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‘Gebiedsontwikkeling’	na	de	
overkreditering

Lenny Vulperhorst

Er is een fascinerende foto van het ontwerpteam dat begin jaren ’60 Hoog 

Catharijne ontwierp. Op de foto staan academici vanuit verschillende 

disciplines gebogen over een maquette. Zij verbeelden de wetenschappelijke 

aanpak van gebiedsontwikkeling net na de Tweede Wereldoorlog. Voor het 

eerst werken een planoloog, een civiel ingenieur, een econoom, een socioloog, 

een sociaal geograaf en een wiskundige samen aan een integraal plan.

Geïnspireerd	door	shopping	malls	met	kantoren	in	het	buitenland	en	nieuwe	

stationsconcepten	zoals	het	Parijse	station	Montparnasse,	kwam	Bredero’s	

Bouwbedrijf	(want	daar	werkten	die	academici)	begin	jaren	zestig	via	

projectontwikkelingsdochter	Empeo	met	een	baanbrekend	plan	voor	de	vernieuwing	

van	het	stadscentrum	in	Utrecht.	Empeo	zou	zich	gaan	richten	op	de	planning,	

de	financiering	en	het	beheer	van	vastgoedprojecten.	Eigenlijk	was	alles	in	deze	

‘scientific’	benadering	integraal:	de	opgave,	de	ontwikkelaar	en	het	team.	Daarnaast	

was	publiek-private	samenwerking	essentieel.	Zodra	een	idee	landde,	moest	het	

verder	worden	uitgewerkt	met	de	lokale	overheid	en	betrokken	partijen	zoals	

de	spoorwegen.	Bijzonder	is	bovendien	dat	burgers	begin	jaren	zestig	kennelijk	

smachtten	naar	dit	soort	vernieuwende	projecten:	er	was	veel	steun.	Tussen	het	

lanceren	van	het	initiatief	voor	Hoog	Catharijne	in	1962	en	de	instemmende	

besluitvorming	in	de	Utrechtse	raad	zat	anderhalf	jaar.

Hoog	Catharijne	illustreert	dat	gebiedsontwikkeling	niet	iets	is	van	de	jaren	nul,	maar	

past	in	een	lange	traditie	van	grootschalige	stedelijke	ingrepen.	Zelfs	het	vocabulaire	

van	de	jaren	zestig	van	de	vorige	eeuw	is	niet	wezenlijk	anders	dan	dat	in	de	

jaren	nul.	Toch	is	er	geen	lineaire	ontwikkeling	in	‘het	vak’	gebiedsontwikkeling.	

Gebiedsontwikkeling	was	immers	vanaf	medio	jaren	zeventig	volstrekt	‘fout’.	En	

of	het	nu	om	de	plannen	van	Reinier	Zwolsman	in	Scheveningen	of	die	van	Jan	

de	Vries	in	Utrecht	ging,	projectontwikkelaars	waren	in	de	pers	en	de	volksmond	

‘speculanten’.	
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Exit oude businessmodel
Ook	op	dit	moment	is	er	sprake	van	een	omslag	in	gebiedsontwikkeling.	Grootschalige	

integrale	plannen	zijn	vanwege	de	economische	omstandigheden	onhaalbaar.	En	de	

tovenaars	van	gebiedsontwikkeling	(lees:	de	projectontwikkelaars)	staan	met	lege	

handen.	Hun	businessmodel	is	uitgewerkt	omdat	banken	de	kredietkraan	hebben	

dichtgedraaid	én	eventuele	afnemers	van	gebouwen	en	woningen	in	staking	zijn.	Dat	

gaat	de	komende	jaren	ook	niet	goed	komen,	zoals	velen	in	de	vastgoedsector	nog	

steeds	hopen.	‘2008’	was	volgens	mij	een	omslagpunt 1 /.	

Schema											Kenmerken	van	het	oude	en	nieuwe	businessmodel 2/
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Nieuwe	businessmodel	
(2010	-			)

Coproducent

Kennis

Klein	denken

Klanten	(bewoners,	gebruikers)

Persoonlijk	gebouw

Aanpasbaar	gebouw

Maatwerk	vanuit	modules	
en	standaarden

Kieskeurig,	keuzevrijheid

Gegarandeerde	eindproducten

Langdurige	klantrelaties

Kleinschalig	stap	voor	stap
simpel	proces

Transformeren

Directe	financiering	bewoners	en	gebruikers

Kleine	eenheden

Overheid	steunt	vraagzijde

Co-creatie	bewoners	gebruikers

Oude	businessmodel	
(1945	-	2010)	 	

