensen een wijk 

tot thuis maken.

In het beleidsdebat over stedelijke ver-
nieuwing spelen noties over menging 
en differentiatie een voorname rol. Dit 
debat komt voort uit het algemene besef 
dat stadswijken complex en heterogeen 
zijn geworden. Ze worden bewoond door 
groepen bewoners met verschillende 
culturele leefgewoonten en sociaal-
economische posities, die vaak vreedzaam, 
maar soms ook op gespannen voet, met 
elkaar samenleven. Tegenover het beeld 
van de gemengde wijk staat dat van een 
gesegregeerde stad waarin groepen zich 
uitsorteren op basis van inkomen, sociale 
identiteit, levensfase en huishoudtype. Dit 
wordt vooral zichtbaar in de opkomst van 
ommuurde gemeenschappen, suburbane 
enclaves en gegentrificeerde stadswijken, 
waar kapitaalkrachtige groepen zich 
ruimtelijk en sociaal afscheiden van de 
wijdere omgeving. 

Gentrificatie is een proces van transforma-
tie in de fysieke en sociaal-economische 
structuur van een wijk waarbij bewoners 

van een lagere klasse deels vervangen 
of verdrongen worden door bewoners 
uit een (hogere) middenklasse. Hoewel 
gentrificatie oorspronkelijk gold als een 
spontaan en positief proces van wijkver-
andering, overheerst tegenwoordig vooral 
een negatief discours. Smith (1996) en Lees 
(2008) zien gentrificatie als exemplarisch 
voor de revanchistische stad, waarin de 
middenklasse delen van de stad koloni-
seert of overneemt van bewoners die niet 
het economische en culturele kapitaal 
hebben van de huiseigenaar of de hippe 
kunstenaar. Onderzoek naar gentrificatie 
richt zich voornamelijk op deze harde 
politiek van sociale uitsluiting en het 
revanchistische discours van stedelijke 
herontwikkeling, maar heeft relatief 
weinig aandacht voor de zachte betekenis-
sen van binding en thuiszijn. Immers: hoe 
werkt het proces van gentrificatie door in 
het gebruik en de beleving van stedelijke 
ruimte? Hoe verhouden de leefwerelden 
van nieuwkomers en gevestigde bewoners 
zich tot elkaar? Hieronder verplaatsen we 
ons van de trendy sites van de global city 
naar de periferie van de Amsterdamse 
metropoolregio: een arbeiderswijk aan 
de oostoever van Zaandam. Dit artikel 
put uit een antropologisch onderzoek van 
Onderzoeksinstituut OTB, in samenwer-
king met NICIS Institute en de Gemeente 
Zaanstad, waarin de relaties tussen 
groepen bewoners in vier Zaanse wijken 
zijn onderzocht (Reinders & Bosch, 2012).

Gentrificatie van Rosmolenwijk
De Rosmolenwijk is een voormalige 
arbeiderswijk gelegen aan de oostoever 
van de Zaan. Parallel aan de rivier loopt de 
Oostzijde, waar zich vanaf het einde van 
de negentiende eeuw fabrieken vestigden, 
zoals Verkade en Albert Heijn. De straat 
markeerde lange tijd de scheiding tussen 
de villa’s van industriëlen en de begin 
twintigste-eeuwse corporatiewoningen 
waar arbeiders woonden. Tot in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw kende de wijk een 
uitgebreide en gevarieerde infrastructuur 
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van midden- en kleinbedrijven. Vrijwel 
al deze ondernemingen zijn in de loop 
der jaren verdwenen. Met het proces van 
deïndustrialisering vanaf het midden van 
de vorige eeuw trokken ook veel fabrieken 
uit de stad. 

Vanaf eind jaren tachtig is de Rosmolen-
wijk object van stedelijke vernieuwing. 
In 1989 startte de lokale overheid het 
Zaanoeverproject dat, ondersteund door 
de slogan “Geef de Zaan terug aan de 
bewoners”, gericht was op herontwikkeling 
van de oevers van de rivier. Tussen 1997 en 
2003 werd een groot deel van de industriële 
complexen aan de oever gesloopt of gere-
noveerd, en omgevormd tot complexen van 
duurdere huur- en koopwoningen. Naast de 
herontwikkeling van het waterfront wordt 
momenteel ook de woonwijk vernieuwd. 
Een aantal woningen is verhuurd aan 
tijdelijke bewoners, die er in afwachting 
van sloop kunnen verblijven. 

De herontwikkeling van de Rosmolenwijk 
wijkt af van de klassieke voorbeelden van 
gentrificatie. Er is sprake van een gerichte 
strategie, door de lokale overheid geïniti-
eerd en door ontwikkelaars en corporaties 
uitgevoerd. Bij de conversie van indu-
strie- in woongebied aan het waterfront 
vindt ook geen directe verplaatsing van 
bewoners plaats. De transformatie van de 
Rosmolenwijk kent echter wel een belang-
rijk kenmerk van gentrificatie aangezien 
het de intentie is om de bestaande bevol-
king deels te vervangen door een ander 
sociaal stratum: eigenaar-bewoners in 
plaats van sociale huurders. De transforma-
tie van een wijk werkt bovendien ook door 
in de symboliek van stedelijke ruimte: de 
identiteit van het gebied, de statusposities 
van groepen bewoners en het verlies van 
vertrouwde landmarks. 

De Zaanse Jordaan
De geïnterviewde bewoners en lokale pro-
fessionals karakteriseren de Rosmolenwijk 
unaniem als een volkswijk of arbeiderswijk. 

Hiermee verwijzen zij vooral naar het 
idee en de herinnering van een hecht 
georganiseerde gemeenschap met een eigen 
cultuur van omgangsvormen (Cohen, 
1989). Bewoners spreken met affectie over 
informele contacten en interacties met 
buurtgenoten. Ria (namen in dit artikel 
zijn gefingeerd) en haar man Hans zitten 
bijvoorbeeld liever voor op de stoep dan 
in de achtertuin (“alsof je in de lik zit”). 
Theresa vertelt over de gewoonte om in 
de zomer met buren op straat te zitten en 
spontane activiteiten, zoals een barbecue, 
te organiseren. De Rosmolenwijk wordt 
ook wel de Zaanse Jordaan genoemd, een 
affichering die wijkverenigingen gebruiken 
in brieven en posters. 

Gevestigde bewoners zien met het vertrek 
van oudere bewoners en de komst van 
nieuwe, soms tijdelijke, bewoners de 
sociale samenhang echter uit de wijk 
verdwijnen. Rintze vertelt over een recent 
sterfgeval in de wijk, waarbij buurtgenoten 
elkaar steun boden. Het zijn vormen van 
support die volgens hem in andere delen 
van de wijk, vooral in de sloopgebieden 
met veel tijdelijke bewoners, niet voorko-
men. Een winkelier zegt: “Ze trekken wel 
met hun eigen op, maar ze mengen niet. 
En ik zeg juist: Lekker mengen, hupsee, 
gezellig bij elkaar”. 

In reactie op veranderingen in de sociale 
samenstelling van de wijk organiseren 
bewonersorganisaties zich om de verloren 
ruimte van de arbeiderswijk te beschermen 
en heroveren. Een groep straatgenoten 
organiseert jaarlijks een wijkfeest dat 
bezoekers en vrijwilligers uit de wijk en 
daarbuiten aantrekt. Recent bracht een 
groep bewoners een boek uit dat ondanks 
de herstructurering de leuke dingen in 
de Rosmolenwijk voor het voetlicht wil 
brengen. Een andere commissie maakt 
regelmatig wandelingen door de wijk om 
verwaarloosde gebouwen en verwilderde 
ruimtes en gebouwen te inventariseren. 
Herinneringen aan de oude wijk worden 
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ook in de fysieke ruimte uitgedrukt. Op 
enkele zijmuren zijn merklappen opgehan-
gen, waarop de kunstenares Guda Koster 
verhalen van bewoners vertaalde in teksten 
en tekeningen. 

Dergelijke praktijken creëren een 
gedeelde sense of place, maar leggen ook 
scheidslijnen bloot. De nieuwbouw aan de 
oever wordt een andere wereld genoemd, 
waar mensen wonen die niet integreren. 
Gevestigde bewoners spreken over het 
nieuwe deel in termen als anders en ano-
niem. Mensen leven er volgens hen meer op 
zichzelf, ze houden afstand tot buurtgeno-
ten en het lokale gemeenschapsleven. “Ik 
zou graag willen dat er een gevoel is dat je 
samen betrokken bent bij de wijk”, zegt een 
bewoner. “Het wordt nu saai. Dat zijn wij 
vanuit het oude gedeelte niet gewend”. 

Fysieke en sociale afstand
Waar de arbeiderswijk zich kenmerkt door 
een ruimer en informeler gebruik van 
de straat als verblijfsruimte, vormen de 
appartementencomplexen meer gesloten 
sociaal-ruimtelijke enclaves. Deze com-
plexen zijn vaak gebouwd rondom semipu-
blieke ruimtes en parkeergarages die fysiek 
zijn afgescheiden van de rest van de wijk 
en beheerd worden door Verenigingen van 
Eigenaren. Hoewel sporadisch doorgangen 
en openingen zijn aangebracht is de over-
gang van de Oostzijde naar de nieuwbouw 
robuust vormgegeven, waarbij parkeerga-
rages, sloten, slagbomen en omheiningen 
de vrije beweging van het ene naar het 
andere gebied belemmeren. Aan de oever 
van de Zaan is een loopbrug aangelegd, die 
vooral door bewoners van de appartemen-
tencomplexen gebruikt wordt maar die 
vanuit de wijk moeilijk toegankelijk is en 
bovendien gevaarlijk voor kinderen. In de 
zone tussen de wijk en het waterfront zijn 
weinig publieke ruimtes aangelegd die voor 
meerdere segmenten interessant zijn. 

De grenzen tussen de arbeiderswijk en het 
waterfront vertalen zich ook in de vorming 

van sociale relaties. Bewoners doen aan 
social distancing, waarbij zij op verschil-
lende manieren afstand tot elkaar betrach-
ten (Caldeira, 2000). Ruth leest de iden-
titeit van de wijk bijvoorbeeld af aan het 
assortiment van de plaatselijke supermarkt. 
Waar de Albert Heijn in Wormerveer de 
truffelmayonaise als standaarditem heeft 
voelt zij zich in de arbeidersdeka van de 
Rosmolenwijk belachelijk rijk. Ook Emma 
zegt zich in de supermarkt niet op haar 
gemak te voelen. Onverzorgde mensen 
die hun winkelwagen volplempen met 
bier of wijn; het is een beeld dat haar eraan 
herinnert niet te passen bij de mensen in de 
buurt. Deze observaties hebben haar ertoe 
aangezet om haar dochter op een school in 
een andere wijk te plaatsen. Nieuwkomers 
leiden ook uit het gedrag op schoolpleinen 
en bij speeltuinen af dat de wijk niet bij hun 
levenswijze past. Sommigen verleggen hun 
parcours om confrontaties met anderen 
uit de weg te gaan. Emma’s echtgenoot 
verplaatst zich met de auto in plaats van 
de fiets naar een bestemming aan het eind 
van de Oostzijde. Een andere bewoner zegt: 
“Ik zou heel graag aansluiting vinden bij 
de oudgedienden omdat ik me daar ook 
comfortabel bij voel, maar ik merk ook dat 
zij zich niet comfortabel voelen bij mij”. 

Het zijn enkele voorbeelden van status anxi-
ety, de gevoelens van ongemak die leden van 
de middenklasse ervaren in de aanwezig-
heid van leden van de arbeidersklasse 
(Anderson, 1992). Dit werkt ook andersom. 
Enkele gevestigde bewoners stellen dat 
met de bouw van nieuwe appartemen-
tencomplexen een deel van hun verleden 
is afgenomen. Fysieke grenzen, zoals de 
Oostzijde, de watergang voor de apparte-
mentencomplexen en de nauwe doorgang 
tot de binnenhoven, bevestigen voor hen de 
afstand tussen de gevestigde gemeenschap 
en het waterfront. Het overschrijden van die 
grenzen leidt tot gevoelens van inbreuk in 
de leefwereld van de ander. Een bewoonster 
zegt tijdens een bezoek met haar kleinzoon 
aan een speeltuin in het waterfrontgebied 
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het gevoel te hebben dat anderen niet met 
haar willen praten. Een andere bewoner 
zegt: “Mensen hebben het idee: die Zaan is 
dicht gebouwd, dat is privé geworden, dat 
is van die mensen geworden en wij kunnen 
daar niet meer bij”.

De fysieke en sociale afstand tussen de 
arbeiderswijk en het waterfront vertoont, 
op het eerste oog, overeenkomsten met die 
in andere gentrificatiewijken. Er bestaat 
een omvangrijke literatuur die aantoont dat 
fysieke nabijheid de sociale afstand tussen 
klassen juist kan vergroten. Dit fenomeen 
wordt flocking (Watt, 2009) of bubbling 
(Atkinson, 2006) genoemd: de neiging van 
mensen om de eigen bewegingsruimte te 
beschermen door zich onder soortgenoten 
te begeven. Onderzoek in een gentrificatie-
wijk in Londen laat bijvoorbeeld zien hoe 
middenklassebewoners wel een gevoel van 
binding met de plek uitdrukken, maar in 
hun dagelijkse praktijken ervoor kiezen 
om zich juist van de gevestigde arbeiders-
gemeenschap te distantiëren (Butler, 2003). 
Hun binding met een heterogene stad is 
geen geleefde praktijk, maar vooral een ver-
haal waarin de arbeidersklasse hoogstens 
fungeert als sociaal behang (Butler, 2003, p. 
2484) of kleurrijk decor (May, 1996, p. 208).

In de literatuur over gentrificatie wordt de 
sociale en ruimtelijke afstand tussen soci-
ale klassen benadrukt. Dit onderzoek laat 
echter zien dat deze relaties subtieler liggen 
dan vaak wordt verondersteld. Hoewel 
bewoners van de nieuwbouw er in het 
dagelijkse leven zelden komen, speelt de 
wijk wel een rol in hun gevoel van plaats. 
Veel geïnterviewde nieuwkomers waren 
voor hun verhuizing al bekend met de wijk 
en de stad. Ze noemen de kwaliteit van de 
woning en de nabijheid van het centrum 
en uitvalswegen als motivaties voor hun 
woningkeuze, maar ook de locatie aan 
de rivier en de unieke geschiedenis van 
de plek. Sommigen zeggen vertrouwd te 
zijn met de cultuur van een arbeiderswijk, 
die zij associëren met een gevoel thuis te 

zijn. Ad zegt iets gevonden te hebben dat 
in Amsterdam verdwenen is. Voor Ruth 
roept het uitzicht vanuit haar nieuwbouw-
woning associaties op met de arbeiderswijk 
waar ze opgroeide. 

Afstand en nabijheid 
Het wonen in een gentrificatiewijk, zoals 
de Rosmolenwijk, is een subtiel spel tussen 
afstand en nabijheid. Met de herstructure-
ring van stedelijke ruimte en de komst van 
een middenklasse in voormalige arbeiders-
wijken wordt een territoriaal en cognitief 

Boven: Publieke zones voor privaat gebruik. Een loopplank die grenst aan 

appartementengebouwen aan de Zaan. (foto: Leeke Reinders)

Onder: Begrenzingen tussen het waterfront en de arbeiderswijk in de 

Rosmolenwijk van Zaandam. (foto: Leeke Reinders)
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proces in gang gezet waarin sociale groepen 
zich tot elkaar positioneren. Het gaat over 
hoe mensen zich verbinden en identificeren 
met een plek en met anderen, maar ook hoe 
zij claims leggen, grenzen optrekken en 
anderen juist op afstand houden.

De meeste geïnterviewde bewoners, voelen 
zich niet thuis in het symbolische domein 
van de andere groep. Zij hechten aan 
een omgeving die hun eigen levensstijl 
reflecteert en voelen zich ongemakkelijk 
met ruimtes waar zij open staan voor 
wederzijdse inspectie (Suttles, 1972, p. 73). 
Het thuisgevoel van gevestigde bewoners 
staat onder druk door veranderingen in de 
fysieke omgeving en sociale structuur van 
de wijk. Gevestigde bewoners gebruiken 
referenties naar het verleden, toen de wijk 
volgens hun een wereld was van hechte 
lokale netwerken, in contrast met beelden 
van een gemengde en in verval rakende 
wijk. Het wegtrekken van bekende 
buurtgenoten en de komst van tijdelijke 
bewoners geeft hen het gevoel dat de 
sociale samenhang uit de wijk verdwijnt. 
Hier speelt een proces van symbolische 
uitsluiting: de idee niet opgenomen te zijn 
in het grotere verhaal over de vernieuwing 
van de stad. Opvallend genoeg is ver-
trouwdheid met de arbeiderswijk voor de 
meeste nieuwkomers die wij spraken juist 
een reden om in de wijk te gaan wonen.  
Zij spreken met affectie over het lokale 
landschap van de rivier, de fabrieken en  
de arbeiderscultuur. 

In de Rosmolenwijk ontstaan zo nieuwe 
sociale werelden die zich ongemakkelijk tot 
elkaar verhouden. De oorzaken hiervoor 
liggen deels in de structurerende factoren 
van eigendomsrelaties en fysieke ruimte. 
Het proces van gentrificatie heeft dus zijn 
scherpe randjes, een reden waarom in 
het academische debat zo vaak termen 
als uitsluiting en verdringing vallen. 
Gentrificatie gaat echter over meer dan 
harde knikkers en stenen. Door het onder-
zoeken van dergelijke processen op het 

microniveau van de straat en het complex 
wordt vooral ook inzicht verworven in 
de sociaal-culturele praktijken waarmee 
mensen thuis maken door zich met een 
plek en een gemeenschap te verbinden of 
anderen juist op afstand te houden. 

Leeke Reinders (L.G.A.J.Reinders@tudelft.nl) en Eva 

Bosch (E.M.Bosch@tudelft.nl) zijn respectievelijk cultureel 
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Haven Amsterdam. Boven: roepende rugstreeppad (foto: Daan van der Elsken), onder: lokpoel (foto: Gerard Smit)
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Haven Amsterdam moet als gebiedsbeheerder en -ontwikkelaar rekening 

houden met de Flora- en faunawet. Het onverwachts opduiken van pioniers 

als de rugstreeppad en orchideeën op plaatsen waar nieuwe bedrijvigheid 

wordt ontwikkeld kan leiden tot vertraging van werkzaamheden en 

ad-hocmaatregelen ten behoeve van een ontheffing. Sinds 2007 beschikt 

de haven over een generieke ontheffing voor activiteiten in het gehele 

havengebied: ontheffingen hoeven niet meer per project aangevraagd 

te worden. De generieke ontheffing geeft procedurele zekerheid én een 

betere waarborging van de instandhouding van strikt beschermde soorten. 

de rugstreeppad en orchideeën kan leiden 
tot het tijdelijk stilleggen van werkzaamhe-
den totdat een ontheffing is verkregen van 
de Flora- en faunawet. De rugstreeppad 
wordt hierdoor gevreesd door menige 
projectontwikkelaar. 
 
In Westpoort is gekozen voor een 
generieke aanpak. Dat wil zeggen dat 
één ontheffing is aangevraagd voor de 
ontwikkeling van het gehele havengebied. 
Dit is mogelijk door de ontwikkeling van 
het gehele havengebied te beschouwen als 
één project. Deze aanpak is innovatief en 
vormt een praktische benadering voor 
het omgaan met beschermde planten- en 
diersoorten. De benadering kan model 
staan voor de aanpak in grote gefaseerde 
ontwikkelingsgebieden. 

