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RENOVATIE & HERSTRUCTURERING

“W e hebben een inhaalslag te maken”, aldus Jeroen de Willigen van De Zwarte 
Hond, gasthoofdredacteur van deze editie. Hij doelt daarmee niet op slechts één 
thema, zoals de naderende deadline voor de klimaatdoelen of een energiezuinige 

woningvoorraad, maar op de gehele breedte. Of, zoals De Willigen het uitstekend omschrijft in 
het hoofdinterview: “Er wordt te vaak zonder overkoepelende visie aan de stad gewerkt.”

Een herkenbaar sentiment. Nog te vaak worden woningen opgeleverd waar natuurinclusief 
bouwen geen enkele rol speelt of waarin geen rekening gehouden wordt met oplossingen om 
sociale cohesie te bevorderen. Daar waar het wel gebeurt, spreken we doorgaans over een pilot. 
In zulke projecten wordt renovatie vaak gelijkgesteld aan verduurzaming, met als gevolg een 
focus op de techniek in plaats van op de mens. 

Daarom zetten wij in deze editie de mens centraal. Daarvoor betrokken we naast De Zwarte 
Hond ook een drietal woningcorporaties voor onze Adviesraad. Zij weten als geen ander welke 
rol ruimtelijke inrichting speelt in wijken en hoe herstructurering een hel of juist een zegen 
kan zijn voor inwoners. “Ik ken een inwoner die zei: ‘Gaan jullie mij echt slopen’?”, zegt Paul 
Terwisscha van Scheltinga van Volksbelang Helmond (in het artikel vanaf pagina 42). Slechts één 
voorbeeld van de enorme impact die herontwikkeling op bewoners kan hebben.

“Duurzaamheid begint bij de mens”, zo kopt voorgenoemd artikel. Dat blijkt uit elk verhaal 
dat je in deze editie leest. Of het nu gaat om vergroening, parkeeroplossingen, gezondheid 
of onderhoud: als je niet de mensen waar je het voor doet erbij betrekt, blijf je altijd achter de 
feiten aanrennen. Samenwerking tussen corporaties, ontwikkelaars, architecten, aannemers en 
overheid zijn daarom noodzakelijk. 

Precies zulke samenwerkingen ontdek je in deze editie. Bijvoorbeeld de herontwikkeling van 
de Groningse Grunobuurt, te lezen vanaf pagina 22, waar woningcorporatie Nijestee, Trebbe 
Bouw en De Zwarte Hond op unieke wijze de handen ineen sloegen om thema’s als gezond, 
inclusief en geluk leidend te maken in de wijk. Of lees over de Vogeltjes- en Rosmolenbuurt 
in Tilburg, waarvoor KAW Architecten en woningcorporatie Tiwos de ‘snelste en goedkoopste 
herstructurering’ verrichten dankzij bewonersparticipatie. 

Onze steden liggen vol kansen om te werken aan de opgaves van vandaag. Ik hoop met deze 
editie enkele inspirerende voorbeelden van zulke kansen te geven, zodat je ze ook in jouw stad 
kunt ontdekken.

Reinoud Schaatsbergen
Hoofdredacteur Stedebouw & Architectuur

EEN STAD VOL KANSEN

REINOUD SCHAATSBERGEN, 
Hoofdredacteur Stedebouw & 

Architectuur.

VOORWOORD 

Deze editie van Stedebouw & 

Architectuur wordt mogelijk 

gemaakt door onze Adviesraad.

Lees meer over de Adviesraad 

op pagina 14.

JEROEN DE WILLIGEN,
partner en creatief directeur bij 

De Zwarte Hond. 

PAUL TERWISSCHA VAN  
SCHELTINGA, directeur-bestuur-

der bij Volksbelang Helmond. 

JAN JAAP VOGEL, directeur 

vastgoed bij Nijestee.

RENÉ SCHERPENISSE, 
directeur-bestuurder bij Tiwos.
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Iedereen kent ze wel: de verrommelde bedrijfslocaties aan de 
randen van onze dorpen en steden. De terreintjes van ondernemers 
en agrariërs waar geen Welstandscriteria lijken te gelden, terwijl 
ze op veel locaties de entree vormen van onze bebouwde kom. Het 
zijn de rafelranden waarvan veel mensen zich afvragen waarom er 
niks aan wordt gedaan.

Zonde, denken wij dan bij Nieuw Nederland, want rafelranden zijn vaak gebieden die een 

aantrekkelijke plek kunnen zijn om te wonen en/of te werken. Het zijn geen locaties voor 

grootschalige ontwikkelprojecten met honderden of duizenden woningen, maar omdat 

er zoveel van dit soort gebiedjes zijn, kunnen ze met elkaar een interessante bijdrage leveren aan 

ons woningbouwvraagstuk.