Blindeman	

Grond	

Massa	maken	

Anonieme	markt	

Anoniem	gebouw	

Immobiel	gebouw:	groot,	veel	eigenaren	

Standaardisatie	met	detailvariatie
		

Schaarste	

Improviseren	

Eenmalige	transacties	

Grootschalig	gebiedsgericht
complex	proces	

Nieuwbouw	

Financiering	van	banken	en	beleggers	

Start	bij	70%	verkoop	

Overheid	steunt	aanbodzijde	

Macht	aanbodzijde	
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Het	wederopbouwmodel	van	eeuwige	groei	en	uitbreiding	is	vastgelopen	en	onduidelijk	

is	wat	daarvoor	in	de	plaats	komt.	De	oude	vastgoedmarkt	bestond	dankzij	

overkreditering	van	zowel	de	aanbod-	als	de	vraagzijde.	Vastgoed	kende	bovendien	

een	soort	autonome	waardestijging,	waardoor	te	hoge	financieringslasten	aan	de	

voorkant	zich	aan	de	achterkant	wel	weer	terugverdienden.	Dat	gold	zowel	voor	de	

projectontwikkelaar	als	de	particulier	die	een	woning	kocht.	Dat	oude	businessmodel	

is	uitgewerkt,	maar	hoe	ziet	het	nieuwe	er	dan	uit?	Een	voorzichtige	poging	vooruit	te	

kijken.

Van gebieden naar projecten
Veel	plannen	zitten	op	slot.	Er	zijn	ideeën,	initiatieven	en	plannen	in	overvloed,	maar	het	

ontbreekt	aan	financiële	middelen	om	ze	te	realiseren.	Bovendien	zijn	de	drijvende	

krachten	achter	de	plannen	(lees:	projectontwikkelaars,	ontwikkelende	corporaties,	

actieve	beleggers,	investerende	gemeenten)	vaak	weg.	De	stagnatie	wordt	

veroorzaakt	door	een	gebrek	aan	geld	en	vertrouwen.	Banken	stellen	geen	krediet	

beschikbaar	en	initiatiefnemers	en	afnemers	stellen	beslissingen	uit.	De	traditionele	

partijen	uit	de	bouwkolom	houden	elkaar	op	deze	wijze	gevangen.

De	situatie	zal	de	komende	jaren	niet	wezenlijk	veranderen.	Het	beeld	van	de	jaren	tachtig	

van	de	vorige	eeuw	doemt	op	als	perspectief.	Toen	werd	een	scherpe	breuk	in	de	

marktontwikkeling	vanaf	1979	gevolgd	door	jaren	van	stagnatie	en	pas	herstel	in	de	

jaren	negentig.	De	antwoorden	waren	forse	overheidsbezuinigingen	en	meer	ruimte	

voor	marktwerking.	De	verwachtingen	nu	zijn	dat	de	publieke	investeringen	langjarig	

onder	druk	staan	en	investeringen	van	semipublieke	partijen	als	woningcorporaties	

en	voormalige	nutsbedrijven	tamelijk	onvoorspelbaar	zullen	zijn.	Kleinschalige	

projecten	zullen	doorgaan,	grote	ontwikkelingen	zullen	stagneren.	Dat	beeld	zal	in	

de	private	sector	niet	veel	anders	zijn.	Per	saldo	betekent	dit	dat	er	selectief	nieuw	

zal	worden	gebouwd	en	dat	het	accent	zal	gaan	liggen	op	voorzichtig	ontwikkelend	

beheren.	Kleine	ingrepen	in	het	bestaande	zullen	centraal	staan.	Kleinschalige	nieuwe	

ontwikkelingen	zullen	heel	specifiek	en	customerdriven	zijn.	Weinig	integraal	en	

meeslepend,	maar	juist	heel	monofunctioneel	en	direct,	als	business	to	business	en	

business	to	consumer.

Als	er	het	komend	decennium	wordt	ontwikkeld,	dan	zullen	dat	eerder	projecten	zijn	

dan	gebieden.	Overigens	wil	dat	niet	zeggen	dat	projecten	die	stap	voor	stap	en	

waarschijnlijk	in	een	planloze	volgorde	worden	gerealiseerd	niet	in	iets	groters	

zullen	passen.	Dat	zal	niet	zo	snel	veranderen,	daarvoor	zijn	de	planmodellen	

en	opvattingen	over	samenhang	en	beeldkwaliteit	in	Nederland	te	taai.	Maar	

dát	gebiedsontwikkeling	noemen	lijkt	me	een	voorbeeld	van	begripsinflatie.	