Westpoort
Westpoort is de bestuurlijke naam voor het 
Westelijk Havengebied in Amsterdam, een 
groot gebied van 2.500 hectare waarvan de 
bestemming is vastgelegd in zes vigerende 
bestemmingsplannen. Het bestaat uit 
haventerreinen, los- en laadkades, wegen, 
spoorwegen en 600 hectare vaarwater. 
In Westpoort ligt nog circa 200 hectare 
braakliggende grond die de komende jaren 
zal worden ingericht voor bedrijven. Haven 
Amsterdam is de organisatie die namens de 

De natuur in Europese kustgebieden staat 
sterk onder druk door uitbreiding van toe-
risme, industriële activiteit en verstedelij-
king. Op de Europese lijst van beschermde 
soorten, de Habitatrichtlijn, staan dan ook 
diverse soorten die kenmerkend zijn voor 
duinmilieu’s, zoals de rugstreeppad, de 
zandhagedis en diverse orchideeënsoorten. 
Deze soorten zijn kenmerkend voor pio-
nierhabitats. Dit zijn zandige milieus met 
een open begroeiing, een type milieu dat 
we ook op grote schaal vinden in uitbrei-
dende zeehavens en op kleine schaal bij de 
ontwikkeling van industrieterreinen en 
andere stadsuitbreidingen. De opgespoten 
zandvlaktes van zeehavens als Zeebrugge, 
Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam 
blijken een alternatieve habitat te bieden 
voor beschermde soorten (Stienen e.a., 
2005; Smit & Boddeke, 2007; Brekelmans & 
Andeweg, 2006). Maar ook bedrijventerrei-
nen met langjarige ontwikkelingen hebben 
duidelijk potenties (Snep, 2009).

De braakliggende terreinen in ontwik-
kelingsgebieden vormen geen duurzame 
habitat, ze zullen vroeg of laat worden 
omgezet in bedrijventerrein. Het omzetten 
van een braakliggend terrein in bedrij-
venterrein leidt regelmatig tot conflicten 
met natuurwetgeving (Smit, 2006). De 
onverwachte aanwezigheid van soorten als 
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gemeente de Amsterdamse haven ontwik-
kelt en exploiteert en het beheer voert over 
de braakliggende terreinen en de openbare 
ruimte en infrastructuur. 

De ontwikkeling van Westpoort zal 
binnen vijfentwintig jaar voltooid zijn. 
Deze ontwikkeling is echter afhankelijk 
van de markt en niet op voorhand te fase-
ren. Braakliggende terreinen kunnen dan 
ook nog jaren ongestoord blijven liggen. 
Op deze terreinen hebben zich in de loop 
der jaren allerlei beschermde planten en 
dieren gevestigd, waaronder broedvogels 
en orchideeën. De rugstreeppad voelt zich 
er prima thuis en maakt gebruik van  
greppels en tijdelijke plassen die op de 
terreinen ontstaan. 

Procedurele onzekerheid
Bij de ontwikkeling van de terreinen zal 
met beschermde soorten rekening moeten 
worden gehouden. In het verleden werd 
per project bekeken of en zo ja hoe met 
de Flora- en faunawet moest worden 
omgegaan. Maar hoewel bekend is welke 
beschermde soorten in Westpoort voorko-
men, kan hun aanwezigheid lokaal van jaar 
tot jaar sterk variëren. Rugstreeppadden 
zijn opportunistisch en kunnen zich goed 
verplaatsen. In de zomer, na zware regen-
val, profiteren ze van tijdelijke plassen op 
locaties waar ze in droge perioden niet of 
nauwelijks worden aangetroffen (Stephan 
e.a., 2001). Ook van orchideeën is bekend 
dat de waargenomen aantallen jaarlijks 
sterk kunnen variëren en onder andere 
afhankelijk zijn van de weersomstandig-
heden. De planten kunnen meerdere jaren 
ondergronds in slapende toestand overle-
ven (Kull & Arditti, 2002). Op het schaal-
niveau van een afzonderlijk in te richten 
bedrijfsterrein is de aan- of afwezigheid van 
soorten dan ook lastig te voorspellen. Dit 
betekent dat als een beschermde soort bij 
een inventarisatie niet is aangetroffen, dit 
nog geen garantie geeft dat bij de uitvoering 
van werkzaamheden niet met deze soort 
rekening hoeft te worden gehouden. 

Een pionier als de rugstreeppad kan in het 
havengebied op allerlei plaatsen onver-
wachts opduiken. Zo dook de rugstreeppad 
enkele jaren geleden op bij recent gegraven 
greppels in een deel van het havengebied 
waar ze niet eerder gehoord waren. De 
dichtstbijzijnde bekende voortplantings-
plek lag op enkele kilometers afstand. In 
natte jaren worden ze in allerlei wateraf-
voerende greppels gehoord en kunnen ze 
eisnoeren afzetten in tijdelijke plassen op 
braakliggend terrein, terwijl hun activiteit 
zich in drogere perioden met name tot 
gegraven poelen beperkt. In Westpoort 
komen ook orchideeën voor, waaronder de 
bijenorchis, moeraswespenorchis en rietor-
chis. De aantallen bloeiende bijenorchissen 
variëren jaarlijks van enkele exemplaren in 
het gehele havengebied tot enkele honder-
den verspreid over diverse terreinen. Ook 
de andere soorten orchideeën variëren 
jaarlijks sterk in aantallen exemplaren  
en vindplaatsen. 

Voor de ontwikkeling van afzonderlijke 
terreinen is dit jaarlijks sterk wisselende 
terreingebruik een bron van onzekerheid 
voor procedures. Voor het vergraven van 
terreinen met plassen of greppels met 
eisnoeren of larven van rugstreeppadden 
moet bijvoorbeeld een ontheffing van de 
Flora- en faunawet worden verkregen. 
Hiervoor geldt een uitgebreide toets. Zo 
moet er sprake zijn van een bij de wet 
genoemd belang- en alternatievenonder-
zoek. Ook groeiplaatsen van orchideeën 
mogen niet zonder een ontheffing worden 
aangetast. In de praktijk is er bij elk project 
een redelijke kans dat een specifieke, loca-
tiegebonden ontheffing moet worden aan-
gevraagd. Aan zo’n ontheffing zijn vooral 
voorwaarden verbonden voor uitvoering 
van de werkzaamheden. Werkzaamheden 
mogen bijvoorbeeld alleen in bepaalde 
perioden worden uitgevoerd om schade 
aan beschermde soorten te beperken. Zo 
kunnen grondwerkzaamheden niet in de 
winter plaatsvinden als er overwinterende 
rugstreeppadden aanwezig zijn. De aanwe-

Opschalen voor flexibiliteit in Westpoort 
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zigheid van broedvogels op braakliggende 
grond kan het werken in het broedseizoen 
weer beperken. 

Een locatiegebonden ontheffing wordt 
afgegeven als de aanwezigheid van een 
specifieke soort recent daadwerkelijk 
is aangetoond. Maar juist door de 
grondwerkzaamheden kunnen terreinen 
echter ook tijdelijk geschikt worden voor 
andere soorten uit de omgeving. Zo kan 
bijvoorbeeld plasvorming optreden in de 
zomer die door rugstreeppadden uit de 
wijde omgeving ontdekt wordt als voort-
plantingswater. Zo kan een eerder niet in 
een terrein aangetroffen soort altijd nog bij 
uitvoering van de werkzaamheden opdui-
ken zodat er alsnog rekening mee moet 
worden gehouden. Dit brengt het risico 
met zich mee dat werkzaamheden moeten 
worden stilgelegd en voor deze soort alsnog 
ontheffing moet worden aangevraagd. 

Voor rugstreeppadden en orchideeën 
moesten de maatregelen in het kader van 
een locatiegebonden ontheffing vaak buiten 
de projectomgeving worden ingevuld. 
In de praktijk betekende dit dat dieren 
(eisnoeren, larven en volgroeide exem-
plaren) moesten worden weggevangen of 
orchideeën uitgegraven en verplaatst naar 
geschikte plekken in de directe omgeving. 
Hoewel dergelijke ad-hocmaatregelen in 
het verleden op zich succesvol zijn toege-
past, bieden ze geen oplossing op langere 
termijn. De locaties waar de dieren of plan-
ten werden uitgezet komen immers te zijner 
tijd ook weer in aanmerking om te worden 
ingericht. Dit betekent dat bij maatregelen 
het probleem vooruit geschoven werd. 

De locatiegebonden ontheffing bood in 
de praktijk onvoldoende procedurele 
zekerheid. Ook boden de in het kader van 
de ontheffing genomen maatregelen geen 
structurele oplossing voor de betreffende 
soorten. Kansen voor soortgerichte maat-
regelen, zoals het graven van een poel voor 
amfibieën, doen zich vaak voor zonder dat 

er in de omgeving sprake is van specifieke 
inrichtingsprojecten. Deze maatregelen zijn 
in de praktijk moeilijk aan een locatiege-
bonden ontheffing te koppelen. 

Duurzame aanpak 
Haven Amsterdam onderkent dat 
beschermde soorten binnen haar beheer-
gebied duurzaam kunnen voorkomen. 
Ze heeft daarom in overleg met de 
stadsecoloog van Amsterdam een aantal 
succesvolle oplossingen gevonden om beter 
op de genoemde problemen in te kunnen 
spelen. Zo zijn op geschikte locaties in het 
openbaar groen poelen voor rugstreeppad-
den aangelegd waar de dieren permanent 
gebruik van kunnen maken. Bij een nieuw 
te ontwikkelen locatie wordt op braaklig-
gend terrein in de directe omgeving een 
tijdelijke lokpoel gegraven. Dergelijke 
nieuw gegraven poelen zijn met hun kale 
oevers zeer in trek bij de dieren en worden 
in de praktijk ook snel door de dieren 
gevonden. Het aanbieden van een aantrek-
kelijke voortplantingspoel op nabijgelegen 
terrein zorgt ervoor dat ze weg blijven bij de 
ontwikkellocatie. Ook voor de orchideeën 
zijn er locaties die voorzien zijn van per-
manent geschikte groeiomstandigheden, 
zoals op de kabel- en leidingenstroken waar 
de begroeiing moet worden kortgehouden 
en in wegbermen. Daar waar soorten 
onverwacht opduiken zijn er korte lijntjes 
met deskundigen die ad-hocmaatregelen 
kunnen nemen, zoals het verplaatsen naar 
permanent geschikte locaties die voor dat 
doel zijn aangelegd.

In 2007 besloot Haven Amsterdam tot een 
integrale aanpak voor Westpoort en vroeg, 
op basis van de duurzame aanpak, een 
generieke ontheffing aan voor de ontwik-
keling van haar gehele beheersgebied. 
Deze ontheffing is in 2008 afgegeven. De 
generieke ontheffing blijkt in de praktijk 
procedurele zekerheid te bieden. Van 
tevoren is bekend welke maatregelen 
moeten worden toegepast als een soort 
onverwachts opduikt. Er is geen risico op 
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tijdelijk stilleggen van werkzaamheden 
omdat de maatregelen reeds in de generieke 
ontheffing zijn opgenomen. 

De maatregelen tezamen streven naar een 
eindbeeld dat een duurzame toekomst voor 
de soorten in Westpoort mogelijk maakt. 
Hiervoor is een integrale visie opgesteld 
(Smit & Boddeke, 2007) die een belangrijk 
onderdeel van de aangevraagde onthef-
fing vormt. Deze geeft de aanpak voor 
beschermde soorten bij inrichtingswerk-
zaamheden en een eindbeeld dat op lange 
termijn de instandhouding van populaties 
binnen Westpoort moet waarborgen. Dit 
eindbeeld betreft onder andere een poe-
lenplan in en bij terreinen die een geschikt 
landbiotoop vormen. Dit zijn bijvoorbeeld 
de eerder genoemde kabel- en leidingen-
stroken maar ook de zandige kades met een 
korte grasbegroeiing rond olieterminals. 
Deze aanpak waarbij gestreefd wordt naar 
optimalisering van leefgebied binnen de 
uiteindelijke groenstructuur is vergelijk-
baar met de habitat backbone-strategie 
in de Antwerpse Haven (Snep & Ottburg 
2008) en is ook eerder toegepast voor de 
ontwikkeling van bedrijventerrein zoals 
de Boekelermeer bij Alkmaar (Adrichem, 
2005; Boddeke & Smit, 2011). 

Evaluatie en controle
De voortgang van uitgevoerde maatre-
gelen en staat van instandhouding van 
de rugstreeppad en orchideeën wordt 
jaarlijks gevolgd en gerapporteerd aan 
het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (Smit & Melchers, 
2011). De jaarrapportage is een voorwaarde 
bij de ontheffing en omvat onder andere de 
verspreiding en aantallen van beschermde 
soorten, locaties van nieuw aangelegde 
poelen, noodzakelijke ad-hocmaatregelen 
zoals het verplaatsen van dieren en planten 
en eventuele calamiteiten. Het succes van 
de maatregelen is uiteindelijk afhankelijk 
van het succesvol functioneren van nieuw 
aangelegde poelen voor de rugstreeppad 
en nieuw aangelegde groeiplaatsen voor 

orchideeën. De jaarrapportage geeft 
verantwoording voor de ontwikkeling in 
Westpoort, waardoor bijsturing mogelijk is. 
Dit moet leiden tot het instandhouden van 
duurzame populaties.

Met de generieke ontheffing is het niet 
meer nodig voor afzonderlijke projecten 
een ontheffing aan te vragen. Bij uitvoering 
van werkzaamheden is nu op voorhand 
duidelijke welke mitigerende maatregelen 
nodig zijn om rekening te houden met 
beschermde soorten. Bij het beheer en 
onderhoud van het openbare groen wordt 
nu rekening gehouden met maatregelen 
ten behoeve van beschermde soorten. Zo 
worden de noodzakelijke nieuwe poelen 
aangelegd waar en wanneer zich daarvoor 
kansen voordoen. Projectrisico’s als gevolg 
van natuurwetgeving en de kosten voor 
maatregelen zijn beheersbaar. Daarnaast 
draagt het werken aan een eindbeeld 
waarin plaats is voor strikt beschermde 
soorten bij aan een groen imago voor 
Haven Amsterdam.

Bredere toepasbaarheid 
Een generieke ontheffing kan ook een 
oplossing bieden voor projecten op het 
gebied van stadsontwikkeling en -renova-
tie. In de praktijk wordt vaak per te slopen 
of renoveren bouwblok bekeken of met 
beschermde soorten rekening moet worden 
gehouden. Vleermuizen, mussen en gier-
zwaluwen vormen hier vaak procedurele 
knelpunten. Ook bij dergelijke langjarige, 
gefaseerde projecten kan opschalen tot het 
niveau van de gehele wijk of stadsdeel meer 
flexibiliteit en zekerheid bieden. 

Een nieuwe aanpak die met name geschikt 
is voor projecten met gronden die lang 
braak liggen is een ontheffing voor 
Tijdelijke Natuur (Reker & Braakhekke, 
2007). Dit betekent dat op voorhand een 
ontheffing wordt verleend voor het ontwik-
kelen van een braakliggend terrein voor 
de soorten die zich kunnen gaan vestigen. 
Het terrein mag geen natuurbestemming 
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hebben. De procedurele voordelen zijn 
vergelijkbaar met die van een generieke 
ontheffing. Ook Tijdelijke Natuur kan 
echter locatiegebonden zijn en hoeft daar-
mee niet bij te dragen aan een eindbeeld 
voor natuur. Een recente uitspraak van 
de Raad van State geeft bovendien aan 
dat een ontheffing voor Tijdelijke Natuur, 
net zoals de generieke ontheffing, alleen 
mogelijk is voor die soorten die zich er 
naar redelijkheid zouden kunnen gaan 
vestigen (Uitspraak 201107589/1/A3 dd. 25 
juli 2012).

Meer zekerheid
De generieke ontheffing wordt mogelijk 
door procedures voor afzonderlijke 
deelprojecten voor inrichting van bedrij-
venterrein op te schalen tot een niveau dat 
de gehele gebiedsontwikkeling omvat. Bij 
de grote, gefaseerde gebiedsontwikkeling 
biedt de generieke ontheffing een praktisch 
instrument voor omgang met beschermde 
planten- en diersoorten. Bij dergelijke 
langjarige projecten is het niet uitgesloten 
dat er zich nieuwe strikt beschermde 
soorten in het gebied vestigen. In dat geval 
kan het nodig zijn de lopende ontheffing uit 
te breiden en aanvullende maatregelen op 
te nemen. 

De generieke ontheffing biedt niet 
alleen procedurele zekerheid, maar 
ook de mogelijkheid om noodzakelijke 
werkzaamheden op voorhand goed 
in te plannen. Er wordt gewerkt naar 
een eindbeeld en de monitoring maakt 
bijsturing mogelijk. Indien nodig kunnen 
aanvullende maatregelen worden getroffen 
of op andere locaties worden uitgevoerd 
dan eerder voorzien. Hiermee is ook het 
rendement van beschermende maatregelen 
en daarmee de bescherming van soorten 
beter gewaarborgd. 

Gerard Smit (g.f.j.smit@buwa.nl) is adviseur bij Bureau 

Waardenburg. Remco Barkhuis (remco.barkhuis@

portofamsterdam.nl) werkt bij Haven Amsterdam, Sector 

Infrastructuur en Milieu.
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(Zukin, 2010). Zo kan een beeld bestaan 
uit de symbolen die worden gebruikt 
voor de wijk, het collectieve geheugen van 
de gebruikers van de wijk en de manier 
waarop de plek wordt gebruikt. Sharon 
Zukin heeft er een alomvattende term 
aan verbonden: authenticiteit. Als een 
sterke aanhanger van de cultural turn in 
de stadssociologie, waarbij naast econo-
mische, politieke en sociale factoren ook 
culturele factoren als oorzaken van sociale 
veranderingen worden aangenomen, 
legt zij een grote nadruk op de culturele 
aspecten van een wijk. Bij de term 
authenticiteit gaat het volgens Zukin om 
een ingewikkeld proces waarbij culturele 
en politiek-economische factoren de 
ontwikkelingen in de wijk uniek en eigen 
maken en dat juist deze eigenschappen 
van de wijk zorgen voor populariteit 
(Zukin, 2010). Vanuit dit perspectief wordt 
het eerste beeld van de wijk, het imago, 
gevormd door historische ontwikkelingen 
die door een collectief geheugen steeds in 
leven worden gehouden. 

Aan de zonnige kant van het IJ is gepoogd door een samenwerking met alle 

belanghebbenden om het beeld van het gebied in Amsterdam-Noord, nu genaamd 

Overhoeks, radicaal te veranderen. Vanaf 2005 wordt er gebouwd aan een 

nieuw stedelijk gebied met diverse woningtypen. De nadruk ligt echter op luxe 

koopwoningen waardoor het gebied een hele nieuwe weg inslaat. De vraag is of 

door dit brandingproces het oude imago van de wijk afgeschud kan worden en het 

beeld van de nieuwe bewoners overeen gaat komen met de geplande kwaliteiten. 

Vorig jaar is het imago, het brand en 
de beeldvorming van de bewoners van 
Overhoeks onderzocht (Königs, 2011). 
Alhoewel het brandingsproces een totaal-
beeld neerzet over wat de wijk zou moeten 
zijn, hoe er in geleefd zou moeten worden 
en voor wie het interessant zou moeten zijn, 
is het beeld van de bewoners niet volledig 
gevormd door dit brand. Doordat het 
ontwikkelde brand het oude, grotendeels 
negatieve imago als fundament heeft 
gebruikt, is het erin geslaagd veel negatieve 
connotaties van het gebied om te vormen 
naar positieve elementen. Daarnaast 
zijn steekwoorden, uitdrukkingen en 
sfeerbeschrijvingen zeker overgenomen 
in de beleving van de huidige bewoners. 
Echter kan door beeldvorming het imago 
niet volledig worden afgeschud en is het 
beeld van de bewoners ook onderhevig aan 
onvoorspelbaarheid en eigen interpretatie.