VERDUURZAMING ALS KANS
Als we aan onze klimaatdoelstellingen willen voldoen, zal over tien jaar een belangrijk deel van 

onze gebouwvoorraad, zowel voor wonen als werken, zodanig verduurzaamd moeten zijn dat 

ze geen of bijna geen energie meer verbruikt. Deze verduurzamingsslag kunnen we aanwenden 

om een belangrijk deel van de ‘verrommeling’ die is ontstaan aan de randen van onze dorpen 

en steden op te ruimen. Door middel van herontwikkeling en verdichting van de bebouwde 

omgeving kunnen we waarde creëren. Hierdoor is het de moeite waard om te investeren. Om 

ons woningtekort op te lossen moeten we in de komende jaren dan ook inbreiden en niet meer 

eindeloos uitbreiden. Op deze manier kunnen we plezierige leefomgevingen realiseren waarin 

aandacht is voor de openbare ruimte met veel groen. 

KANSEN VOOR HOUTBOUW
Veel nieuwbouw wordt in de komende jaren gerealiseerd in hout. Met houtbouw kunnen we 

namelijk de stikstofuitstoot in de ‘traditionele’ bouwindustrie terugdringen en CO2 opnemen. 

Bij Nieuw Nederland ontwerpen en realiseren wij energiezuinige woningen op basis van 

houtskeletbouw. Het gaat hierbij om betaalbare woningen die volledig in hun eigen energie-

behoefte kunnen voorzien. Dit woningbouwconcept, dat we onder de merknaam Barentsz-

ontdekkingshuizen in de markt zetten, is schaalbaar. Met een eigen productielocatie voor onze 

casco's en een vast bouwteam kunnen we de kwaliteit, de snelheid en de kostprijs van onze 

huizen veel beter onder controle houden. Zelf ontwikkelen en investeren biedt de mogelijk-

heid om onze eigen opdrachten te formuleren. Dit geeft ons meer vrijheid in ontwerp en voor 

productontwikkeling. De recent opgeleverde houten Stolpboerderij in Noordbeemster is hier een 

mooi voorbeeld van.

KANSEN VOOR HOUTBOUW 
BIJ HET OPRUIMEN VAN 
DE RAFELRANDEN

DERK-JAN WENTINK,  
medeoprichter Nieuw Nederland 

Architecten.

‘Om ons 
woningtekort 
op te lossen 

moeten we in 
de komende 

jaren dan ook 
inbreiden en niet 
meer eindeloos 

uitbreiden’

COLUMN

i
Meer informatie: Barentsz.nl

DE HOUTEN EN ENERGIENEUTRALE 

STOLPBOERDERIJ IN NOORDBEEMSTER VAN 

NIEUW NEDERLAND ARCHITECTEN.

http://Barentsz.nl
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HOT TOPIC

De Spaarndammerbuurt is een bijzondere plek, wat vooral te danken is aan de ico-
nische Amsterdamse School-stijl. Toen een basisschool uit die buurt op de schop 
ging, lag er een uitdaging te wachten voor een reeks nieuwe woningen. Door kunst,  
vernuftige stedenbouw en een slim ontworpen binnenhof is die uitdaging ingevuld 
met respect voor het verleden.

De tender voor Spaarndammerhart 

werd in 2016 gewonnen door een 

samenwerking tussen Heijmans en 

KorthTielens architecten in samenwerking met 

Marcel Lok Architect. De ambitie van gemeente 

Amsterdam was om bijzonder veel aandacht 

aan de architectuur te besteden omwille van 

de werelderfgoedstatus van de wijk. Vooral 

de Amsterdamse School-stijl is prevalent in de 

omgeving, waar het team zich dan ook volop 

door liet inspireren.

ECHO VAN HET VERLEDEN
Het ontwerp is integraal aangepakt, stipt Mike 

Korth, eigenaar van KorthTielens architecten, aan. 

Zo is zijn bureau de samenwerking aangegaan 

met Marcel Lok, DS Landschapsarchitecten en 

kunstenaar Martijn Sandberg. Samen droegen 

zij zorg voor fraaie details en bijzondere vormen 

in het gebouw. “Eigenlijk zoals dat vroeger ook 

gebeurde”, aldus Korth. “In de Amsterdamse 

School-periode werd alles samen en integraal 

ontworpen, met onder andere ornamentiek in 

de gevel.” Zo kenmerkt Spaarndammerhart zich 

met donker baksteen dat onderbroken wordt 

door messingkleurige kozijnen en springen drie 

boogvormige poorten in het oog, mede door 

het reliëf dat erin is toegepast door kunstenaar 

Sandberg.

Volgens Marcel Lok is het project een hommage 

aan de Amsterdamse School-gebouwen. “We 

probeerden hetzelfde te doen, zonder het te 

kopiëren”, zegt hij. “Het is een gebouw van nu, 

met een duidelijke echo van het verleden.” Dat is 

volgens de architect te zien aan de ronde vormen, 

afgevormde hoeken en de grafisch vormgegeven 

betonnen huisnummerblokjes.