Gebiedsontwikkeling	wordt	kralen	rijgen	zonder	al	te	veel	regie	tegen	de	vage	

achtergrond	van	een	deels	(on)voorspelbaar	decor,	met	deels	nieuwe	spelers.	

Improvisatietoneel	dus.
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Waar is geld te vinden?
In	de	keten	van	opeenvolgende	acties	en	actoren	in	het	bouwproces,	de	zogenaamde	

bouwkolom	zoals	die	onderwezen	wordt	op	de	business	schools,	is	het	leven	

eenvoudig.	Er	is	geld	of	een	initiatief	en	dat	leidt	uiteindelijk	tot	een	bouwwerk	

dat	van	eigenaar	verwisselt.	Steeds	meer	gespecialiseerde	partijen	werken	samen,	

maar	met	gescheiden	verantwoordelijkheden	aan	dat	eindproduct.	Komisch	is	dat	

gebruikers	of	eigenaren	in	dat	systeem	geen	plekje	hebben.	In	de	bouw	is	er	sprake	

van	een	aanbodgedreven	systeem:	bouwwerken	worden	geproduceerd	voor	een	

overwegend	anonieme	vraag	in	een	markt	die	gekenmerkt	wordt	door	schaarste.	

Maar	hoe	gaat	dat	functioneren	in	een	vragersmarkt?	Dat	is	de	breinbreker	van	dit	

moment.	Mijn	stelling	is	dat	er	geld	genoeg	is,	maar	dat	we	op	zoek	moeten	naar	

de	burgers,	bedrijven	en	instellingen,	die	dat	geld	willen	investeren	in	vastgoed.	

Vervolgens	moeten	we	samen	met	deze	investeerders	hun	projecten	gaan	uitvoeren	

en	waar	mogelijk	die	trachten	te	verbinden	met	andere	opgaven.	Van	onder	op.	

Cocreërend.	Ondersteunend.	In	coproductie.

Er	zijn	vier	andere	manieren	om	de	komende	jaren	tot	lokale	ontwikkelingen	te	komen.	De	

eerste	is	nadrukkelijker	aan	te	sluiten	bij	de	investeringsagenda	van	lokale	bedrijven	

en	instellingen.	De	tweede	is	de	wensen	van	burgers	als	uitgangspunt	te	kiezen.	De	

derde	is	de	wijk	te	mobiliseren	om	hun	leefgebied	op	orde	te	houden.	En	de	vierde	is	

een	selectieve	lokale	investeringsagenda.

Bedrijven
In	alle	grote	steden	en	kleinere	gemeenten	zijn	bedrijven	van	plan	de	komende	jaren	te	

investeren	in	vastgoed.	Bedrijven	investeren	in	onderhoud	van	bestaande	gebouwen.	

En	in	(ver)nieuwbouw.	Dat	geldt	ook	voor	maatschappelijke	instellingen.	Vaak	hebben	

we	het	dan	vooral	over	woningcorporaties,	maar	we	moeten	ook	meer	oog	hebben	

voor	investeringen	van	zorginstellingen,	scholen,	ziekenhuizen,	culturele	instellingen	

et	cetera.	Het	is	opmerkelijk	vast	te	stellen	dat	ontwikkelbedrijven	(noch	publieke,	

noch	private)	niet	op	de	hoogte	zijn	van	de	particuliere	investeringsagenda	voor	

de	komende	5	tot	10	jaar	in	Nederlandse	gemeenten,	terwijl	er	in	de	meeste	steden	

miljarden	zullen	worden	geïnvesteerd.	Steden	en	ontwikkelaars	die	op	zoek	zijn	naar	

geld	doen	er	goed	aan	dit	inzicht	snel	te	krijgen	om	vervolgens	de	investeerders	te	

helpen	hun	plannen	uit	te	voeren.	Vooral	steden	kunnen	daar	veel	aan	doen,	omdat	

zij	door	particuliere	investeerders	vaak	eerder	als	hindermacht	worden	gezien	dan	als	

ondersteuner.	Een	politieke	en	ambtelijke	basishouding	van	‘hoe	kunnen	wij	helpen	

die	investeringen	zo	snel	mogelijk	te	effectueren’	is	dan	cruciaal.	