Een breder beeld
Het beeld van een wijk heeft grote invloed 
op de populariteit en leefbaarheid ervan 
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Een tweede beeld kan worden gepland 
door middel van city branding. Bij place 
branding wordt gepoogd om vanuit 
één proces een duidelijk beeld van de 
wijk neer te zetten, op een bewuste en 
doelgerichte manier. Dit brand is de basis 
voor de bepaling van de sfeer, het beeld 
of de identiteit van de wijk. Een brand 
bestaat uit grijpbare beelden, termen, 
symbolieken en uitingen die zijn opgesteld 
in samenwerking tussen verschillende 
belanghebbenden en deskundigen. Zo 
kunnen investeerders, projectontwik-
kelaars, architecten, (toekomstige) 
bewoners en gemeenten allen hun eigen 
verwachtingen in een concreet beeld 
samenvoegen. Dit brand kan worden 
ingezet om op een actieve en strategische 
manier de gewenste identiteit te bena-
drukken (NederlandBovenWater, 2008). 
Het eerste effect van een brand is dat het 
vertrouwen kweekt tussen verschillende 
samenwerkende partijen, mits het brand 
op begrijpelijke manier is onderzocht en 
opgesteld en er aandacht is geweest voor 
ieders belang (Peeters, 2008). Een brand 
is idealiter zo vormgegeven dat iedereen 
er hetzelfde beeld bij heeft. Deze concrete 
vormgeving van het brand, dat van de 
aanvankelijke werkelijkheid verschilt, 
wordt uitgewerkt met waarden, termen, 
slogans en afbeeldingen. Dit is hierdoor 
toepasbaar voor de marketing van en 
communicatie over de wijk. Het gewenste 
beeld van de wijk bevat ook een gewenste 
bevolking van die wijk, die als het brand 
zijn werk doet door dit brand aangetrok-
ken zou moeten worden. Daartoe worden 
symbolen en slogans die in het brand 
worden gebruikt ook in advertenties, 
posters en folders toegepast (Kavaratizis & 
Ashworth, 2005). 

Zowel het brand als een imago worden 
gevormd door een productief proces. In de 
theorie van Hall (1997) wordt dit proces 
encoding genoemd. Het beeldvormings-
proces is pas volledig als ook dit gepro-
duceerde beeld wordt geïnterpreteerd, 

dit wordt decoding genoemd. De encoding 
en decoding processen produceren een 
dualistische beeldvorming. Dit is de reden 
dat van belang is om bij de totale beeldvor-
ming van de wijk de interpretatie van de 
bewoners te betrekken.

Overhoeks
De nieuwe wijk Overhoeks wordt gebouwd 
op de Noordelijke IJ-oever, recht tegenover 
station Amsterdam Centraal. Het gebied is 
ontstaan door landwinning. Doordat het 
bereikbaar moest zijn voor schepen, zijn 
er in het verleden nieuwe oevers gemaakt 
waarvan Overhoeks er één is. Het gebied 
heeft verschillende functies gehad waar-
onder het tentoonstellen van ter doodver-
oordeelde criminelen van Amsterdam, een 
openbaar park en tijdelijke huisvestiging 
van kansarme- en probleemgezinnen. 
Tevens heeft Shell zich er met een klein 
laboratorium gevestigd dat gestaag uit-
groeide tot het kenmerkende Shell-eiland 
met de opvallende Toren Overhoeks. Vanaf 
2003 kwamen de eerste plannen voor de 
ontwikkeling van een nieuwe woonwijk 
in het gebied. De herindeling van het 
grondgebied van Shell zorgde ervoor dat 20 
hectare terrein beschikbaar kwam wat de 
gemeente Amsterdam uiteindelijk opkocht. 
Vanaf 2005 is de bouw van de eerste wonin-
gen begonnen en nu wonen er 350 bewo-
ners in 174 woningen. Het gedeelte van de 
wijk waar deze woningen staan wordt het 
residentieel kwartier genoemd. Daarnaast 
ligt het nieuwe gebouw van het EYE Film 
Instituut Amsterdam dat afgelopen maart 
is geopend. 

Het ontstane imago
Tot 1975 stond het gebied bekend als 
het Galgenveld omdat er in het verleden 
berechtte Amsterdammers naar toe werden 
overgebracht om hun lijken te herbergen 
en soms opnieuw op te hangen of te 
onthoofden. In die tijd werd het gebied 
ook gebruikt als park waar bijvoorbeeld 
’s winters de kinderen schaatsten. In 1917 
bouwde de gemeente Amsterdam het 
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nooddorp dat in de volksmond Dorp Obelt 
werd genoemd. De slechte kwaliteit van de 
huizen en de sociale problemen in het dorp 
zorgden na twaalf jaar voor een vervroegde 
ontruiming van het dorp, dat later in brand 
werd gestoken. Vele gezinnen werden naar 
het Asterdorp verderop in Noord gestuurd. 
Hier werden de gezinnen binnen de muren 
van het dorp heropgevoed. 

Vanaf 1914 is Shell officieel gevestigd aan 
de Noordkant van het IJ in Amsterdam. 
Wat begon als de Dordtsche Petroleum 
Maatschappij met twintig werknemers 
groeide uit tot het Groot Laboratorium 
van Shell, dat zich bleef ontwikkelen en 
als een wereldcentrum voor onderzoek 
werd gezien. De Amsterdammers konden 
er slechts van veraf iets van mee krijgen, 
aangezien het terrein niet openbaar 
toegankelijk was (Bulten & Rikkelman, 
2009). Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet 
de Engelse marine weten dat de tanks met 
aardolie in brand gestoken moesten worden 
om de belangrijke kennis van het laborato-
rium niet in Duitse handen te laten komen. 
Door deze brand is de grond verontreinigd 
geraakt wat nu moet worden opgelost 
door een meerjarig saneringstraject. Na de 
heropbouw van het laboratorium groeide 
het bedrijf en kwamen er op het terrein 
werknemers wonen. 

Al deze gebeurtenissen zijn belangrijk 
gebleken voor het imago van het gebied 
doordat bepaalde aspecten zijn onthouden 
als kenmerkend voor Overhoeks (Königs, 
2011). Het Galgenveld lag op een zicht-
locatie voor de burgers van Amsterdam, 
de nooddorpen werden gebouwd voor de 
armen en burgers die heropvoeding nodig 
hadden en het Shell-terrein in het haven-
gebied was ontoegankelijk voor de gewone 
burgers. Deze ontwikkelingen hebben 
gezorgd voor een collectief geheugen, 
waarbij het gebied een imago kreeg dat de 
gewone burger van Amsterdam er niets te 
zoeken heeft. Overhoeks is in het collectief 
geheugen bestemd voor criminelen, armen, 

uitschot en later enkel toegankelijk voor 
werknemers van Shell. Het gebied maakt 
bovendien deel uit van Amsterdam-Noord. 
Noord heeft van oudsher een slecht imago 
bij zijn eigen bewoners maar vooral bij de 
bewoners van Amsterdam (Peeters, 2008). 

Branding als oplossing
Ondanks het slechte imago zag ING Real 
Estate veel potentie in het gebied. De 
ligging aan het water vlakbij het Centraal 
Station en het centrum van Amsterdam, 
maakte het gebied aantrekkelijk om een 
nieuwe woonwijk te vestigen. Om de 
grootse plannen voor luxe woningen, 
hoge kantoorpanden en vele horeca- en 
winkelgelegenheden niet te laten falen 
door een slecht imago hebben ING Real 
Estate, Ymere en de Gemeente Amsterdam 
veel energie en geld gestoken in het 
ontwikkelen van een brand. De bedrijven 
Placebrands en Berenschot werden in 2004 
ingezet om de branding te ontwikkelen 
en te operationaliseren. Na een intensief 
proces waarin alle partijen veel hebben 
geïnvesteerd is er na een jaar een brand-
book tot stand gekomen. 

Dit brandbook bestaat uit verschillende 
elementen die tezamen het brand vormen. 
Ten eerste is de Toren van Overhoeks 
de oorsprong van de naam van de wijk. 
Het erfstuk van Shell maakt een hoek 
ten opzichte van de kade die Overhoeks 
heet. Voor de marketing van de wijk is 
gekozen voor een herkenbare vorm waarbij 
Overhoeks de basis vormt. Zo wordt er in 
de marketing ‘Over’ gebruikt, wat zorgt 
voor herkenbaarheid van de wijk. Naast 
de Toren Overhoeks is het nieuwe EYE 
Film Instituut Nederland als een icoon en 
eyecatcher opgenomen in het brand. De 
vier kernwaarden: levendig, eigenzinnig, 
kosmopolitisch en cultureel, samen met 
de slogan: ‘Nieuw Amsterdam aan het IJ’ 
verwoorden het brand. De drie functionele 
kernmerken ‘centraal gelegen aan het IJ’, 
‘zonnig’ en ‘groen’ sluiten daar op aan. 
‘Levendig’ is de eerste kernwaarde en staat 
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voor de dynamiek en energie die eigen 
is aan de stad in de vorm van interactie 
en beweging. De tweede kernwaarde is 
‘eigenzinnig’ en speelt in op het bijzondere 
en unieke karakter van Overhoeks die 
onderscheidend is ten opzichte van andere 
wijken. De derde kernwaarde ‘kosmopoli-
tisch’ legt de nadruk op de internationale 
en interculturele oriëntatie van de ste-
delijkheid. Met de waarde ‘cultureel’ wil 
Overhoeks zich neerzetten als onderdeel 
van de creatieve en culturele ontwikkelin-
gen die overal aan de oevers van het IJ al 
spontaan ontstaan (Vlot & Wessels, 2008). 

Het brand is gevormd maar het project 
gaat door, waarbij het brand verschil-
lende doelen dient. Het eerste doel was 
de naamsbekendheid van het gebied te 
vergroten, waarbij vooral de naam en de 
toren van belang waren. Daarnaast is de 
samenwerkingskwaliteit tussen partijen 
verhoogd, hebben partijen tijdens de 
ontwikkeling van het brand in verschil-
lende teams veel samengewerkt en zijn 
bekend met elkaar geraakt. Er is ook een 
onzekerheid weggenomen over belangen 
van de partijen ten opzichte van elkaar 
(Dusseldorp, 2008). Het laatste doel betrof 
het neerzetten van een sterk beeld, dat in 
alle verdere stappen van het ontwerpen 
en bouwen van het gebied tot de vestiging 
van winkels en horeca door iedereen wordt 
begrepen en gehanteerd. Al deze moeite 
is genomen om het beeld van het gebied 
radicaal te veranderen van ongewenst naar 
zeer aantrekkelijk om het succes van de 
ontwikkeling van het gebied te verzekeren.

De eerste bewoners
Het beeld is pas compleet als de gevormde 
beelden, in dit geval het imago en het 
brand, ook worden geïnterpreteerd, volgens 
de decoding kant van beeldvorming. 
Om dit verder te onderzoeken zijn er 
tien interviews afgenomen om het beeld 
van de bewoners van de wijk te kunnen 
onderzoeken. Uit de interviews kwam 
een beeld naar voren dat uit verschillende 

aspecten bestond. De bewoners voelen 
zich pioniers: “Het heeft iets pioniers, 
het is heel nieuw en er moet nog van alles 
ontwikkeld worden dus kan er nog heel 
veel, dat denk je dan” (Königs, 2011). De 
locatie gaf voor de meeste bewoners de 
doorslag om te verhuizen. Ondanks dat het 
in het minder populaire Noord ligt, zagen 
zij de combinatie van het nabijgelegen 
dynamische centrum van Amsterdam in 
combinatie met de rust van Noord als zeer 
aantrekkelijk. Zij kenmerkten de wijk ook 
door zijn bereikbaarheid, zowel door de 
snelle (dag- en nacht)verbinding met de 
pont naar het Centraal Station als door de 
parkeergelegenheid en de nabije snelweg. 
Naast de locatie hadden de bewoners ook 
associaties als Mediterraan, vrij, frisheid, 
liefde voor water en het IJ. “We zitten 
zo dichtbij het water dat vond ik heel erg 
aantrekkelijk en het is de zonzijde wat 
ik heel prettig vind” (Königs, 2011). Ook 
beschreven velen de wijk als zonnig. De 
relatie met stadsdeel Noord werd vanuit 
twee kanten beschreven. Enerzijds heeft de 
ligging van Overhoeks voor velen gezorgd 
voor twijfel en negatieve verwachtingen, 
vanuit het imago en het collectieve 
geheugen. Anderzijds waren velen echter 
ook aangenaam verrast door het stadsdeel. 
Deze overwegend positieve instelling over 
de wijk kwam bij alle bewoners duidelijk 
naar voren.

Samen een beeld
Het beeld van de bewoners staat aan 
de receptieve kant van het beeldvor-
mingsproces (Hall, 1997). Het beeld dat 
de bewoners hebben gevormd, komt in 
delen overeen met zowel het imago als het 
brand dat bij de wijk hoort. Opvallend is 
dat alle bewoners zich niet bewust waren 
van de actieve branding die plaats heeft 
gevonden maar wel concrete aspecten 
lijken te hebben overgenomen. Zo zijn de 
functionele aspecten, ‘centraal gelegen 
aan het IJ’ en ‘de zonnige zijde aan het IJ’ 
letterlijk teruggekomen in hun beeld. “De 
zonnige zijde aan het IJ' dat zinnetje heeft 
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het voor mij wel gedaan. Het is ook echt heel 
zonnig” (Königs, 2011). Ook de reuring van 
de stad die de bewoners beschreven komt 
overeen met de kernwaarde, ‘levendig’, 
van het brand en de rust van Noord werd 
vaak geassocieerd met het groen dat in het 
brand is verwerkt. Hier lijkt het er op dat 
het brand zeer succesvol is geweest en het 
in staat is geweest aspecten van de wijk zo 
om te vormen en te communiceren, dat 
het een positieve lading heeft gekregen. 
Daarnaast is het opvallend dat er in het 
brand zeer bewust met het imago is om 
gegaan. Aspecten zoals erfenissen van Shell 
en de scheepsvaart zijn direct gebruikt. Dit 
is te zien in de straatnamen die verwijzen 
naar wereldhavens en de Toren Overhoeks 
die als boegbeeld is genomen. Vooral deze 
(geadapteerde) aspecten die voortkomen 
uit het imago en zijn overgenomen en 
aangepast in het brand zijn in het beeld van 
de bewoners terug te zien. Ze zijn nu trots 
om op een oud industrieel en havengebied 
te wonen.
 
Toch is het brand niet alleen succesvol 
geweest. Het negatieve beeld van het 
stadsdeel Noord heerst nog steeds, niet 
alleen bij de bewoners maar zeker ook bij 
hun kennissen en vrienden. De bewoners 
hebben vaak het gevoel dat ze zich moeten 
verdedigen voor het wonen in Noord. “Ik 
heb zelfs nog heel lang getwijfeld omdat 
het Noord is. Als je niet in Noord woont 
dan heb je daar een vooroordeel en oordeel 
over” (Königs, 2011). Een ander aspect, dat 
niet door het brand is veranderd, is dat in 
het beeld van de bewoners de negatieve 
ontwikkelingen in het gebied niet vergeten 
zijn. De sanering van de bodem levert veel 
overlast op en het gebied wordt nog vaak 
met negatieve herinneringen geassocieerd. 
Het brand is op deze vlakken dus niet in 
staat gebleken het beeld om te vormen. Het 
brand is succesvol gebruikt bij de ontwik-
keling van de wijk en heeft partijen bij 
elkaar gebracht. De belangrijkste conclusie 
is echter dat het brand het imago van de 
wijk heeft kunnen veranderen en verbete-

ren. Dit is met name gelukt door actief het 
(cultuurhistorisch) imago te betrekken bij 
de vorming van het brand en te accepteren 
dat niet alle negatieve aspecten van het 
imago op te lossen of te ontkennen zijn.

Monte Königs (Monte.Königs@student.uva.nl) volgt na het 

behalen van de bachelor Sociologie in 2011, nu de Research 

Master ‘Metropolitan Studies’. 
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TimeMaps

Door de goede infrastructuur in Nederland is afstand irrelevant geworden. Met de 

trein en bus is bijna elke plek makkelijk en relatief snel te bereiken. In ons drukke 

leven denken we daarom tegenwoordig in tijd in plaats van afstand. Daarom zijn 

de huidige kaarten zoals wij die kennen achterhaald. Dit beïnvloedt de kaart en 

daarmee de vorm van Nederland, en is ook afhankelijk van het perspectief van 

waaruit we kijken. Zo zal Nederland vanuit het perspectief van Eindhoven relatief 

klein zijn door de goede en snelle verbindingen met andere steden. Vanuit een 

meer afgelegen en klein dorpje als Wolvega wordt Nederland een stuk groter. Ook 

het tijdstip is belangrijk.

‘s Nachts zet de kaart van Nederland uit omdat er geen treinen rijden, om 

vervolgens tegen de ochtend weer in te krimpen. Bij een vertraging op het spoor 

gebeurt hetzelfde. Elke verandering in reistijd, tijdstip of locatie is direct terug te 

zien in TimeMaps. De kaart van Nederland zal nooit meer dezelfde zijn.
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Harm HarmsenDuurzaam 
voedselbeleid faalt 
door verkokering
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Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, voorheen 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft beleid ontwikkeld met als doel 

verduurzaming van onze voedselproductie en consumptie. Het ministerie poogt 

gemeenten te stimuleren om een actieve rol op te pakken binnen het beleidsthema 

Duurzaam Voedsel en zo bij te dragen aan lokale netwerkvorming rond dit 

beleidsthema. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Het beleid is op dit moment vooral gebaseerd op inzet van het communicatief 

instrument richting gemeenten en heeft in de praktijk echter geen enkel effect.  

De vraag is daarom of het ministerie wel het juiste beleidsinstrument inzet. 

Het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie, voorheen 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
heeft beleid ontwikkeld met als doel 
verduurzaming van onze voedselproductie 
en consumptie. Het ministerie poogt 
gemeenten te stimuleren een actieve rol te 
pakken binnen het beleidsthema Duurzaam 
Voedsel en zo bij te dragen aan lokale net-
werkvorming. Gemeenten kunnen hier een 
belangrijke bijdrage aan leveren. Het beleid 
is op dit moment vooral gebaseerd op inzet 
van het communicatief instrument richting 
gemeenten en heeft in de praktijk geen enkel 
effect. De vraag is daarom of het ministerie 
wel het juiste beleidsinstrument inzet. 

Het voormalige ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bracht 
in 2009 de nota Duurzaam Voedsel uit. 
De nota is een trendbreuk in het beleid 
gericht op voedsel en landbouw. Tot voor 
kort was voedselbeleid vrijwel uitsluitend 
gebaseerd op (Europees) landbouwbeleid, 
door middel van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. Dit beleid is vooral gericht 
op modernisering van de productie, het 
mitigeren van milieudruk en het behoud 
van landschap en platteland. Gemeenten, 
steden en consumenten werden daarin nooit 
als relevante actoren betrokken. In 2009 
introduceerde het ministerie beleid voor 

duurzame voedselproductie en consumptie. 
Nederland stelt zich daarbij ten doel om in 
2024 mondiaal koploper in verduurzaming 
van de voedselproductie te zijn (Ministerie 
van LNV, 2009). Het ministerie ziet zichzelf 
in deze koers als ondersteuner van netwer-
ken. Het beleid zet onder meer in op het 
stimuleren van gemeenten om bij te dragen 
aan lokale netwerkvorming rond dit thema 
en een duurzaam voedselstrategie op te 
stellen. De nota werkt echter onvoldoende 
door naar de praktijk. Om te onderzoeken 
hoe dit komt heeft een groep onderzoekers 
van Wageningen Universiteit (waaronder 
de auteur) in opdracht van het ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (ELI) de ministeriële sturingsrol 
onderzocht door de perspectieven van 
gemeenten en het ministerie aan elkaar te 
spiegelen (Kukreja e.a., 2011). Dit artikel geeft 
een beeld van de meest opmerkelijke con-
stateringen uit dat onderzoek. Ambtenaren 
van tweeëntwintig gemeenten, zowel kleine, 
middelgrote als grote, zijn geïnterviewd. 
Er zijn ook twee interviews met rijksamb-
tenaren van de Directie Regionale Zaken 
en Directie Voedsel, Dier en Consument 
afgenomen. Verder zijn twee deskundigen 
geïnterviewd: dr. Peter Oosterveer, deskun-
dig op de gebieden globalisering, duurzame 
voedselproductie en -consumptie, sociologie 
en certificatie, en professor Han Wiskerke, 
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deskundig op de gebieden rurale soci-
ologie en landbouwteelt en inhoudelijk 
betrokken bij de ministeriële brochure 
Smakelijk Duurzame Stad.

Ministerie mikt op gemeenten
Traditionele top-down overheids-
sturing maakt steeds meer plaats voor 
een sturingsvorm die zich richt op 
samenwerking en gelijkwaardigheid van 
diverse actoren die door coöperatie tot 
beleidsvorming en –uitvoering komen, 
ook wel netwerkgovernance genoemd. De 
beweging van government, de overheid 
die traditioneel hiërarchisch stuurt, 
naar governance, de transformatie van 
verticale naar meer horizontale relaties 
tussen beleidsactoren en overheidslagen, 
kan dan ook gezien worden als een 
bredere en meer omvattende ontwikke-
ling in de sturing van en interactie met 
de maatschappij. Eén van de strategieën 
binnen het duurzaam voedselbeleid is 
het stimuleren van gemeenten om lokaal 
voedselbeleid te ontwikkelen en uit te 
voeren. Het ministerie probeert daarmee 
getrapt, via gemeenten, in te zetten op de 
totstandkoming van lokale netwerken 
rond dit thema. Volgens het ministerie 
staan gemeenten dichter bij de burger en 
bedrijven en zijn daarom beter in staat 
om voedselsystemen op lokaal niveau 
te verduurzamen. Bovendien denkt het 
ministerie dat gemeenten met een lokale 
inzet een (aanzienlijke) wereldwijde 
impact kunnen hebben, omdat de import 
en export daarmee kan worden beïn-
vloed. Verder zijn gemeenten in de visie 
van het ministerie in het bijzonder in staat 
verbindingen tussen maatschappelijke 
spelers te leggen en nieuwe initiatieven te 
ondersteunen. De ministeriële strategie 
richt zich niet op andere actoren die een 
rol spelen bij lokale duurzame voedsel-
productie, -consumptie en -distributie, 
zoals het bedrijfsleven, lokale partijen of 
de consument. Het ministerie wil niet 
ingrijpen in de markt en ziet ook af van 
het gebruiken van bijvoorbeeld fiscale 
instrumenten (Ministerie van ELI, 2010). 
Het neemt geen afdwingende rol in, maar 

wil gemeenten aanzetten tot het inter-
naliseren van de waarden van duurzaam 
voedsel en zo de beleidsdoelstellingen halen. 
Het richt daarvoor het communicatieve 
instrument tot gemeenten, zonder inzet van 
juridische en economische instrumenten. 

Een ineffectieve strategie 
Slechts twintig procent van de gemeenten 
heeft beleid rond duurzaam voedsel 
ontwikkeld. Dit is in de meeste gevallen 
alleen op duurzaam inkopen en catering 
gericht (Netwerk Platteland, 2009). Om 
meer gemeenten bij het beleid te betrekken, 
zijn concreet vier activiteiten ondernomen. 
De nota Duurzaam voedsel is gepubli-
ceerd, twee folders met best practices zijn 
verspreid onder alle gemeenten en er zijn 
twee bijeenkomsten georganiseerd: een 
wethoudersconferentie en een praktijkbij-
eenkomst. Daarnaast is de website Smakelijk 
Duurzame Stad in het leven geroepen. Deze 
uitingen van het ministerie bereikten vol-
gens het onderzoek van Kukreja e.a. (2011) 
voornamelijk gemeenten die al actief met 
het thema bezig waren, terwijl juist actoren 
die nog niet bij dit beleid betrokken waren 
de communicatieve uitingen niet oppikten. 
Een verklaring hiervoor is het principe van 
de paradox van geslotenheid, een begrip 
uit de communicatiewetenschappen. 
Deze paradox houdt in dat niet-betrokken 
gemeenten per definitie niet openstaan 
voor informatie over een thema dat buiten 
hun referentiekader valt, zeker niet in 
tijden van economische bezuinigingen 
waardoor budgetten extra onder druk staan. 
Wanneer het nieuwe thema niet aansluit 
bij of overlap heeft met het bestaande palet 
aan beleidsvelden en -onderwerpen is de 
ontvankelijkheid van actoren per definitie 
beperkt. Er is dan geen bereidheid om 
verstrekte informatie op te nemen of zich 
er door te laten beïnvloeden, omdat de 
actor zich geen beeld kan vormen van de 
mogelijkheden die het nieuwe beleid biedt 
(Van den Heuvel, 1998; De Bruijn & Ten 
Heuvelhof, 1995). Anderzijds worden juist 
die actoren bereikt, die al bij het thema zijn 
betrokken. Openheid voor informatie kan 
worden gecreëerd door condities waardoor 
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actoren bereid zijn informatie op te nemen 
die buiten het referentiekader valt (Meltsner 
& Bellavita, 1983). Er is onder meer een 
bereidheid wanneer de omgeving aan 
veranderingen onderhevig is, of wanneer 
actoren specifieke kennis nodig hebben over 
een onderwerp dat hen aangaat. Een groot 
deel van de gemeenten heeft geen referentie-
kader op het gebied van duurzaam voedsel-
beleid. Het is geen wettelijke gemeentelijke 
taak en veel gemeenten geven er geen 
prioriteit aan. Gemeenten geven daarom 
aan dat de communicatie van het rijk geen 
enkel effect heeft gehad (Kukreja e.a., 2011). 
De paradox van geslotenheid duidt op 
eenrichtingsverkeer in de samenwerking 
tussen actoren. Dit staat in contrast met de 
kenmerken van netwerkgovernance. Hierin 
vereist succesvolle samenwerking immers 
een dialoog, waarin overlappende belangen 
worden afgetast en waarbij een gezamenlijke 
strategie wordt bepaald. Grenzen tussen 
zender en ontvanger zijn in dit proces 
diffuus en de informatieoverdracht is vaak 
wederzijds, alhoewel partijen niet op gelijke 
voet hoeven te staan (Crozier, 2008). 

Integrale benadering vereist
In het beleid van het ministerie zijn tegenge-
stelde belangen aanwijsbaar. Zo wordt inge-
zet op regionalisering. Aan de andere kant 
zorgt de globalisering van de voedselketen 
voor sterke beïnvloeding van de markt. 
Er is sprake van vrij verkeer van goederen 
binnen de hele Europese Unie. Nationale 
doelstellingen ten aanzien van duurzaam 
voedselbeleid kunnen zich daarom niet 
beperken tot het eigen grondgebied, maar 
zijn tevens afhankelijk van landen waaruit 
Nederland importeert. In het huidige 
beleid van het ministerie wordt de globale 
context genegeerd. Bij de hervorming van 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
ligt een kans voor Nederland om zich 
sterk te maken voor een meer globale 
verduurzaming van het beleid. Daarnaast 
is in het duurzaam voedselbeleid nog een 
tegenstrijdigheid tussen het stimuleren 
van biologisch voedsel en het beleid met 
betrekking tot genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo’s). Nederland is volgens 

de Nota Duurzaam Voedsel een openlijk 
voorstander van ggo’s. Dit is tegenstrijdig 
met het stimuleren van biologisch voed-
sel. Biologische landbouw is wettelijk op 
EU-niveau beschermd en om het biologi-
sche keurmerk te krijgen mag een product 
geen ggo’s bevatten. Co-existentie blijkt 
in de praktijk moeilijk, zeker in een klein, 
dichtbevolkt land als Nederland. 

Kennis en ervaring ontbreekt volgens 
gemeenten over hoe het thema voedsel 
slim geïntegreerd kan worden in bestaande 
beleidsvelden. Op deze manier zouden 
gemeenten het thema kunnen integreren 
met bestaande gemeentelijke beleidsterrei-
nen en aansluiting vinden bij het bestaande 
referentiekader. Gemeenten zien veel 
mogelijkheden om tot koppelingen en inte-
gratie van beleidsterreinen met het thema 
duurzaam voedsel te komen. De volgende 
terreinen zijn daarbij in de interviews 
genoemd: toerisme, recreatie, economie, 
integratie, klimaatbeleid, afvalbeleid, plat-
telandsontwikkeling, gezondheid, werk-
gelegenheid, resocialisatie, onderwijs en 
natuur- en milieueducatie, landbouw, leef-
baarheid, ecologie en ruimtelijke ordening. 
De behoefte van gemeenten richt zich ook 
op het inzichtelijk maken van de voordelen 
die deze integratie oplevert. Gemeenten 
geven aan dat de rijksoverheid erg verko-
kerd is. Door ook op ministerieel niveau 
naar gemeenschappelijke en overlappende 
belangen te zoeken, bijvoorbeeld tussen 
afzonderlijke departementen en afdelingen, 
en synergie te creëren kan worden gewerkt 
aan betere integratie op rijksniveau. 
Duurzaam voedselbeleid is immers zo 
breed dat het meerdere departementen en 
zelfs ministeries overstijgt. Daarom is een 
integrale benadering vereist om het thema 
structureel een plaats te geven. 

Een deel van de ambtenaren van niet-
actieve gemeenten geeft aan dat de com-
municatieve uitingen van het ministerie te 
eenzijdig en generiek ingevuld waren. De 
helft van de ambtenaren van onderzochte 
gemeenten geeft daarbij aan een voorkeur 
te hebben voor specifiekere beleidsinstru-
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menten in plaats van louter communicatie. 
Uit de analyse blijkt dat gemeenteambte-
naren zich afvragen of de communicatieve 
rol afdoende is om een baanbrekend effect 
te bewerkstelligen. Daarnaast vragen zij om 
mogelijkheden om onduurzaam voedsel 
zwaarder te belasten of duurzaam voedsel 
binnen een lager belastingtarief te laten 
vallen. Het inzetten van een financieel, 
juridisch of planologisch instrument naast 
het communicatief instrument leidt volgens 
de gemeenten tot meer effect. Daarnaast 
zou het ministerie ook op labelling kunnen 
inzetten zoals het verder verduurzamen 
van het biologisch keurmerk. 

Planologische mogelijkheden
Gemeenten zouden graag zien dat het 
duurzaam voedselbeleid gekoppeld zou 
worden aan het ruimtelijke ordeningsbe-
leid. Via bestemmingsplannen kunnen 
gemeenten het mogelijk maken om 
lokaal geproduceerde producten op de 
boerderij te verkopen. Gemeenten kunnen 
gronden zo bij uitgifte bestemmen voor 
lokale voedselvoorziening. Aangezien de 
meeste gemeenten duurzaam voedsel geen 
prioriteit geven kan het ministerie hier een 
meer sturende rol spelen. De Wet ruimte-
lijke ordening (Wro) biedt hiervoor immers 
meerdere in 2008 geïntroduceerde instru-
menten. Rijk en provincies mogen onder 
de Wro zelf bestemmingsplannen vaststel-
len onder de naam inpassingsplannen. 
Hiermee kunnen ze zelf direct juridisch 
bindend de bestemming en het gebruik van 
een gebied vastleggen, of de ontwikkeling 
daarvan regisseren (Kistenkas, 2008). Te 
denken valt bijvoorbeeld aan het vergroten 
van het landbouwareaal en moestuinen 
ten behoeve van vergroting van de 
voedselproductie, ook in combinatie met 
lokale detailhandel. Producenten krijgen 
dan de mogelijkheid om hun producten 
lokaal af te zetten zonder tussenkomst van 
de groothandel. Door het verruimen van 
planologische mogelijkheden en het voeren 
van meer regie over gronduitgifte kan het 
aanbod van lokaal geproduceerd duurzaam 
voedsel (zogenaamde streekproducten) een 
impuls krijgen. Op alles met ruimtelijke 

impact heeft het bestemmingsplan 
directe invloed, ook bijvoorbeeld op 
megastallen. Maar ook waar ontwik-
kelingen geen ruimtelijke invloed hebben 
kan het rijk instrumenten ontwikkelen, 
bijvoorbeeld om de productie van 
duurzamer voedsel voorrang te geven. 
Een provinciaal inpassingsplan lokaal 
duurzame voedselproductie of een 
rijksinpassingsplan duurzaam voedsel 
zijn in theorie mogelijk. Deze plannen 
worden dan geacht deel uit te maken van 
het gemeentelijke bestemmingsplan (art. 
3.19 lid 3 Wro). Het rijk (of provincie) kan 
gemeenten ook een aanwijzing geven, 
waarbij de raad wordt verplicht een deel 
van een vigerend bestemmingsplan te 
herzien (art. 4.2 Wro). Ten slotte kunnen 
een provinciale ruimtelijke verordening 
(PRV) en een Algemene Maatregel van 
Bestuur (AmvB) van de rijksoverheid de 
verplichte onderdelen van een structuur-
visie gaan bevatten. Ze kunnen zo regels 
bevatten over de inhoud van bestem-
mingsplannen (Kistenkas, 2008). 

Gemeenteambtenaren geven aan dat de 
kracht van het thema duurzaam voedsel 
ligt in de maatschappelijke energie 
die ervoor bestaat, zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit bestaande burgerinitiatieven 
op dit gebied. Door een planologische 
impuls ontstaat bij de betrokken actoren 
een bewuste informatiebehoefte. Er is 
bovendien sprake van een groeiende 
vraag van de consument naar duurzaam 
voedsel en daardoor wordt dit segment 
interessanter voor de markt (Ministerie 
van ELI, 2012). Vraag en aanbod gaan 
immers hand in hand. De paradox van 
geslotenheid impliceert dat actoren dan 
wel ontvankelijk zullen zijn voor com-
municatie omdat raakvlak ontstaat met 
het referentiekader. Door het stimuleren 
van duurzaam voedsel via het plano-
logisch spoor kan zo ook de netwerk-
vorming effectief gestimuleerd worden. 
Nieuwe lokale netwerken van aanbieders 
en afnemers kunnen ontstaan, burge-
rinitiatieven toenemen en kringlopen 
gesloten worden. 

Duurzaam voedselbeleid faalt door verkokering
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Ontkokering en consensus
Gemeenten geven aan een dialoog met het 
ministerie te missen. Het eenzijdig inzetten 
van het communicatieve instrument voor 
het stimuleren van netwerkvorming zonder 
eerst de dialoog aan te gaan is bij voorbaat 
ineffectief. De paradox van gesloten-
heid duidt op eenrichtingsverkeer in de 
samenwerking tussen actoren. Dit staat 
ook in contrast met de kenmerken van net-
werkgovernance. Hierin vereist succesvolle 
samenwerking immers een dialoog, waarbij 
samen een symbiotische strategie wordt 
bepaald. De communicatie vindt anders 
geen raakvlakken met het bestaande refe-
rentiekader van de ontvanger. De belangen 
van gemeenten dienen door het ministerie 
mee te worden genomen in het beleid. 

Volgens de ondervraagde gemeenteamb-
tenaren moet het ministerie ook de andere 
actoren bij het beleid betrekken, zoals pro-
vincies, kennisinstellingen, ngo’s, regio’s, 
burgerinitiatieven, detailhandel, agrarische 
sector en de consument. Gemeenten 
kunnen vervolgens op lokaal niveau verbin-
dingen leggen tussen de initiatieven en deze 
ondersteunen. Er dient vooral te worden 
gezocht naar gemeenschappelijke belangen 
en overlappende beleidsvelden. 

Niet-actieve gemeenten vragen om inzet 
van een specifieker beleidsinstrument 
naast het communicatief instrument. 
Te denken valt aan fiscale maatregelen, 
labelling of juridische instrumenten. Ook 
wordt een koppeling met het ruimtelijke 
ordeningbeleid wenselijk geacht. Waar 
gemeenten zelf geen beleid willen voeren 
biedt de nieuwe Wro het ministerie ook 
meerdere instrumenten om ruimtelijk 
in te grijpen op lokaal niveau. Door het 
beïnvloeden van het aanbod aan duur-
zaam voedsel via het planologisch spoor in 
combinatie met de groeiende marktvraag 
wordt de netwerkvorming effectief gesti-
muleerd. Nieuwe lokale netwerken van 
aanbieders en afnemers zullen ontstaan. 
Vervolgens ontstaat ook een informatiebe-
hoefte door de lokale arena en er kan een 
belangrijke rol voor het ministerie liggen 

om die informatiebehoefte in te vullen. 
Op dit moment wordt het duurzaam 
voedselbeleid door het ministerie 
verkokerd benaderd. Een meer integrale 
benadering is een onmisbare stap richting 
effectiever duurzaam voedselbeleid.

Als het ministerie zich uitsluitend blijft 
richten tot gemeenten zonder dialoog 
en flankering met andere beleidsinstru-
menten, zal het zich verder vervreemden 
van alle relevante partijen binnen dit 
dossier. Aangezien de huidige ministeriële 
beleidskoers volgens de gemeenten geen 
enkel effect heeft, is in ieder geval een 
acute strategiewijziging vereist.

Harm Harmsen (harm.harmsen@wur.nl) is 
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Figuur 1: Bevolking in 2040 vergeleken met 2010 (Groei Nederland 7,6%), bron: provincie Gelderland, 2012
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Veel gemeenten kampen met een te grote plancapaciteit voor woningbouw, nieuwe 

kantoren, bedrijventerreinen en winkelcentra, terwijl er soms tegelijkertijd al 

sprake is van leegstand. Het planaanbod is groter dan de verwachte vraag. In 

Rooilijn nummer 4 van dit jaar schetsten Leonie Janssen-Jansen en Merel Mulders 

de achtergronden van het probleem van de overprogrammering. Maar wat is de 

oplossing? Dit artikel gaat in op hoe de provincie Gelderland in twee regio’s inzet op 

het herprogrammeren van de woningbouw.

Nick Smit en Leonie Janssen-Jansen

De woningbouwoverprogrammering staat 
volop in de belangstelling. In veel regio’s 
is momenteel sprake van een overvloedige 
plancapaciteit: er zijn te veel woning-
bouwplannen ten opzichte van de vraag 
(Janssen-Jansen & Mulders, 2012a). Hoewel 
vraaguitval als gevolg van de crisis vaak 
als oorzaak wordt gezien van het stilval-
len van ontwikkelingen is dit lang niet 
altijd een verklaring. Bij het plannen van 
capaciteit voor nieuwe woningen is over 
het algemeen te weinig rekening gehouden 
met de structureel veranderende vraag als 
gevolg van demografische ontwikkelingen. 
Vrijwel elke gemeente ging uit van een 
groeiagenda. Zij gebruikten scenario’s met 
de hoogste groeicijfers om hun bouwopgave 
te onderbouwen en gronden aan te kopen. 
De geplande bouwopgave diende weer 
als uitgangspunt voor de nieuwe bevol-
kingsprognoses (‘je bouwt woningen en er 
komen mensen’). Gemeenten in de regio’s 
worden steeds vaker elkaars concurrent 
en zullen, al dan niet bedoeld, bouwen 
om elkaars inwoners aan te trekken. Het 
gevaar is overproductie van woningen in 
de regio als geheel. Versterkt door minder 
groei, of zelfs krimp, zal dit uiteindelijk 
resulteren in leegstand, vooral van (huur-)
woningen van relatief slechte kwaliteit 
en/of op minder gewilde plekken. Dit 
beïnvloedt de leefbaarheid van deze wijken. 
Een teveel aan plancapaciteit is ook zonder 
dat er gebouwd wordt voor de eigenaar 

(gemeente of ontwikkelaar) een probleem. 
Bouwgronden liggen soms lang braak bij 
gebrek aan vraag, terwijl wel rente over 
de grond betaald wordt. Hierdoor – en 
doordat de prijzen dalen – neemt de druk 
om snel te ontwikkelen toe, met als gevolg 
concurrentie tussen nieuwbouwplannen. 
Het overaanbod zet de nieuwbouwprijzen 
verder onder druk, waardoor de financiële 
haalbaarheid van woningbouwontwik-
kelingen verslechtert. Woningen waar 
wel vraag naar is, worden daarom niet 
gebouwd. Hoewel dit gezien kan worden 
als de ‘tucht van de markt’, kan het voor de 
betreffende gemeenten grote financiële en 
ruimtelijke risico’s met zich meebrengen.