‘Gebiedsontwikkeling’	na	de	overkreditering	 	Lenny Vulperhorst14
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Burgers
Datzelfde	geldt	natuurlijk	ook	voor	de	investeringen	van	burgers.	Natuurlijk	is	er	

nog	steeds	veel	vraag	naar	woningen,	kleinschalige	of	flexibele	werkplekken	

en	bedrijfsruimte	voor	starters.	Het	is	alleen	de	kunst	die	wensen	en	

investeringscapaciteit	te	mobiliseren.	Overal	in	Nederland	zijn	er	verspreide	

initiatieven	om	burgers	in	de	positie	te	brengen	om	zelf	te	gaan	bouwen,	mee	te	

gaan	ontwikkelen	of	te	helpen	versneld	en	gemakkelijker	te	‘verbouwen’.	Het	direct	

samen	met	burgers	gaan	ontwikkelen	van	kleine	locaties	of	het	bieden	van	ruimte	

aan	initiatieven	van	burgers	zelf,	zet	de	bestaande	bouwkolom	op	zijn	kop.	De	burger	

is	opdrachtgever	en	financier	tegelijkertijd.	

Ontwikkelend beheren
Als	er	bezuinigd	wordt	is	er	geen	geld	voor	nieuwe	dingen	en	staat	ook	het	onderhoud	

van	het	bestaande	onder	druk.	Onderhoud	kun	je	immers	uitstellen.	Voor	een	

goed	investeringsklimaat	in	een	wijk	en	voor	de	door	Richard	Florida	geprezen	

quality	of	life,	is	het	dus	belangrijk	de	openbare	ruimte	(in	een	brede	betekenis)	op	

orde	te	houden.	Publieke	investeringen	in	schoon,	heel	en	veilig	blijven	onverkort	

nodig.	Groene	initiatieven,	variërend	van	tuinen	op	daken	tot	het	benutten	van	lege	

bouwlocaties	voor	moestuinen	of	tijdelijke	groenvoorzieningen,	moeten	met	prioriteit	

worden	ondersteund	door	publieke	en	private	partijen.	Leegstaande	gebouwen	

moeten	zo	snel	mogelijk	door	eigenaren	in	tijdelijk	gebruik	worden	gegeven	aan	

startende	ondernemers,	studenten	en	andere	woningzoekenden.	Ontwikkelend	

beheren,	want	daar	hebben	we	het	over,	dient	een	nieuwe	discipline	te	worden	in	

de	vastgoedsector.	Zo	kunnen	investeringen	in	het	publieke	domein	beter	worden	

georganiseerd	door	vroegtijdig	met	betrokken	ondernemers,	instellingen	en	burgers	

aan	de	slag	te	gaan.	Het	bundelen	van	alle	mogelijke	initiatieven	is	noodzakelijk	om	

tot	ontwikkelend	beheren	te	komen.	

Gouden tanden
Al	jaren	beweer	ik	dat	een	gouden	tand	de	impuls	is	voor	de	autonome	

kwaliteitsverbetering	van	een	straat	of	een	buurt.	Mooi	voorbeeld	is	de	oever	van	

de	Schelde	in	Antwerpen.	Dertig	jaar	geleden	zag	het	er	niet	uit,	maar	dankzij	de	

toevoeging	van	een	paar	willekeurige	architectonische	ingrepen	(‘gouden	tanden’)	

werd	de	‘randweg’	gaandeweg	een	‘boulevard’.	Door	selectieve	ingrepen	van	hoog	

niveau	ontstaat	‘gebiedsontwikkeling’	vanzelf.	Datzelfde	moeten	steden	de	komende	

tien	jaar	gaan	doen.	Ze	zullen	al	hun	financiële	capaciteit	moeten	inzetten	op	een	

zeer	beperkt	aantal	potentieel	beeldbepalende	of	de	omgeving	beïnvloedende	

projecten.	Geen	grand	designs,	masterplannen	of	dromen	over	gebiedsontwikkeling	

dus,	maar	chirurgische	ingrepen	met	publiek	geld	die	de	voorwaarde	zullen	zijn	

voor	particuliere	investeringen.	Ingrepen	met	zoveel	kwaliteit	dat	particulieren	het	

vertrouwen	krijgen	dat	het	wel	goed	komt	met	hun	investeringen.
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Nieuwe spelers?
Ontwikkelaars	ontbreken	in	deze	enscenering.	Ze	zijn	niet	nodig	om	bedrijven	en	

instellingen	te	laten	investeren	of	om	burgers	te	helpen	hun	dromen	te	realiseren.	