Financiële druk vraagt 
samenwerking
Een extra probleem is dat gemeenten, 
als ze zelf de grond in handen hebben, 
verwachten grondinkomsten uit de 
nieuwe ontwikkelingen te genereren, om 
deze middelen vervolgens in te zetten 
voor bijvoorbeeld een impuls in de 
leefomgeving elders in de gemeente. In 
plaats daarvan zuchten zij nu onder de 
financiële druk van rentelasten en zien de 
gedroomde inkomsten in rook op gaan. 
Ook marktpartijen hebben het moeilijk en 
zitten met grote grondportefeuilles in hun 
maag. Gezien de grote financiële belangen 
wil elke actor aan ‘zijn’ ontwikkeling(en) 
vasthouden. Door het vasthouden aan 
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plannen op lokaal niveau neemt de regi-
onale concurrentie, een van de oorzaken 
van de overprogrammering, juist toe 
(Janssen-Jansen & Mulders, 2012b). 

Deze financiële problemen, en de vast-
gelopen woningmarkt, hebben negatieve 
consequenties voor de kwaliteit van 
de leefomgeving. Het rijk geeft in de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
aan, dat het oplossen van overprogramme-
ring vooral een taak voor de gemeenten en 
provincies is. Herprogrammering van de 
plannen in gemeenten met onrealistische 
woningbouwprogramma’s staat hoog op 
de agenda van veel provincies. Zij hanteren 
hierbij hun eigen beleidslijn en afspraken-
kader. Om tot een oplossing te komen is, 
naast lokale coördinatie, regionale afstem-
ming en samenwerking belangrijk (Korsten 
& Marsman, 2008; Janssen-Jansen, 2010). 

In Nederland wordt op verschillende 
manieren regionaal samengewerkt, in 
formele en informele samenwerkingsver-
banden. De provincie is de belangrijkste 
formele regionale overheid. Daarnaast 
zijn er Wgr-plusregio’s waarin gemeenten 
op bepaalde beleidsterreinen verplicht 
samenwerken. Recent is besloten deze Wgr-
plusregio’s per 1 januari 2013 op te heffen. 
In een informeel samenwerkingsverband 
is sprake van vrijwillige samenwerking 
tussen gemeenten. 

In dit artikel zal worden ingegaan op de 
aanpak van de woningbouwoverprogram-
mering door de provincie Gelderland en 
specifiek hoe dit proces verloopt in de 
Stadsregio Arnhem-Nijmegen, een formele 
Wgr-plusregio, en de Regio Rivierenland, 
een informeel samenwerkingsverband, met 
als grootste gemeenten Tiel en Culemborg. 

Deze cases stonden centraal in een 
afstudeeronderzoek (Smit, 2011) aan de 
Universiteit van Amsterdam. De veron-
derstelling in het onderzoek was dat in de 
Stadsregio door de bestaande samenwer-
king regionale afstemming van woning-
bouw gemakkelijker tot stand komt, omdat 
Wgr-plusregio’s doorgaans meer middelen 
en instrumenten tot hun beschikking 
hebben in de vorm van kennis, financiën en 
regels. Om de overprogrammeringsproble-
matiek en de manier van samenwerken en 
afstemmen in de regio’s in beeld te brengen 
is een multiple casestudy gedaan. Tevens 
zijn er per regio vier gemeenten als cases 
opgenomen. Naast de gemeenten en de 
beide regio’s is er ook nadrukkelijk gekeken 
naar de rol van de provincie Gelderland. Er 
zijn in totaal zestien interviews gehouden 
met beleidsmedewerkers. Daarnaast zijn 
beleidsdocumenten geanalyseerd.

Demografische ontwikkelingen
Volgens bevolkingsprognoses van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS 
Statline, 2012) groeit de Nederlandse 
bevolking nog tot 2040. Door geografische 
verschillen in groei hebben verschillende 
gemeenten nu al te maken met een terug-
loop in bevolking en het aantal huishou-
dens (Hospers, 2010; De Jong & van Duin, 
2010). Daarnaast heeft vergrijzing effect 
op de woningmarkt, omdat de verhuisge-
neigdheid van mensen afneemt naarmate 
ze ouder worden (CBS Statline, 2012).

Figuur 1 laat een vergelijking zien tussen 
de Gelderse bevolking in 2010 en de 
prognose voor 2040. Een flink aantal 
gemeenten zal in 2040 waarschijnlijk 
minder of veel minder inwoners tellen dan 
nu. Vooral gemeenten in de Achterhoek, 
de Stedendriehoek en in de regio 

Gelderse aanpak regionale woningbouwverdeling
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Rivierenland krijgen hiermee te maken. 
Arnhem, Nijmegen en de gemeenten 
in de regio’s de Vallei en Noord Veluwe 
zijn volgens de provinciale prognose nog 
groeigebieden. De gemeenten die in 2040 
naar verwachting 25 procent of meer 
vijfenzestigplussers binnen de grenzen 
hebben, zijn gearceerd weergegeven.
 
De Gelderse aanpak
De Provincie Gelderland blijkt sinds 
2002 een flinke stempel te drukken op 
de regionale woningbouwprogramma’s 
met haar Kwalitatief Woonprogramma 
(KWP). Het doel van dit programma is 
het “woningaanbod op regionaal niveau, 
zowel kwalitatief als kwantitatief, zo goed 
mogelijk af te stemmen op de behoefte 
aan woningen” (Provincie Gelderland, 
2010, p.7). In het kort komt het erop neer 
dat de provincie met elke regio afspraken 
maakt over het aantal woningen dat in die 
regio gebouwd mag worden, en over de 
kwaliteit daarvan. De kwalitatieve insteek 
heeft vooral betrekking op het percentage 
goedkope en dure koop- en huurwoningen. 
Bij de kwalitatieve samenstelling van de 
woningbouwplannen gaat het er vooral 
om dat vraag en aanbod aansluiten. De 
gemeenten in de regio’s moeten vervolgens 
afspraken met elkaar maken over wie wat 
en hoeveel bouwt, en op welke plek. Aan 
deze afspraken zou de vraag ten opzichte 
van de huidige voorraad, de mutaties 
daarin op korte én langere termijn, de 
kwaliteit van de leefomgeving, maar ook de 
garantie op genoeg goede woningen voor 
de bevolking van Gelderland ten grondslag 
moeten liggen. 

In 2010 heeft de provincie in het KWP3, 
voor de periode 2010-2020 de woon-
behoefte per regio vastgesteld. Deze is 

vervolgens naast de door de gemeenten 
in 2009 zelf opgegeven, harde en zachte 
plancapaciteit gelegd (tabel 1). Harde 
plancapaciteit zijn plannen waarvoor al een 
vastgesteld bestemmingsplan is; bij zachte 
plancapaciteit is dat nog niet het geval. Het 
gaat hier over netto aantallen waarbij de te 
slopen woningen zijn verrekend. 

Uit het overzicht wordt duidelijk dat er in 
de beide regio’s sprake is van overaanbod 
in de plannen. Dit betekent dat er woning-
bouwplannen geschrapt of gefaseerd 
moeten worden. De provincie heeft 
aangegeven, dat als gemeenten er onderling 
niet uitkomen, zij dan via het indienen 
van zienswijzen bestemmingplannen van 
grote bouwlocaties zal tegenhouden. De 
provincie heeft dit instrument inmiddels 
twee keer ingezet bij de gemeente Druten 
en bij de gemeente West Maas en Waal, 
beide in de regio Rivierenland. 

De strengere weg die de provincie met 
het KWP3 is ingeslagen laat zien dat de 
provincie oog heeft voor de ernst van het 
probleem. Gemeenten hebben veelal de 
neiging om vast te houden aan de plannen 
die ze eerder hebben gemaakt en zijn niet 
overtuigd van het nut van het teruggaan 
in plancapaciteit. De provincie Gelderland 
heeft daar zelf een rol in gespeeld doordat 
ze in haar eerdere beleid (KWP2) heeft 
aangedrongen op zoveel mogelijk bouw-
productie en deze zelfs heeft gestimuleerd 
met zogenaamde aanjaagteams.

Plancapaciteit terugbrengen
Na het vaststellen van het KWP3 is het zaak 
dat de gemeenten in de Gelderse regio’s 
komen tot regionale woningbouwverde-
ling. In het geval van de Stadsregio en de 
regio Rivierenland betekent dit dus dat er 
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in plannen teruggegaan dient te worden 
om aan de gestelde woonbehoefte te 
voldoen. De gemeenten in de Stadsregio 
hebben daar moeite mee. Volgens de 
laatste plancapaciteitcijfers zijn er juist 
meer woningen bijgekomen dan de 
benodigde teruggang en komen ze nu 
op een totaal van netto 37.709 woningen 
voor de periode 2010-2020 (Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen, 2011). Dit aantal is dus 
hoger dan de opgegeven 33.500 woningen 
uit 2009 en dus een stuk hoger dan het 
KWP3-maximum. Wel mogen de regio’s 
rekenen met 30 procent extra plancapaciteit 
om eventuele planuitval op te vangen. De 
Rivierenlandgemeenten hebben wel met 
succes afspraken over woningbouwaantal-
len gemaakt. De regio is teruggegaan van 
18.700 woningen tot een totaal van 13.725 
woningen voor de periode 2010-2020 
(Regio Rivierenland, 2011). Dit is nog wel 
iets boven het afgesproken KWP3-kader.  

Tegen de verwachtingen in is het dus juist 
de informele regio die op de regionale 
afstemming cijfermatig beter scoort dan 
de formele regio. Om dit te verklaren zal er 
kort ingegaan worden op enkele verschillen 
die zijn aangetroffen tussen de beide casus-
sen. Ten eerste heeft de Stadsregio Arnhem-
Nijmegen een eigen regionaal woonbeleid. 
De provincie onderschrijft dit beleid en 
heeft aangegeven hierop zo nodig te sturen. 
Dit houdt in dat de Stadsregio in overleg 
met de provincie gebruik kan maken van 
de provinciale juridische instrumenten 
om haar regionale beleid eventueel af te 
dwingen bij ‘dwarsliggende’ gemeenten. 
Echter, het beleid van de regio sluit niet aan 
op het beleid van de provincie. Dit heeft tot 
conflicten geleid. De regio Rivierenland 
heeft geen eigen regionaal woonbeleid. 
In deze regio gaan ze uit van de, door de 
provincie, gestelde aantallen en prognoses. 

Een tweede verschil is te vinden in de 
urgentie. De urgentie om terug te gaan 
in plancapaciteit is bij de gemeenten in 
de regio Rivierenland, na wat aanloop-

problemen, duidelijk geworden. Hier heeft 
de provincie Gelderland een belangrijke 
rol gespeeld, ook door het indienen van de 
genoemde zienswijzen bij bouwplannen 
van twee gemeenten. Verder is in opdracht 
van de provincie op een kaart van de regio 
Rivierenland per gemeente weergegeven 
wat de opgegeven harde en zachte planca-
paciteit tot 2020 is. Gemeenten schrokken 
van de hoeveelheid plannen van hun 
buurgemeenten. Zij zagen al snel in dat het 
onmogelijk was al die plannen te realiseren. 
Een dergelijke urgentie lijkt bij de gemeen-
ten in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen nog 
niet te zijn geland. 

Om een zo realistisch mogelijke beeld 
te krijgen van de vraag hebben de 
gemeenten in de regio Rivierenland een 
gezamenlijk woonbehoefteonderzoek 
laten uitvoeren door een onafhankelijk 
onderzoeksbureau. In tegenstelling tot de 
Stadsregiogemeenten waren ze het daarom 
eens over de cijfers en het toekomstper-
spectief van de woningbouw in de regio. In 
de Stadsregio Arnhem-Nijmegen zorgden 
verschillende interpretaties van het provin-
ciale beleid en verschillende berekeningen 
tot onderlinge conflicten.

Hoe verder?
Om tot een goede oplossing te komen is het 
belangrijk dat het overprogrammerings-
probleem erkend wordt door alle betrok-
ken actoren. In de Rivierenlandregio is 
daarom het woonbehoefteonderzoek door 
een onafhankelijk bureau uitgevoerd. Dit 
heeft het proces versneld. In de stadsregio 
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Tabel 1: Harde en zachte plancapaciteit van de Regio Rivierenland en Stadregio Arnhem-

Nijmegen (Bron: Provincie Gelderland (2010)  

 Woonbehoefte Door gemeenten Overschot

 volgens provincie opgegeven plancapaciteit

Regio Rivierenland 9.800 18.700 8.900

Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26.000 33.500 7.500
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Arnhem-Nijmegen is veel ruis ontstaan 
over de manier van rekenen en hoe het 
beleid van de provincie geïnterpreteerd 
dient te worden. Het maken van duidelijke 
definitieafspraken en rekenmethodes aan 
het begin van het proces is belangrijk om 
conflicten te voorkomen. 

Door alle verschillen in regio’s (demogra-
fisch, en hoeveelheid overcapaciteit) is een 
one size fits all oplossing niet mogelijk. Toch 
lijkt een sterke en duidelijke rol voor de 
provincie een sleutel tot een oplossing van 
dit moeilijke vraagstuk. Haar bovenregio-
nale taak en beschikbare instrumentarium 
kunnen worden ingezet om gemeenten tot 
een, in regionaal opzicht, meer realistische 
programmering te dwingen als dat nodig 
is. Bij het aanleveren van goede prognoses, 
en meer kennis over de veranderende vraag 
en de consequenties daarvan, al dan niet 
in samenwerking met de corporaties en 
marktpartijen, zou de provincie ook een 
belangrijke rol kunnen spelen.

Maar daarnaast is er een belangrijke rol 
weggelegd voor de regio-organisaties. Zij 
zijn het immers die een duidelijke brug 
kunnen slaan tussen de gemeenten aan 
de ene kant en de provincie aan de andere 
kant door in te zetten op samenwerking. 
De woningbouwafspraken met de samen-
werkende gemeenten in de Gelderse regio’s 
hebben dus kans van slagen, mits de rollen 
van de verschillende actoren duidelijk zijn 
en de provincie gebruik maakt van haar 
instrumentarium om regionale afstem-
ming zo nodig te forceren. Vanuit de nati-
onale overheid wordt intussen ook ingezet 
op een grotere rol van de provincies. De 
provincies zijn echter nog wel zoekende hoe 
zij dit het beste vorm kunnen geven, ook in 
samenhang met andere regionale samen-
werkings- en programmeringsvraagstuk-
ken. Tot nu toe waren zij vooral gericht 
op het managen van kwantitatieve groei, 
terwijl nu een andere periode aanbreekt, 
waarbij krimp, stabilisering of een kwalita-
tief andere groei de hoofdrol speelt.
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de ondernemers kunnen zorgen voor ogen 
en oren op straat. Helaas zijn dergelijke 
bedrijfspanden in dit type wijken vaak 
juist ook plekken waar zich problemen 
voordoen. Veel probleempanden ontstaan 
door ondeskundig of onvoldoende intensief 
beheer. Dit kan leiden tot verloedering of 
overlast door bezoekers van horecazaken 
en winkelpanden. Woningcorporaties of 
institutionele beleggers die eigenaar zijn 
van grote aantallen woningen in een buurt 
willen doorgaans verzekerd zijn van een 
positieve invloed van de bedrijfsruimten 
op de waarde van de buurt en daarmee op 
hun woningen. Door de bedrijfsruimten 
in eigendom te verkrijgen of te behouden, 
hebben zij ook letterlijk de sleutel in handen 
om het bedrijfsonroerendgoed (BOG) 
positief in te zetten. Maar hoe weet je of een 
bedrijf bonafide of malafide is?

Dit artikel gaat in op de vraag hoe kan 
worden erkend dat een pand voor mala-
fide doeleinden wordt gebruikt en wat 
eigenaren en gemeenten kunnen doen 
om ‘de parels weer te laten glanzen’. Dit 
wordt gedaan aan de hand van eigen 
praktijkervaringen als winkelstraatma-
nager en vastgoedcoördinator, waarbij 
de Transvaalbuurt in Amsterdam als 
casestudy wordt gebruikt.

Tussen onder- en bovenwereld?
Veel pandeigenaren zijn onvoldoende 
bekend met het beheer van bedrijfson-
roerendgoed. Hierdoor ontstaat het risico 

Beleidsbepalers erkennen steeds meer dat bedrijfspanden essentieel zijn om 

diversiteit in wijken te waarborgen. Sterker nog: het algemeen besef groeit dat ze 

de pareltjes in de buurt zouden moeten zijn. Bedrijfspanden geven kleur aan een 

buurt, zijn beeldbepalend in een wijk en kunnen onderdak bieden aan een keur 

van voorzieningen. Zorgvuldig en deskundig beheerde bedrijfspanden zorgen voor 

een positieve waardeontwikkeling van het woningbezit in een buurt. Helaas zijn 

bedrijfspanden vaak eerder rotte kiezen dan pareltjes.

De stedelijke ontwikkeling in Nederland 
heeft een behoorlijke verandering ondergaan. 
In het huidige economische en demo-
grafische klimaat zullen weinig tot geen 
grootschalige nieuwe uitbreidingen worden 
gerealiseerd en dus is de aandacht vooral 
gericht op transformatie van de bestaande 
stad. Opvallend is daarbij dat het gedach-
tengoed van Jane Jacobs – ruim vijftig jaar 
na het verschijnen van haar boek The Death 
and Life of Great American Cities – weer 
volop in de schijnwerpers is komen te staan 
(Franke & Hospers, 2009). Het belangrijkste 
basisbegrip van Jacobs is diversiteit. Zij noemt 
vier voorwaarden voor een diverse buurt: 
menging van primaire gebruiksfuncties, 
kleine bouwblokken, een mix van oude en 
nieuwe gebouwen en voldoende concentratie. 
Diversiteit leidt tot interactie, leefbaarheid en 
uiteindelijk tot broedplaatsen van economi-
sche bedrijvigheid (Jacobs, 1961).

Voor de negentiende- en vroeg twintigste-
eeuwse stadswijken is dat goed nieuws, 
aangezien deze vier voorwaarden daar 
aanwezig zijn. Anders dan in latere, top-
down geplande wijken zijn er voldoende 
bedrijfspanden om functiemenging in 
stand te houden. De ondernemers, met 
name die van kleine bedrijven, verschaffen 
werkgelegenheid en inkomen aan inwoners 
van de wijk en bieden hun werknemers de 
mogelijkheid tot scholing en werkervaring 
(Planbureau voor de Leefomgeving, 2010). 
Winkels en horeca in de wijk zijn ontmoe-
tingsplaatsen voor buurtbewoners, terwijl 
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dat winkelpanden een schakel worden 
tussen de onderwereld en de bovenwereld. 
Veel woningcorporaties en particuliere 
pandeigenaren blijken bewust of onbewust 
criminele activiteiten vanuit winkelpanden 
te faciliteren. Voorbeelden uit de praktijk 
zijn bedrijfspanden die langdurig gesloten 
zijn en waarin niets lijkt te gebeuren maar 
in werkelijkheid dienst doen als hennep-
plantage, als opslagplaats voor gestolen 
goederen of als slaapplaats voor illegalen. 
Illegale activiteiten blijken ook relatief 
vaak voor te komen in bedrijfspanden 
waar heel weinig klanten komen of waar 
de gemiddelde besteding per klant te laag 
lijkt om de huur te kunnen betalen. Naast 
deze voorbeelden uit de detailhandel en 
dienstensector komt het voor dat huurders 
van horecazaken gelegenheid geven tot 
criminele activiteiten door en met bezoe-
kers, zoals prostitutie, gokken, drugshandel 
of heling (Boutellier & Goderie, 2004).

Andere branches die snel als ‘verdacht’ 
kunnen worden beschouwd binnen 
aandachtswijken zijn belwinkels (waar 
goedkoop naar het buitenland kan worden 
gebeld), zonnebankstudio’s, nagelstudio’s, 
massagesalons en kapsalons. Bij dit type 
winkels zonder veel inkoop is het immers 
eenvoudig om veel klanten over de vloer 
te krijgen, zodat de individuele bezoeker 
minder opvalt. Uit de praktijk blijkt dat hier 
de etalages met folie of gordijnen verduis-
terd worden om privacy voor de bezoekers 
te garanderen, maar hierdoor kunnen ook 
criminele activiteiten heimelijk plaatsvin-
den. En doordat er voornamelijk diensten 
worden aangeboden kan de omzet niet 
gemakkelijk worden gecontroleerd. 

Wanneer een bedrijfspand binnen korte 
tijd diverse malen van eigenaar wisselt 
waarbij aanzienlijke prijsstijgingen worden 
gerealiseerd, is dit vaak een aanwijzing 
dat geld wordt witgewassen. In dit opzicht 
verdienen vooral indeplaatsstellingen 
aandacht. Een indeplaatsstelling is een 
contractovername die in de wet is vast-

gelegd om het mogelijk te maken dat een 
ondernemer de zaak aan iemand anders (bij-
voorbeeld een zoon) overdoet. In de praktijk 
wordt hier door criminelen misbruik van 
gemaakt door een paar maal achterelkaar 
het contract op een andere naam te zetten, 
en dan de zogenaamde goodwill en de 
kosten van het uitvoeren van verbouwingen 
op te voeren. Op deze manier kan crimineel 
geld worden witgewassen (zie ook Regionaal 
Platform Fraudebestrijding Rotterdam 
Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid, 2009). 

Baas in eigen BOG blijven
Bedrijfspanden vormen in aantallen voor 
woningcorporaties meestal maar een 
klein deel van de portefeuille. Te vaak 
wordt het beheer van het bedrijfsonroe-
rendgoed overgelaten aan medewerkers 
die hun opleiding of ervaring hebben met 
woningen en niet met de toewijzing van 
bedrijfsruimten. Bij woningen hoeft niet 
geselecteerd te worden op de kwaliteit van 
de huurder, maar bij bedrijfsruimten is dat 
juist essentieel: een zorgvuldige selectie aan 
de poort voorkomt problemen. Daarnaast 
kan bij woningen meestal worden volstaan 
met een standaard huurovereenkomst, 
maar bij bedrijfsruimten is een geheel ander 
huurrecht van toepassing. De pandeigenaar 
heeft hier veel mogelijkheden om in de 
huurovereenkomst vast te leggen wat wel 
en niet wordt toegestaan in het pand. Een 
wijdverbreide misvatting is dat de pandeige-
naar akkoord moet gaan met elke kandidaat 
voor indeplaatsstelling. Maar er kunnen wel 
degelijk eisen gesteld worden.

Het is goed mogelijk om onwenselijke 
situaties te voorkomen of op te lossen, zoals 
het permanent gesloten zijn van een winkel, 
onderverhuur, veranderingen van assorti-
ment van de winkel, verbouwingen of het 
aanbrengen van reclame of rolluiken die het 
aanzien van het gebouw aantasten.

Marktconforme huurprijs
De mogelijkheden om de huren van 
woningen te verhogen zijn, buiten de 
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jaarlijkse CPI-verhoging, beperkt. De 
Consumentenprijsindex (CPI) is een 
inflatiecijfer voor een ‘mandje’ van 
consumentenartikelen en -diensten. Denk 
aan boodschappen, kosten voor energie 
en huishoudelijke apparaten. Hierin zitten 
artikelen die in prijs stijgen, maar ook 
artikelen die in prijs zijn gedaald, zoals 
elektronica. 

Veel beheerders van bedrijfspanden 
realiseren zich niet dat de prijzen van 
bedrijfsonroerendgoed zich anders ont-
wikkelen dan het mandje van consumen-
tengoederen dat in de CPI is opgenomen. 
Wanneer voor bedrijfsruimten jaarlijks 
de huur wordt verhoogd met de CPI, kan 
na verloop van tijd een flink gat ontstaan 
tussen de huurprijs en het marktprijspeil 
van de betreffende bedrijfsruimte. Eens in 
de vijf jaar kunnen de huren worden aan-
gepast aan het marktprijspeil ter plaatse. 

Een te lage huurprijs kan er toe leiden dat 
de huurder het pand aanhoudt terwijl hij 
er niet dagelijks zijn winkel in exploiteert. 
Dit soort hobbywinkels zijn soms slechts 
enkele dagen per week geopend, wat een 
levendig winkelgebied niet ten goede 
komt. Hetzelfde geldt voor een te hoge 
huur. Dit betekent dat een ondernemer de 
huur niet kan opbrengen met een normale 
bedrijfsvoering. De ondernemer zal 
moeten interen op reserves met de kans 
dat een huurschuld wordt opgebouwd 
of uiteindelijk faillissement dreigt, maar 
de praktijk leert dat het soms voorkomt 
dat ondernemers uit financiële nood hun 
toevlucht zoeken tot criminele activiteiten 
in hun bedrijfspand, zoals het faciliteren 
van drugskoeriers of een hennepplantage.

Zorgvuldig beheer 
Wat kan de eigenaar van een bedrijfspand 
doen om het faciliteren van overlast en 
criminele activiteiten te voorkomen? 
Allereerst dient ervoor te worden gezorgd 
dat het bedrijfspand in een fysiek goede 
staat wordt opgeleverd, met veilige 

bedrading, lichtpunten, afgewerkte wanden 
en vloeren en een fatsoenlijk toilet en 
pantry. Gebruik een tijdelijke periode van 
leegstand tussen twee huurders in (fric-
tieleegstand) om het pand op te knappen. 
Ook dient de huur van bedrijfspanden 
marktconform te zijn.

Daarnaast is het belangrijk selectief te zijn 
bij de keuze van een nieuwe huurder. Ga in 
principe niet akkoord met verzoeken tot 
indeplaatsstelling of contractovername, 
tenzij een weigering wettelijk niet mogelijk 
is. Vraag aan kandidaten een bedrijfsplan 
met een gedegen financiële onderbouwing, 
zeker wanneer het kandidaten voor con-
tractovername of indeplaatsstelling betreft. 
In die laatste twee gevallen kan gevraagd 
worden om een bij een notaris onderte-
kende koopovereenkomst van de winkel. 
Het verleden van kandidaat-huurders kan 
worden nagetrokken in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel. Wanneer 
de kandidaat elders een zaak heeft kan daar 
poolshoogte worden genomen en navraag 
worden gedaan bij de verhuurder naar 
betalingsgedrag, en bij de Vereniging van 
Eigenaren en andere omwonenden en de 
wijkagent naar overlast. In het geval van 
een huurwoning kan naar een verklaring 
van goed gedrag of goed huurderschap 
worden gevraagd bij de verhuurder. Tot 
slot is het raadzaam om navraag te doen bij 
het Bureau Kredietregistratie en altijd te 
vragen om een uittreksel van de gemeen-
telijke basisadministratie en een kopie van 
een geldig legitimatiebewijs.

Ook de huurovereenkomst zelf biedt 
mogelijkheden. Extra bepalingen kunnen 
worden opgenomen die voorkomen dat 
een huurder wijzigingen aanbrengt die de 
waarde van het pand negatief beïnvloeden, 
zoals de gevelkleur of reclame. Hiervoor 
kan het standaard ROZ-model van de 
Vereniging Raad voor Onroerende Zaken 
goed gebruikt worden. Na het sluiten van 
een huurovereenkomst is intensieve hand-
having noodzakelijk, waarbij vooral dient 
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te worden gelet op onderverhuur, inde-
plaatsstellingen, het permanent gesloten 
houden van het pand, het aanbrengen van 
wijzigingen aan het pand en betaalgedrag. 
Controleer daarbij regelmatig of degene 
achter de toonbank dezelfde persoon is als 
de persoon aan wie het pand verhuurd is en 
doe regelmatig navraag bij de Kamer van 
Koophandel welk bedrijf staat ingeschreven 
op het betreffende adres.

Hart voor zaak én buurt
Om niet alleen de leefbaarheid in de 
buurten te vergroten, maar ook een beter 
rendement op het bedrijfsonroerendgoed 
én het woningbezit in de buurt te realiseren 
is het dus van belang goed te blijven kijken 
naar de invulling en de uitstraling van 
de bedrijfsruimtes. Dat begint met het 
zoeken van kandidaten met hart voor de 
zaak én hart voor de buurt, en vergt een 
voortdurende inspanning om er zeker van 
te zijn dit ook zo blijft. Juist in deze tijd 
waarin de leegstand dreigt toe te nemen, 
is de verleiding groot om een pand aan de 
eerste de beste te verhuren. Voor de waarde 
van het vastgoed op langere termijn is het 
echter belangrijk om de tijd te nemen om 
een bonafide ondernemer te selecteren die 
tegen een redelijke huurprijs een goede 
boterham kan verdienen en de buurt een 
aantrekkelijke voorziening biedt.

De Transvaalbuurt
De Transvaalbuurt in Amsterdam is een 
voormalige Vogelaarwijk die gebouwd 
is tussen 1910 en 1930. Naast woningen 
die gebouwd zijn tijdens de stadsvernieu-
wing in de jaren tachtig, is er nog veel 
oorspronkelijke bebouwing. Vooral in de 
doorgaande straten zijn de plinten gevuld 
met bedrijfsonroerendgoed. Deze bedrijfs-
panden zijn voor het grootste gedeelte 
in eigendom bij vier woningcorporaties 
die ook de meeste woningen in de wijk 
in bezit hebben. In de Transvaalbuurt is 
een coalitie gevormd tussen het Stadsdeel 
Oost en de vier corporaties. Gezamenlijk 
hebben zij een externe vastgoedcoördinator 
ingeschakeld voor het verbeteren van het 

bedrijfsonroerendgoed in de buurt. Zij 
houdt de afdelingen bedrijfsonroerend-
goed van de corporaties scherp als het gaat 
om het beheer en organiseert periodiek 
overleg. Ook begeleidt zij ondernemers bij 
het aanvragen van de Kansenzonesubsidie 
die voor deze buurt geldt. Verder gaat 
zij actief op zoek naar goede kandidaten 
en draagt deze voor bij pandeigenaren. 
Hieronder volgen twee voorbeelden uit de 
praktijk waaruit blijkt dat het belangrijk is 
om kandidaten goed te screenen voordat 
een huurcontract met ze wordt afgesloten.

Een ambachtelijke slager was toe aan zijn 
pensioen en wilde zijn bedrijfspand, al vele 
jaren in eigendom, verhuren. Hij kwam 
in contact met een ondernemer die er een 
ijssalon in wilde vestigen. Op het eerste 
gezicht een uitstekende invulling. Uit 
onderzoek van de vastgoedcoördinator 
bleek echter dat de kandidaat-huurder 
weinig affiniteit met het product had – “dat 
ijs koop ik gewoon bij de Makro in” – en 
vooral geïnteresseerd was om in korte tijd 
zo veel mogelijk vestigingen te openen. 
Navraag bij de Kamer van Koophandel 
leerde bovendien dat de kandidaat in 
kwestie daarnaast eigenaar was van 
diverse smartshops. De slager zag af van de 
verhuur aan deze kandidaat en vond uit-
eindelijk toch een jonge enthousiaste slager 
die zijn zaak, de eerste maanden zelfs 
onder zijn begeleiding, wilde voortzetten.

De huurder van een winkel in dartsarti-
kelen diende een verzoek tot indeplaats-
stelling in bij de pandeigenaar. Deze ging 
hiermee akkoord zonder de gegevens van 
de nieuwe huurder te bekijken, maar eerst 
zou het pand worden gerenoveerd. Tijdens 
het bedrijfspandenoverleg dat door de vast-
goedcoördinator was ingesteld bleek dat er 
geen dartswinkel maar een vechtsportwin-
kel in zou komen. De verhuurder had dus 
niet akkoord hoeven gaan met het verzoek 
tot indeplaatsstelling. Bovendien was de 
verhuurder bij nader inzien van mening dat 
het publiek dat deze winkel naar de buurt 
zou trekken, geen positieve bijdrage zou 
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leveren aan de leefbaarheid en de sfeer in 
het winkelgebied. Tenslotte was ook niet 
nagegaan of de betreffende ondernemer 
zelf een goed bedrijfsplan en hart voor de 
buurt had. Na oplevering van de renovatie 
zou de huurovereenkomst in gaan. De 
huurder bleek niet meer te traceren op de 
bij ondertekening van de huurovereen-
komst verschafte adresgegevens, waardoor 
direct bij aanvang al een huurachterstand 
ontstond. Daarop is besloten het contract 
te laten beëindigen en voor het pand een 
andere huurder te selecteren.

Inmiddels is de Transvaalbuurt opge-
klommen: in 2005 gaven de bewoners als 
algemeen cijfer voor de leefbaarheid in 
de buurt nog een 5,9, en een 6,6 voor de 
winkels. In 2011 waren die cijfers respec-
tievelijk 6,5 en 7,1 (AFWC & Gemeente 
Amsterdam, 2012). Bovendien zijn de 
gezamenlijke inspanningen recentelijk 
beloond met een nominatie voor de 
Gulden Feniks, een belangrijke prijs voor 
gebiedstransformatie.

Sturende rol van de gemeente
Zorgvuldig beheer van bedrijfspanden 
is dus belangrijk. Gemeenten zijn in de 
meeste gevallen echter zelf geen eigenaar 
van bedrijfsonroerendgoed en de directe 
invloed op het beheer ervan is daardoor 
beperkt. Toch zijn er diverse mogelijk-
heden voor de gemeente om indirect 
invloed op het beheer en de uitstraling van 
winkelpanden uit te oefenen. 

Bijvoorbeeld door wet- en regelgeving en 
door subsidies voor gevelverbetering. Om 
te waarborgen dat de functie die in een 
pand wordt uitgeoefend optimaal aansluit 
bij de stedenbouwkundige structuur kan 
de gemeente in het bestemmingsplan 
vastleggen op welke locaties zij bepaalde 
functies al dan niet toestaat. Ook kan de 
gemeente de banden met pandeigenaren 
aanhalen en de samenwerking tussen 
eigenaren stimuleren. De gemeente kan 
faciliteren dat kandidaten voor bedrijfs-
ruimte worden doorverwezen naar de 

eigenaren en de gemeente kan eigenaren bij 
(laten) staan met advies over de inhoud van 
huurovereenkomsten. Door een zorgvuldig 
beleid ten aanzien van bedrijfspanden heeft 
een gemeente zo tal van mogelijkheden om 
het afglijden van winkelgebieden tegen te 
gaan en er zeker van te zijn dat de diversiteit 
aan functies in een wijk in stand blijft. Zo 
blijven levendigheid, afwisseling en het 
intensieve gebruik gewaarborgd, waar Jane 
Jacobs haar ‘Death and Life’ mee besluit: 
in buurten met ”kiemen van hun eigen 
herstel, met genoeg energie om over te 
houden voor problemen en noden buiten 
zichzelf.”

Joost Nicasie (j.nicasie@areaaladvies.nl) en Ellen 

Borgmeijer (e.borgmeijer@areaaladvies.nl) zijn eigenaar 

van Areaal Advies, een bureau gespecialiseerd in 

ruimtelijk-economisch advies. 
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  misschien wel hetzelfde doen”

“Als Wibaut nu zou leven, dan zou hij misschien wel hetzelfde doen”

Wat is de aanleiding van uw aanstelling tot 
hoogleraar?
“De leerstoel wordt elke vijf jaar opnieuw ingevuld 
door burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
met een relevant thema voor de stad. De opdracht die 
ik heb meegekregen gaat over de toekomst van de stad 
in het licht van de crisis. De opdracht is economischer, 
internationaler, duurzamer en planologischer georiën-
teerd dan die van mijn voorganger (Paul Scheffer over 
het immigratiedebat, red.). Het kent zodoende zowel 
een VVD-, GroenLinks-, als PvdA-kant. Hoe kun je de 
stad op de lange termijn duurzaam inrichten in deze 
onzekere tijden? Hoe komen wij, zoals de burgemeester 
zegt, in die Derde Gouden Eeuw?”

Jg. 45 / Nr. 5 / 2012 

U kiest een metafoor om uit te leggen waar u 
naartoe wilt. De stad als brein, waar staat dat voor?
“De creatieve kennisstad, de netwerkstad, smart 
city, dat zijn allemaal metaforen voor hoe wij 
tegenwoordig naar steden kijken. Eigenlijk zien we 
de stad steeds meer als een brein. Of een hele serie 
breinen bij elkaar, die met elkaar in contact staan. 
En zo kan je ook de stad ontwikkelen. Door al die 
breinen bij elkaar te brengen. Zowel bij de definitie 
van het probleem, als de opdracht of oplossing: breng 
zo veel mogelijk mensen bij elkaar. Het is heel simpel, 
wisdom of crowds. Eén van de essentiële voorwaarden 
voor het bereiken van collectieve intelligentie is een 
grootst mogelijke diversiteit van input. Bij wijze van 
spreken moet je zo veel mogelijk mensen van de straat 
plukken om de beste oplossingen te krijgen. Om zo te 
kunnen werken moet de gemeente zich sterker naar 
buiten richten en in contact treden met alle partijen. 
En niet op de oude manier in overleg met de tien 
corporaties en de vijf ontwikkelaars. Dat gaat niet 
meer lukken. Op het moment dat de gemeente zich 
opent, ontstaat een heel nieuwe opvatting over hoe zij 
zich verhoudt tot de stad.”

Hoe wilt u dat gaan bereiken?
“Wat ik heel graag wil is deze vernieuwing in de 

Een nieuwe vorm van planning? Hoe verhoudt dat zich tot de stad als brein? Zef 

Hemel, adjunct-directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente 

Amsterdam gebruikt deze metafoor voor de stad. Hij hield zijn inaugurele rede 

voor het hoogleraarschap van de Wibautleerstoel op 13 september. Een vijfjarige 

leerstoel die invulling moet geven aan de grootstedelijke vraagstukken waarvoor 

Amsterdam nu staat. Een bijna filosofische dialoog met de hoogleraar, opgetekend 

vlak voor zijn inaugurele rede. 
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kige idee loslaten dat wij, de experts, het allemaal 
beter weten. Misschien zijn wij wel het grootste 
probleem. Dankzij internet is er sprake van mass 
amateurization, alle amateurs doen nu mee.”

Een nieuwe open en democratische vorm van 
planning?
“Ja, planning op een hele open manier. En daar kan 
internet een geweldige rol in spelen. Maar je kunt 
het ook in het fysieke doen, in de ontmoeting en in 
de dialoog. We hebben daar een aantal pogingen toe 
gedaan, en verdorie, ze werken! Het is zo ongelofelijk 
goed wat er dan uit komt, veel slimmer en veel duur-
zamer. Vaak is het ook goedkoper, of het geld wordt 
er bij gevonden met crowdsourcing of via partijen die 
het zelfstandig willen financieren. Daarnaast heb je er 
ook een enorm politiek en democratisch profijt van. 
Er is geen politieke tegenstand meer als we het op 
deze manier gaan doen; de structuurvisie is unaniem 
aanvaard in de gemeenteraad. Maar het betekent 
nogal wat, want je moet ineens kennis en macht 
delen. Wij als planologen en experts kunnen niet 
meer pretenderen dat wij alles het beste weten. We 
gaan alleen het proces organiseren en luisteren en alle 
ideeën aggregeren. De oplossing en het geld vinden 
we vanzelf.”