Ook	spelen	ze	geen	rol	in	het	op	kwaliteit	houden	van	de	openbare	ruimte	of	in	

de	publieke	strategie	van	de	‘gouden	tanden’.	Wat	kunnen	zij	dan	toevoegen,	deze	

tovenaars	van	de	oude	gebiedsontwikkeling?	Op	topplekken	zullen	zij	initiatieven	

blijven	nemen	voor	nieuwe	winkels,	hotels,	kantoren	en	woningen.	Minder	groots	

en	meeslepend	dan	in	de	jaren	nul.	Meer	business	to	business	en	soms	direct	met	

consumenten.	Voor	de	financiering	zijn	zij	daarbij	echter	afhankelijk	van	beleggers,	

brede	bouwbedrijven	of	eindgebruikers	zelf.	Daarnaast	zullen	ook	zij	op	zoek	moeten	

naar	eindgebruikers	en	woonconsumenten:	cocreëren	en	coproduceren	is	namelijk	

in	een	vragersmarkt	een	voorwaarde	voor	succesvol	ondernemen.	Ten	slotte	zal	

een	aantal	ontwikkelaars	zich	specialiseren	in	niches.	Denk	aan	het	hergebruik	van	

bestaande	leegstaande	gebouwen,	aan	duurzame	gebouwen	en	aan	gebouwen	die	

thuis	zijn	voor	flexibele	werkers	en	wendbare	bedrijven.

Gelukkig	zullen	er	ook	nieuwe	spelers	komen	die	niet	denken	vanuit:	grond	+	geld	=	

macht.	De	eerste	nieuwe	spelers	dienen	zich	al	aan,	gespecialiseerd	met	name	als	

slimme	chirurgen	die	leegstaande	gebouwen	nieuw	leven	geven.	Nu	eens	is	dat	

een	commerciële	kleine	speler	dan	weer	een	semipubliek	initiatief	om	studenten	

tijdelijk	onder	dak	te	brengen	of	een	architect	die	zelf	een	pand	of	complex	aankoopt	

en	dat	met	geïnteresseerden	herontwikkelt.	Ook	gemeenten	treden	op	als	‘nieuwe	

ontwikkelaar’	door	uitdrukkelijk	burgers	en	bedrijven	uit	te	nodigen	tot	cocreëren	

ofwel	particulier	opdrachtgeverschap	uitbundig	te	stimuleren	(zoals	Almere).	Een	

ander	interessant	initiatief	is	het	project	Midi	in	Rotterdam.	Daar	konden	kopers	via	

een	computerspel	(een	soort	SimCity)	zelf	hun	programma	samenstellen	en	hun	

vierkante	meters	inkopen.	Wie	er	het	eerste	bij	was,	had	de	meeste	keuze.	Regionaal	

opererende,	ontwikkelende	bouwers	tenslotte	kennen	de	lokale	vraag	als	geen	

ander	en	slagen	er	vaak	uitstekend	in	om	kleinschalige	projecten	te	ontwikkelen	die	

naadloos	aansluiten	bij	de	wensen	van	de	markt.

Phillip	Blond	(de	ideoloog	van	David	Cameron)	gelooft	noch	in	de	staat,	noch	in	de	markt.	

Mensen	moeten	op	lokaal	niveau	zelf	weer	hun	lot	in	eigen	hand	nemen,	schrijft	

hij	in	Red Tory 3 /.	Dat	is	in	dit	artikel	een	belangrijk	uitgangspunt.	Laten	we	ons	

heil	zoeken	bij	de	buurt	en	omwonenden.	Neem	het	Veemarktterrein	in	Utrecht.	Er	

wordt	daar	op	afwijkende	wijze	een	plan	ontwikkeld.	Er	is	sprake	van	open	innovatie.	
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Gesprekken	met	de	buurt	(bewoners	en	verenigingen)	leiden	daar	vervolgens	tot	

levensvatbare	plannen.	Bewoners	willen	mee	doen	op	het	terrein.	Ze	willen	daar	een	

bedrijf	beginnen	of	wonen.	En	niet	zomaar	wonen,	nee,	ze	willen	hun	eigen	woning	

ontwikkelen.	Zo	ontstaat	van	onderop	een	plan.	En	niet	onbelangrijk,	vanaf	de	start	

met	draagvlak	in	de	buurt.	Bovendien	is	het	een	plan	van	nieuwe	gebruikers	en	

toekomstige	bewoners.	Zij	steken	tijd	en	geld	in	de	planontwikkeling.	Ontwikkelen	

van	onderop	lijkt	een	beetje	op	kraken.	Eigenlijk	wordt	een	locatie	eerst	virtueel	

gekraakt	en	vervolgens	stap	voor	stap	werkelijk	in	gebruik	genomen.	Burgers	als	

ontwikkelaars.	Dat	is	een	wenkend	perspectief.