Dat klinkt heel inspirerend, maar ook rooskleurig. 
Er blijven toch altijd conflicten en tegenstrijdige 
belangen in de stad? En is er geen risico dat de niet 
zo mondige burger wordt overgeslagen?
“Op de oude manier via inspraak deed maar een 
heel klein deel van de bevolking mee. Vaak kritische, 
hoogopgeleide, blanke burgers en steeds dezelfde ook. 

planologie verder ontwikkelen en testen in de stad. 
Ik denk dat wij de afgelopen jaren in Amsterdam 
hebben geëxperimenteerd met nieuwe vormen van 
planning. Die noem ik voorlopig open planning. 
Nu de machinerie vastloopt en de conventionele 
manieren van planning niet meer werken, ontstaat 
hét moment om open planning echt in de praktijk te 
brengen en daarop te reflecteren. En niet alleen in het 
hoofd, maar juist ook in de praktijk. Een voorbeeld: 
voor de Floriade in Amsterdam-Zuidoost hebben we 
een bidbook geschreven vanuit de open planning-
benadering. Eerder gebruikten we deze benadering 
bij de structuurvisie en met kleinere projecten elders 
in de stad. Hoe eerder je resultaten laat zien en hoe 
meer je feedback krijgt, hoe beter het is.”

Is dit een structurele verandering?
“Ik weet bijna zeker dat dit structureel gaat worden. 
Dat zie je ook in de geschiedenis van Amsterdam, en 
zeker in de afgelopen honderd jaar. In crisissituaties 
wordt elke keer weer een nieuw construct gemaakt, 
één die reageert op de toestand van dat moment. 
Daar kan je vervolgens weer twintig á dertig jaar 
mee vooruit richting een nieuwe hoogconjunctuur. 
Elke keer wordt het construct meer open. Ook 
deze verandering is een doorontwikkeling van het 
democratische model. We hebben sinds de revolutie 
van de jaren zeventig geprobeerd om het representa-
tief systeem uit de negentiende eeuw democratischer 
te maken. Het wordt tijd om weer een volgende stap 
te zetten, we moeten het nog democratischer maken. 
Niet omdat we er anders niet meer uitkomen, maar 
omdat het geweldige oplossingen biedt en ongeloof-
lijk goed is. Maar dan moeten we wel het hardnek-

Jan Duffhues en Marije Koudstaal
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Dat werkt niet meer, daar worden mensen cynisch van 
en het werkt conflicten in de hand. We grijpen dan veel 
te laat in. Met open planning zijn er wel conflicten maar 
ze worden heel snel opgelost, in een vroeg stadium. Het 
grappige is dat mensen elkaar gaan corrigeren. Niet 
alleen de experts, maar iedereen moet macht delen, 
elkaar corrigeren, en uiteindelijk moet het publiek zijn 
zegen geven. De kunst is om iedereen er in een vroeg 
stadium bij te betrekken. Dat betekent dat je processen 
zo organiseert dat iedereen er ook echt bij betrokken 
raakt. Ik noem dat de dramaturgie van planningspro-
cessen. Het moeten events worden, inspirerend en leuk, 
met storytelling en vol dialogen. Geen plankaarten, 
maar verhalen. Negentig procent van de kinderen 
in Amsterdam is allochtoon, die haal je erbij, via de 
kinderen bereik je de ouders. We hebben zelfs events 
ontwikkeld voor daklozen, ook dat kan als je er moeite 
voor doet. Die dramaturgie moet kloppen. En uiteinde-
lijk moet het bestuur zeggen: dat gaan we doen. 

Samenwerken is de crux. Ik vind het proces daarin 
bijna belangrijker dan het resultaat. We weten allemaal 
dat de publieke investeringen in de stad maar een 
fractie zijn van de private investeringen. Dat is altijd al 
zo geweest. Samenwerkingsconstructies kunnen echter 
steeds grootschaliger worden dankzij de technologie. 
Met nieuwe media kan je met miljoenen mensen 
samenwerken en zo Amsterdam ontwikkelen met alle 
inwoners samen. Daarbij is technologie ongelofelijk 
belangrijk, die brengt ons nieuwe mogelijkheden en 
meer vrijheid.”

Hoe brengt technologie vrijheid? En hoe staat dat in 
relatie tot de door u voorgestelde nieuwe manier van 
open planning? 
“Technologie wil ons vrij maken. Kevin Kelly heeft 
er over geschreven in What technology wants (2010, 
red.). Daar krijg je koude rillingen van. De slavernij is 
afgeschaft dankzij de stoommachine. Huishoudelijke 
apparaten hebben de vrouwen geëmancipeerd. De iPad 
bevrijdt ons van tijd en plaats. Dankzij die machines 
hebben we zoveel vrije tijd gekregen dat we veel tijd in 
ledigheid kunnen doorbrengen. Denk aan de toerist. 

Daarom moeten we ook planningsmodellen gaan 
ontwikkelen die grotere vrijheidsgraden hebben. 
Op die manier hebben we de Floriade en Vrijstaat 
Amsterdam (tentoonstelling over de toekomst van 
de stad Amsterdam, red.) ontworpen: toekomstplan-
nen maken met de grootst mogelijke vrijheid. Dat 
betekent: zo weinig mogelijk vooraf invullen. Maak 
geen ontwerp, maar iets inspirerends waarbij je zo veel 
mogelijk partijen aan boord kunt krijgen.”

Over dertig jaar, is het dan de technologie die de stad 
maakt?
“Ja, want de stad ìs technologie. De stad is het grootste 
technologisch construct dat er bestaat. Meer dan de 
helft van de technologie zit al onder de grond. En de 
stad ontwikkelt zichzelf. Ze neemt het bijna van ons 
over, zoals Kelly beschrijft. De stad zit vol motoren, 
en nu komen de beeldschermen. Uiteindelijk zal alles 
daaruit bestaan. Dan wordt alles mogelijk: waanzin-
nig! Het is ook zoals alle utopisten en science fiction-

“Als Wibaut nu zou leven, dan zou hij misschien wel hetzelfde doen”
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schrijvers hebben nagedacht over de samenleving. 
Verdorie, die sociale utopisten hadden wel iets 
te pakken. Omdat ze zo goed reageerden op de 
toenmalige technologie en de snelle transformatie 
van de economie. Technologie, die moet je niet 
uitvlakken. Daar moet je op reageren.”

Is dit de enig mogelijke toekomst? Zijn er nog 
alternatieven die u doen twijfelen?
“Er is een ander stadontwikkelingsmodel wat 
nogal furore maakt, dat is het Singapore-model. 
Het is een heel erg top-down gestuurd, staatska-
pitalistisch model waarin de overheid heel nauwe 
verbindingen aangaat met het bedrijfsleven en wél 
werkt met masterplannen en grote strategieën. In 
Moskou, China en Singapore staan alle neuzen 
dezelfde kant op. Ze zeggen daar: ‘de democratie 
werkt niet, die is te ingewikkeld en te traag’. Europa 
heeft daar afgedaan. Ze zetten top-down de lijnen 
uit, en dat werkt daar ogenschijnlijk ongelofelijk 
goed. Ik zet dit model heel scherp tegenover het 
Amsterdamse bottom-up model. En mijn stelling 
is: het Amsterdamse model kan hetzelfde als het 
Singapore-model. Sterker nog, het Amsterdamse 
model is beter. Want het is veel duurzamer. 

Maar het Singapore-model brengt mij soms wel aan 
het twijfelen. Is dat niet toch een effectiever model? 
Is triple helix niet beter? Ik heb iedere keer wel weer 
aanleiding om naar dat alternatief te kijken. Ik ben 
steeds op zoek naar hoe het zit, klopt het, is het 
waar? In het licht van de crisis wordt die discussie 
nu echt gevoerd. Is nu het ene model beter, of toch 
het andere?”

Is het Amsterdamse model wel een model? Is het 
niet te open om een model genoemd te worden?
“Ja, nu ik het zo zeg, heb ik ook mijn aarzelingen. 
Ik zou het leuk vinden, maar het is ironisch om 
tegenover het Singapore-model een Amsterdams 
model te zetten. Ik weet ook wel dat de werkelijk-
heid ongelooflijk divers is. Dat is maar goed ook. 
Ik schrik van mezelf als ik met één recept kom. 

Het is ook doodeng als je zegt: ‘nou, ik weet het, zo 
moet het’. Maar open planning is geen utopie. Dit 
voorstel is maar al te menselijk. We moeten het met 
elkaar rooien en we vinden met zijn allen oplos-
singen. Die oplossingen zijn uiteindelijk ongelofelijk 
goed en fijn. Maar het zijn andere oplossingen dan 
die van de experts.”

Wat zou Wibaut zeggen?
“Het leuke is, Wibaut voelde zich verwant met de 
Fabian society. De Fabians geloofden niet in de 
klassenstrijd. Wibaut sprak van volledige demo-
cratie. Hij was bezig met dezelfde vraagstukken, 
niet dialectisch maar met zijn allen, en dan vooral 
op lokaal niveau. Wibaut zag ook het belang van 
planning en een aanwezige overheid, maar ook van 
die van ondernemers, want hij was zelf ondernemer. 
Met dat gedachtengoed trok hij naar Amsterdam. 
Zoals ik Wibaut leer kennen was hij op zoek naar 
hetzelfde als wij. Ik voel me verwant. Als Wibaut nu 
zou leven, dan zou hij misschien wel hetzelfde doen. 
Een onwaarschijnlijk interessante en moderne man. 
Ik had wel eens in zijn huis willen rondlopen en dit 
gesprek met hem willen voeren.”

Jan Duffhues (j.duffhues@uva.nl) is adviseur mobiliteit en ruimte 

bij Movares en parttime promovendus aan de UvA. Marije Koudstaal 

(koudstaal@gmail.com) is planoloog en werkzaam voor de gemeente 

Amsterdam als projectleider in de ruimtelijke ordening. Beiden zijn 

redacteur van Rooilijn.
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Chris Kesteloot

Over de verborgen 
praktijken van bankiers

Aalbers, Manuel B. (2011) Place, 
exclusion and mortgage markets, 
Wiley-Blackwell, Chichester, 256 p., 
ISBN 978-1-4051-9657-4, € 24,00 

Hoewel het woord niet in zijn titel 
voorkomt, behandelt Place, exclusion 
and mortgage markets het fenomeen 
redlining: een praktijk die na de 
crash van 1929 door de Amerikaanse 
banken ontwikkeld werd om risico’s 
op hypotheekleningen te mijden en 
om hun winsten veilig te stellen. 
Redlining is het afbakenen van een 
gebied waarin geen hypothecaire 
leningen worden toegestaan omdat 
de kans groot geacht wordt dat kopers 
niet in staat zijn hun lening terug te 
betalen en/of dat de waarde van de 
woningen en dus het onderpand zal 
dalen. Het is met andere woorden een 

vorm van financiële uitsluiting: wie in 
dit gebied een woning wil kopen heeft 
geen toegang tot krediet en wie in dat 
gebied een woning wil verkopen, vindt 
geen kopers en kan zijn eigendom niet 
meer omzetten in financieel kapitaal. 
Gezien financiële uitsluiting een vorm 
van sociale uitsluiting is, hebben we 
hier ook te maken met een plaatsge-
bonden vorm van sociale uitsluiting. 

Ironisch genoeg komt het woord 
redlining van een maatregel die 
President Roosevelt nam om de golf 
van executieverkopen na de crash te 
milderen. Hij richtte de Home Owners 
Loan Corporation (HOLC) op die 
falende eigenaars moest onder-
steunen door hun hypotheeklening 
te herfinancieren of op te kopen. De 
HOLC innoveerde met de invoer van 
hypotheekleningen op lange termijn 
met vaste afbetalingen en met het 
ontwikkelen van betrouwbare metho-
den om de dekking van de leningen 
– de waarde(ontwikkeling) van de 
woningen en de betrouwbaarheid van 
de klant – te meten. In een land waar 
scherpe sociale scheidingslijnen even 
scherp in de residentiële ruimte terug 
te vinden zijn, worden woningwaarde 
en betrouwbaarheid van de klant snel 
verenigd in de waarde van de buurt. 
En zo produceerde HOLC residen-
tiële waarborgkaarten (residential 
security maps) voor meer dan twee-
honderd Amerikaanse steden. Op die 
kaarten zijn de buurten ingekleurd 
van groen voor de beste, risicoloze 
buurten tot rood voor vervallen buur-
ten met lagere sociale groepen (lees: 
zwarte bevolking) en ingestorte vast-
goedwaarden, waar het dus beter was 

om geen risico’s te lopen. Daarmee 
was redlining geïnstitutionaliseerd. 
Het is vreemd dat Aalbers hier niet 
verwijst naar Homer Hoyt, die vanuit 
de Federal Housing Administration 
(eveneens een instelling door 
Roosevelt in het leven geroepen om 
privé hypotheekleningen te verzeke-
ren) precies hetzelfde doel volgde en 
gelijkwaardig materiaal gebruikte (ik 
vermoed dat hij onder meer dezelfde 
schattinggegevens gebruikte) om 
zijn befaamde Structure and growth 
of residential neighborhoods in 
American cities te schrijven. 

Redlining is een verborgen praktijk. 
Noch bewoners, noch de overheid en 
soms ook concurrerende leningver-
strekkers krijgen inzicht in de afba-
kening van de ongewenste buurten. 
Dat verklaart waarom het meeste 
onderzoek over redlining Amerikaans 
is, want daar paste het in een staats-
gestuurde oefening om de hypotheek-
markt gezond te maken en werden 
gegevens beschikbaar gesteld (zoals 
die van Hoyt). Bovendien werd in 
1975 de Federal Home Mortgage 
Disclosure Act ingevoerd in het 
kader van de strijd tegen redlining, 
waardoor de banken de toegekende 
leningen moesten rapporteren. Dat 
verklaart gedeeltelijk ook waarom 
het Amerikaans onderzoek steeds 
meer hulpeloos verdeeld geraakt 
tussen enerzijds economen die met 
behulp van modellen proberen aan 
te tonen dat redlining niet bestaat en 
anderzijds sociologen en geografen 
die empirisch proberen aan te tonen 
dat daar wel sporen van zijn (hoewel 
redlining sinds 1968 door de Fair 
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Housing Act wettelijk verboden is). 
Daarbij is bitter weinig aandacht voor 
de economische, politieke en sociale 
context waarin redlining voorkomt, 
noch voor de gevolgen voor bewoners 
en buurten. 

Het boek van Aalbers breekt het 
debat open op al deze punten. Op 
overtuigende wijze toont hij het 
bestaan van redlining en aanverwante 
praktijken in enkele Nederlandse 
steden. Hij wist daar zelfs politiek 
Nederland mee wakker te schudden. 
In Milaan zocht hij ook en vond sterke 
staaltjes van yellowlining: geen wei-
gering van leningen, maar wel hogere 
rentevoeten en/of lagere leningbe-
dragen ten opzichte van de vastgoed-
waarde. Hij legt daarbij haarfijn uit 
dat redlining voor de uitleners zeer 
verleidelijk wordt in gebieden met 
een slappe woningmarkt, terwijl de 
hypotheekmarkt – die meestal op 
nationale schaal varieert – strak is. 
We weten dus waar en wanneer we 
naar redlining elders in de wereld 
moeten gaan zoeken. 

Naast het boek is er een foto essay 
over de Tarwewijk in Rotterdam, 
waarin Aalbers visualiseert hoe red-
lining sociale en financiële uitsluiting 
en vooral marginalisering van de 
getroffen buurten met zich mee-
brengt. Dat marginaliseringsproces 
blijkt in dit geval zelfs in staat om de 
renovatie-inspanningen van de stad 
teniet te doen. 

Aalbers kadert zijn studie over redli-
ning breed in. Hij begint met een strak 
overzicht van de literatuur over sociale 

en financiële uitsluiting en maakt 
duidelijk hoe redlining zich daartoe 
verhoudt. Hij plaatst zijn analyses in 
een sociaal-ruimtelijke benadering 
en wordt daarbij sterk geïnspireerd 
door het werk van David Harvey. Die 
geografische benadering van redlining 
ontvouwt een complex systeem waarin 
kapitaal en stad dynamisch verweven 
zijn. Hij bespreekt ook de markt 
als een institutie waarin actoren en 
structuren interageren en praktijken 
ontwikkelen die stabiliteit en homo-
geniteit nastreven als weermiddelen 
tegen de risico’s die economische 
agenten noodgedwongen op de markt 
moeten lopen. Hypotheekmarkten 
functioneren volgens deze logica en 
hun actoren ontwikkelen en instituti-
onaliseren daarom praktijken zoals 
redlining, maar ook klantenprofilering 
en credit scoring. 

Met deze benadering vermijdt Aalbers 
de valkuil van absolute en tijdloze 
sociale wetenschap en toont hij reso-
luut aan dat hypotheekmarkten en 
redlining onderhevig zijn aan geschie-
denis. Hij leert ons hoe credit scoring 
en het creëren van een secundaire 
hypotheekmarkt, waarin certificaten 
verhandeld worden die een samen-
stelling zijn van schijfjes van veilige 
tot risicovolle hypotheekleningen, 
aan de basis liggen van de subprime 
leningen in de Verenigde Staten en 
de context van de huidige financiële 
crisis tot stand brengen. Hij toont hoe 
een lokale en weinig actieve markt in 
Milaan (want het familiepatrimonium 
speelt een grotere rol in eigendoms-
verwerving dan de hypotheekmarkt) 
onder de druk van liberalisering en 

globalisering opengebroken werd en 
een nieuw winstveld vormt voor het 
financieel kapitaal. Hij verhaalt hoe 
de financiële crisis weer koudwater-
vrees in de Nederlandse hypotheek-
markt bracht en er opnieuw tekens 
van redlining opdoken, ofschoon na 
de politieke heisa de banken in 2007 
schoorvoetend hun gedragscode 
aangepast hebben en discriminatie 
op basis van de ligging van de woning 
verwierpen. 

De laatste sectie van het boek stelt 
dat redlining endemisch is. Maar het 
is ook verborgen. Precies daarom 
is het blootstellen ervan en het 
verenigen van mensen die er direct 
of indirect onder lijden van belang. 
Banken worden in verlegenheid 
gebracht wanneer buurtverenigingen 
zich verzetten tegen de marginalise-
ring van hun woongebied of wanneer 
lokale politici het niet nemen dat 
openbare investeringen in een buurt 
weggespoeld worden ten gevolge van 
redlining en de betrokken kredietver-
leners kunnen identificeren. Telkens 
speelt wetenschappelijke onder-
steuning een belangrijke rol bij deze 
acties. Daarmee legt het boek ook 
bloot hoe gewone mensen weer greep 
kunnen krijgen op hun werkelijkheid, 
namelijk door – net als Karl Marx 
verkondigde in Das Kapital – in te 
grijpen op de macht van diegenen 
die productiemiddelen (en financieel 
kapitaal) bezitten en beslissen wat 
ermee te doen. 

Het boek is hopelijk het begin van een 
langer verhaal. Het ontbreken van 
een band met Hoyt’s werk betekent 
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ook het ontbreken van systematische 
aandacht voor de dynamiek van de 
getroffen buurten (de Tarwewijk 
uitgezonderd), voor de manier waarop 
het residentieel gedrag van huishou-
dens daarmee beïnvloed wordt en 
voor de impact op de algemene soci-
aal-ruimtelijke dynamiek van steden. 
Op dezelfde voet moeten bruggen 
gelegd worden tussen redlining (en 
de bredere werking van de vast-
goedmarkten en de samenhangende 
hypotheekmarkten) en de dynamiek 
van sociaal-economische differenti-
atie in de steden. Nu zijn de vragers 
op de hypotheekmarkt in het verhaal 
nog relatief weinig gedifferentieerd. 
Maar de evolutie van de stedelijke 
arbeidsmarkt, inkomensdynamiek, 
migratiepatronen en demografie dif-
ferentiëren steden in tijd en ruimte 
op diepgaande wijze en dus ook de 
hypotheek- en de huisvestingsmark-
ten. Hetzelfde geldt voor het aanbod 
van bouwgrond en woningen die 
mede de evolutie van de vraag naar 
hypotheekleningen bepalen. 

Place, exclusion and mortgage mar-
kets is een boek van deze tijd, omdat 
het uitlegt hoe het financieel kapitaal 
steeds meer onze levens bepaalt. 
Ik wens dat het ook een klassieker 
wordt, want het is een trendsetter 
voor het soort onderzoek dat meer 
macht kan geven aan de gewone 
mensen die liever zelf hun leven 
willen uitbouwen. 

Chris Kesteloot (chris.kesteloot@eeskuleu-

ven.be) is hoogleraar Sociale en Economische 

Geografie aan de Katholieke Universiteit 

Leuven.

Wil Zonneveld

Een planologisch 
standaardwerk

Wagenaar, Cor (2011) Town plan-
ning in the Netherlands since 1800; 
Responses to enlightenment ideas 
and geopolitical realities, 010 
Publishers, Rotterdam, 639 p., ISBN 
978-9-064-50682-6, € 49,50

Een boek van bijna zeshonderd pagi-
na’s schrijven en dan toch de lezer op 
het hart drukken dat nog heel veel is 
weggelaten, zo eindigt Cor Wagenaar 
zijn weergaloze boek Town planning 
in the Netherlands since 1800 over 
tweehonderd jaar stedenbouw. Veel 
plannen en projecten liggen nog te 
wachten op onderzoekers en konden 
dus niet worden meegenomen, zo 
wordt op de laatste bladzijde van dit 
boek gesuggereerd. Het is een pret-
tige vorm van bescheidenheid terwijl 
het boek tegelijkertijd zeker ambi-
tieus te noemen is. Wat Wagenaar 

namelijk heeft geprobeerd is de grote 
hoeveelheid aan literatuur over de 
geschiedenis van de Nederlandse 
stedenbouw van ruwweg de laatste 
vijftien tot twintig jaar bij elkaar te 
brengen en te ontsluiten. In eerste 
instantie heeft hij daar een buiten-
lands lezerspubliek voor ogen gehad, 
maar het boek is zeker ook voor een 
Nederlands publiek zeer aantrek-
kelijk, ook voor diegenen die een deel 
van de literatuur waar dit boek op 
gebaseerd is reeds kent. Bij de keuze 
van zijn bronnenmateriaal is de auteur 
namelijk grondig te werk gegaan; 
ik kan geen literatuur bedenken die 
onterecht geen plek heeft gekregen. 
Het is echter maar weinig mensen 
gegeven om al dit materiaal te kennen. 

Het boek doet dus geen verslag van 
primair onderzoek, maar brengt 
literatuur, waaronder het eigen 
proefschrift over de wederopbouw 
van Rotterdam uit 1992 (ook geen 
dun boekje met bijna 400 pagina’s) 
samen. Maar Wagenaar doet veel 
meer dan compileren. De ondertitel 
geeft dit al aan. “Im Raume lesen 
wir die Zeit” (p. 22), een motto van 
de Duitse historicus Karl Schlögel, 
heeft Wagenaar ertoe aangezet om de 
stedenbouw in een historisch kader 
te plaatsen: aan het vakgebied kan 
geen autonomie worden toegekend, 
maar het zijn maatschappelijke en 
geopolitieke krachten die richting 
geven aan de stedenbouw. Zeven 
verschillende tijdvakken onderscheidt 
Wagenaar vanaf 1800. Het boek kent 
hiermee zeven delen, voorafgegaan 
door een omvangrijke proloog van 
bijna honderd bladzijden. Deze wordt 
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door Wagenaar gebruikt om beknopt 
de geschiedenis van Nederland vanaf 
de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden te presenteren (dat 
onderdeel is vooral voor een buiten-
lands lezerspubliek bedoeld) en dan 
vooral om de Verlichting een plek te 
geven. In elk van de zeven periodes 
komen de idealen van de Verlichting 
weer op een bepaalde en soms unieke 
wijze terug in het denken en werken 
van stedenbouwers en daarmee ook 
in de door hen mede vormgegeven 
ruimte, zo weet Wagenaar aanneme-
lijk te maken. 

Elk deel van het boek opent met 
een algemeen historisch perspec-
tief, telkens voorafgegaan door de 
afbeelding van een kaart van Europa 
die de geopolitieke verhoudingen 
weergeeft. Het zijn namelijk deze 
verhoudingen die in belangrijke mate 
bepalen in welk deel van Europa of 
de wereld de inspiratiebronnen, de 
‘intellectuele zwaartepunten’ (p. 569), 
van de Nederlandse stedenbouw 
gesitueerd liggen. Aanvankelijk was 
dat vooral Duitsland, later wordt dat 
de Angelsaksische wereld (een korte 
periode na de Russische revolutie tot 
Stalin aan de macht kwam hoorde 
daar ook de Sovjet-Unie bij) en 
de eerste decennia na de Tweede 
Wereldoorlog vrijwel exclusief de 
Verenigde Staten. In het laatste, 
zevende deel (‘Planning and the 
challenges of the market economy, 
1989 to the present’) is het niet meer 
een specifiek land, maar, onder 
invloed van het globaliseringsproces, 
de dominantie van het marktdenken 
die zijn stempel op de Nederlandse 

stedenbouw druk. Hoewel in deze 
periode (het vinextijdperk) en de 
voorafgaande periode gigantische 
aantallen woningen worden gebouwd, 
een compleet snelwegennet over 
Nederland wordt uitgerold en een 
groot deel van het landelijk gebied 
op de schop gaat, is het de periode 
1914–1945 die door Wagenaar als de 
hoogtijdagen van de Nederlandse 
stedenbouw wordt bestempeld. 
Waarom dat zo is, wordt duidelijk in de 
laatste alinea van de zevende periode 
(waar we nog steeds inzitten): het is de 
dominante ideologie van het markt-
denken die ervoor heeft gezorgd dat 
de discipline van de stedenbouw niet 
meer in staat is zich te ontplooien 
als een ‘planning discipline’ (p. 565). 
Geen van de grootschalige plannen 
uit het heden en recente verleden (de 
allergrootste is Leidsche Rijn) kan 
zich meten met de grand visions van 
mensen als Van Eesteren, Witteveen 
en Dudok. Voor een deel geïnspireerd 
door de idealen van de Verlichting 
hadden deze voormannen een visie op 
de stad en in welke richting deze zich 
diende te ontwikkelen. 

Wagenaar pleit niet voor een terug-
keer naar blauwdrukplanning, dat zou 
overigens ook niet kunnen vanwege de 
complete doordrenking van de institu-
ties rond het métier van de steden-
bouw door marktdenken. Stedenbouw 
moet zich volgens hem richten op het 
ontwikkelen van planningsstrategieën 
gericht op ecologische duurzaamheid. 
Het is dan onvermijdelijk dat de kern 
van de stedenbouw als plannings-
discipline in beeld komt: “planners 
will be obliged to confront the moral, 

ideological and, therefore, political 
dimension of their work – and that 
brings us back to the beginning of our 
story”. Zo weet Wagenaar mooi en 
overtuigend het eind van zijn boek te 
koppelen aan het begin. 

Wat mij betreft is Town Planning in the 
Netherlands since 1800 nu reeds een 
standaardwerk. Het boek laat gelijk 
zien hoe onmisbaar de financiële mid-
delen zijn van het Stimuleringsfonds 
voor de Architectuur en van verwante 
organisaties als de EFL Stichting, 
maar ook van NWO en de eigen midde-
len van universiteiten. Zonder deze is 
geen goede geschiedschrijving van de 
stedenbouw en planologie mogelijk. 

Wil Zonneveld (w.a.m.zonneveld@tudelft.nl) is 

hoogleraar stedelijke en regionale ontwikke-

ling bij Onderzoeksinstituut OTB, Technische 

Universiteit Delft.

Geleefd burgerschap

Gowricharn, Ruben, Dirk Willem 
Postma & Sandra Trienekens (2012) 
Geleefd burgerschap. Van eenheids-
dwang naar ruimte voor verschil en 
vitaliteit, SWP, Amsterdam, 190 p., 
ISBN 978-90-8850-334-4, € 27,00

Onder wetenschappers en sociale 
professionals is er een groeiende 
onvrede met het hedendaagse debat 
over burgerschap in Nederland. In 
dit debat worden rigide claims aan 
burgers gericht, terwijl er nauwelijks 
aandacht is voor de uiteenlopende 
manieren waarop burgers in het 
dagelijks leven aan de samenleving 
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deelnemen en vorm geven aan hun 
leefwereld. De tien hoofdstukken 
in deze bundel verkennen juist het 
geleefde burgerschap: de leefcultuur 
en dagelijkse praktijken waarin 
andere vormen van samenleven 
tot bloei komen, waarin ruimte is 
voor verschil en vitaliteit. Daarbij 
trachten de auteurs het dominante 
burgerschapsdenken zo veel 
mogelijk los te laten door met een 
aantal populaire aannames af te 
rekenen: ze nemen afscheid van 
maakbaar burgerschap. Ook stellen 
zij het perspectief van binnenuit 
centraal, vanuit de beleving van 
de mensen om wie het in veel 
debatten gaat: de migranten en 
hun nakomelingen, de bewoners 
van zogenaamde ‘krachtwijken’, 
stadsnomaden en jongeren. Het 
doel van Geleefd burgerschap is 
om een impuls te geven aan het 
vastgelopen burgerschapsdebat 
door de heterogeniteit van 
burgerschapspraktijken voor het 

voetlicht te brengen. De auteurs 
richten zich op een algemeen 
leespubliek van geïnteresseerde 
burgers, met bijzondere aandacht 
voor beleidsmakers, onderzoekers, 
sociale professionals en studenten 
aan het hoger onderwijs. 

1000 jaar Amsterdam

Feddes, Fred (2012) 1000 jaar 
Amsterdam. Ruimtelijke geschiede-
nis van een wonderbaarlijke stad, 
THOTH, Bussum, 368 p., ISBN 978-90-
6868-530-5, € 29,90;
Engelse editie: A millennium of 
Amsterdam. Spatial history of a 
marvellous city, 368 p., ISBN 978-90-
6868-595-4, € 29,90

Er zijn al heel wat boeken over 
de geschiedenis van Amsterdam 
verschenen, maar tot nu toe ontbrak 
volgens de architectuurhistoricus 
Fred Feddes een werk over de 
ruimtelijke ontwikkeling van de 

hoofdstad. Dit gat tracht hij te vullen. 
De auteur rijgt een snoer van veertig 
verhalen over het oorspronke-
lijke landschap, de ontginning, de 
veranderlijke relatie tussen water 
en land en de nog altijd voortdurende 
geschiedenis van het bouwen en ver-
bouwen van de stad aan elkaar. Vanaf 
de Dam waaiert het boek uit door de 
stad en het ommeland en door de tijd 
vanaf het jaar 1000 tot nu, langs de 
hoogtepunten van de geschiedenis en 
ook over intrigerende zijpaden, om te 
eindigen met een welverdiend dagje 
naar het strand van IJburg. 1000 jaar 
Amsterdam is een fraai geïllustreerd 
boek voor een schappelijke prijs en, 
heel praktisch, ook in een Engelse 
uitgave verkrijgbaar. 

Van de maakbare naar de 
lerende stad

Walraven, Guido & Cees-Jan Pen 
(red.) (2011) Van de maakbare naar 
de lerende stad. De praktijkgerichte 
bijdrage van lectoraten, Garant, 
Antwerpen/Apeldoorn, 309 p., ISBN 
978-90-441-2828-4, € 31,00

De tijd van grootschalige ingrepen 
en projecten in de steden is voorbij, 
maar wat is hiervoor in de plaats 
gekomen? Waarom overlijden mensen 
in achterstandswijken eerder dan in 
welvarendere delen van de stad en wat 
is daaraan te doen? Helpen buurtbar-
becues en straatfeesten om de kloof 
tussen allochtonen en autochtonen te 
dichten? Wat is er nodig om wijken en 
buurten die vergaand verloederd zijn 
opnieuw een kloppend hart te geven? 
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Wat zijn de gevolgen als overheden 
echt vraaggericht gaan werken en 
werken met realistische verwach-
tingen? Dit boek geeft een actueel 
overzicht in stedelijk praktijkrelevant 
onderzoek van zesentwintig lectora-
ten aan de Nederlandse hogescholen. 
De auteurs van de bundel zijn op zoek 
naar onderbouwde antwoorden op 
complexe vragen waar stedelijke pro-
fessionals en bestuurders dagelijks 
mee worstelen. 

De Hollandse Metropool

Hoog, Maurits de (2012) De Hollandse 
metropool. Ontwerpen aan de kwa-
liteit van interactiemilieus, THOTH, 
Bussum, 208 p., ISBN 978-90-6868-
589-3, € 34,50

Wat maakt een grote stad tot metro-
pool? Volgens Maurits de Hoog zijn 
het vooral de vele bezoekers die een 
stad aantrekt en tot een metropool 
maken: zakenmensen, binnen- en 
buitenlandse toeristen, congresgan-
gers, vluchtelingen, expats en regio-
bewoners. Aantrekkelijke faciliteiten 
voor interactie, voor ontmoetingen 
en voor uitwisseling van goederen 

zijn hiervoor cruciaal. In Nederland 
is de afgelopen decennia vooral geïn-
vesteerd in de harde infrastructuur 
van de logistieke interactie: havens, 
stations, vliegvelden en veilingen. 
Voor de kwaliteit van een metropool 
zijn echter zakencentra, musea, 
metropolitane parken, campus-
sen, cultuurclusters, badplaatsen, 
uitgaanscentra en winkelgebieden 
minstens zo belangrijk om ontmoe-
tingen te faciliteren en daarmee 
metropoolontwikkeling mogelijk te 
maken. Maurits de Hoog kijkt vooral 
naar de kwaliteit van deze interac-
tiemilieus en vergelijkt de Hollandse 
metropool met voorbeelden uit 
het buitenland. Het boek is tevens 
zijn nalatenschap bij zijn afscheid 
als hoogleraar stedenbouwkundig 
ontwerpen stad en regio aan de 
Technische Universiteit Delft.

Spaces and projects of 
national importance

Scholl, Bernd (red.) (2012) SAPONI. 
Spaces and projects of national 
importance, vdf Hochschulverlag, 
Zürich, 128 p., ISBN 978-3-7281-3392-
2, € 54,00

Dit boek is het resultaat van drie 
symposia over gebieden en pro-
jecten van nationale betekenis met 
experts op het gebied van ruimtelijke 
ordening aan de Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich. 
Vertrekpunt is de toenemende 
complexiteit van ruimtelijke 
ontwikkelingsprojecten door de 
toenemende interactie van actoren 
op verschillende schaalniveaus. In 
het geval van een proactieve houding 
van planners bij dit soort grootscha-
lige opgaven vraagt dit om nieuwe 
instrumenten en adequate commu-
nicatie, in het bijzonder met burgers. 
De doelstelling van dit boek is geen 
prescriptieve oplossing, maar een 
poging grip op het thema te krijgen. 
De casestudies van grootschalige 
ruimtelijke vraagstukken in uit-
eenlopende regio’s in Europa laten 
zien dat een nieuwe aanpak nodig 
is. In de bijdragen debatteren de 
experts welke aspecten het meest 
naar voren komen en waar volgens 
hen mogelijke oplossingsrichtin-
gen te zoeken zijn. Aan de orde 
komen reflecties over de rol van de 
Europese Unie, planningsystemen 
en ruimtelijk beleid, strategieën en 
de verschillen in de politieke context. 
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De bondigste muziekrecensie ooit was deze: ‘Het 
Argoskwartet speelde gisteravond Brahms. Brahms 
verloor.’ Als u dit leest zijn de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zo’n drie weken achter de rug. Als ik 
dit schrijf zijn er nog drie te gaan. Ik lees programma’s 
die vertellen dat niemand iets wil veranderen. Sinds de 
crisis eind 2008 uitbrak is er ook niets veranderd. Na de 
redding van de banken zijn de hersenpannen op sterk 
water gezet. Nederland zat stil, bleef stilzitten, zit nog 
steeds stil en blijft het liefst tot de jongste dag stilzit-
ten. Doodstil de crisis uitzieken, dat is wat het volk wil: 
hypotheekrente blijven aftrekken; goedkoop ziek zijn en 
beter worden; steeds ouder worden zonder dat het meer 
mag kosten; virtuele boekwinst op huizenverkoop niet 
willen missen; liever minder weten dan langer studeren. 
De kiezer koos in september zijn afgevaardigde. Hebben 
beiden verloren? 

Op  het vakgebied wordt ook alles uitgeziekt. Kranten, 
vakbladen en congressen staan in het teken van 
armoede: er is niets te doen en aan dat niets wordt niets 
gedaan. Het wordt uitgeziekt. Vroeger werd in crisistijd 
nog wel eens over de toekomst nagedacht. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog – hoezo crisis? – zelfs over de 
lange lijn van 1500 tot 2100. Wat speelde er? Wat gaat er 
spelen? Welke krachten waren werkzaam? En straks? 
Wie deden het? Wie straks? Welke visie bepaalde de 
toekomst? Visie? Ook de toekomst wordt uitgeziekt. 
Meer dan lippendienst aan duurzaamheid las ik niet: 
‘verduurzamingsbelemmerende regelgeving afschaf-
fen’; ‘internationale klimaatafspraken’; 85% van de 
rotzooi die wij produceren recyclen en een partij van 
volidealisten wil een Wet Mooi Nederland invoeren. 
Toelichting ontbreekt. Toch aan de toekomst gedacht? 
Mooi Nederland? Ik schrok. Je bent een serieuze kiezer 
die nooit een beurt overslaat en dus zelf aan het denken 
slaat. Politici hebben dat trouwens liever niet. 

Waar begin je zoiets? In Rotterdam natuurlijk, op Tilburg 
na de mooiste stad van Nederland. In het gemeentelijke 
Relatietijdschrift (die ambtelijke naam alleen al) uit juni, 
lees ik dat een Belgische architect, zekere Declerck, de 
vijfde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 
(IABR) onder het motto Making City curateert. Voor de 
zekerheid is de man in Brussel kantoor blijven houden 
en Thalyst hij naar de Maasstad op en neer. Wat is zijn 
toekomstdroom? ‘De stad van morgen maken we samen.’ 
Hij blijkt een procesridder, geen ontwerper, maar een 
iPhonefetisjist die met een voortdurende blik op het 
schermpje van zijn sociale lifeline de ‘samenspraak 
van de actoren’ wil begeleiden. Kortom, helemaal een 
jongen van deze tijd, zeg van de generatie SAMEN. Wat 
denkt de oudere lezer die zijn klassieken kent? Jazeker: 
‘samen voor ons eigen.’ Ook de ontwerpende delen van 
het vakgebied, die vroeger nog om hun visionaire plaatjes 
en praatjes werden benijd, weten niks beters meer dan 
samen. Liever een foto van de samen gemaakte krotten-
wijken van Rio of Kolkata aan de wand, dan een stad van 
Le Corbu of Frank Lloyd Wright. 

Making Mooi Nederland? Lijkt me een therapeutisch 
doekje voor het uitzieken. De bedenkers hebben immers 
decennia lang grotelijks de hand gehad in de opleiding 
van onderwijzers die niet meer tot 10 kunnen optellen 
en onmiddellijk niet meer kunnen spellen. De partijgan-
gers van Mooi Nederland hebben polders vol verziekt 
met draaistaken (windmolens). Op een windstille dag 
mag ik er graag aan denken. Nooit heb ik een one issue 
stem uitgebracht. Mijn stemwijzer heet maagstreek. 
Sommigen noemen die intuïtie, anderen spreken van 
onderbuik. Maakt niet uit. Volgens Dick Swaab wordt alles 
door de hersenen bestuurd, al lijkt het er verdacht veel 
op dat sommige lichaamsdelen aan autonome zelfsturing 
doen – dat rode potlood op 12 september wel in de hand 
gehouden? En? De uitslag al een beetje uitgeziekt?

Column O. Naphta 

Uitzieken

Column: Uitzieken 
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