STRAATBEELD
Onderdeel van de opdracht was om het 

stratenpatroon van de locatie te herstellen. Dit 

gaf het team de kans om logische verbindingen 

te leggen in de structuur. Hans van der Zant, 

SPAARNDAMMERHART LEGT DE 

VERBINDING TUSSEN HEDEN EN 

VERLEDEN, ONDER ANDERE MET 

DRIE BOOGVORMIGE POORTEN.
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SPAARNDAMMERHART 
LEGT VERBINDING TUSSEN 
HEDEN EN VERLEDEN
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ontwikkelingsmanager bij Heijmans: “In het 

bestaande bouwblok zat ooit een poort richting 

Museum Het Schip, een icoon van sociale 

woningbouw. Wij hebben daar een kleinere 

poort tegenover gezet, zodat je die verbinding 

behoudt.” Dit is één van de drie poorten van het 

project, verwijzend naar het verleden. De overige 

twee poorten verwijzen juist naar het heden en 

de toekomst. 

Een fraai detail is dat elke verdieping van het 

gebouw iets naar achteren is geschoven, zodat 

het straatprofiel meer ruimte krijgt. “Het is een 

smalle eenrichtingsstraat en het gebouw is iets 

hoger dan de buren, maar door het trappende 

volume past het goed in de omgeving”, zegt 

Korth. Hetzelfde geldt voor de binnenhof: 

“Daar hebben we met setbacks geprobeerd het 

maximale uit de bouwenvelop te halen.”

NADRUK OP GROEN
De binnenhof, ontworpen door DS Landschaps-

architecten, is een gezamenlijke binnentuin 

met fruitbomen en een tegelvrije zone waar 

regenwater weg kan stromen. Korth: “Met een 

binnenhof voeg je een intieme plek toe aan een 

buurt. Het is ook een manier om de achterkanten 

aan elkaar te koppelen, want de voordeuren van 

de woningen zitten aan de hof, waardoor hun 

tuin grenst aan de tuin van de buren. Dat levert 

een fijn leefmilieu op dat stedenbouwkundig 

logisch en slim is.”

Korth voegt toe dat het uitzicht op een collectieve 

tuin waarborgt dat het geheel op lange termijn 

groen blijft. “Maak je het privé met bijvoorbeeld 

schuttingen, dan leggen mensen de tuinen vol 

met tegels en kun je geen water bufferen”, zegt 

hij. Daar waar wel tegels liggen, zijn deze los 

gelegd zodat het groen ertussen kan groeien. 

Met zo’n 150 nestkasten is er bovendien veel 

aandacht besteed aan de biodiversiteit van de 

omgeving. Beter nog, zegt Korth: “Er wonen 

volgens mij meer vogels en vleermuizen dan 

mensen!”

DUURZAAMHEID
Zoveel mogelijk van de duurzaamheids-

oplossingen zijn uit het zicht gehouden, 

waaronder een polderdak en een buffervat in de 

kelder voor waterberging. De pv-panelen liggen 

bovendien onzichtbaar op de hoogste daken, 

die samen met warmtepompen goed zijn voor 

een EPC van -/- 0,19. Het gebouw is dan weer 

van baksteen gemaakt, uiteraard vanwege de 

Amsterdamse School-stijl, maar volgens Lok 

was dit materiaal juist ook een duurzame keuze. 

“Baksteen kost energie om te maken, maar als 

het er eenmaal staat, is het heel duurzaam”, zegt 

hij. “Dit kan zo 100 jaar blijven bestaan zonder 

veel onderhoud.”

SAMENWERKING
Het projectteam blikt terug op een prachtig 

project, maar prijzen vooral de nauwe 

samenwerking tussen alle partijen. Samen 

legden ze in 2016 een ambitieus plan voor aan 

de gemeente en door de stijgende bouwkosten 

indertijd was het dikwijls worstelen om de belofte 

waar te maken. Het resultaat mag er zijn, zegt 

Van der Zant: “Vergelijk je de artist impressions 

met de foto’s, dan zie je weinig verschil. Ik vind 

de foto’s vaak juist mooier!”

‘Er wonen 
volgens mij 

meer vogels en 
vleermuizen  

dan mensen!’  
Mike Korth 
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Auteur: Reinoud Schaatsbergen

OMDAT ELKE VERDIEPING VAN 

HET GEBOUW NAAR ACHTEREN IS 

GESCHOVEN, KRIJGT HET STRAAT-

PROFIEL MEER RUIMTE.
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WAAR BESTAAN JOUW WERKZAAMHEDEN ALS 
STADSBOUWMEESTER UIT?
“In de basis adviseer ik op het gebied van 

welstand aan de hand van welstandsnota’s en 

beeldkwaliteitsplannen, maar ik geef ook veel 

stedenbouwkundig advies. In toenemende mate 

betrek ik natuurinclusief bouwen bij de advise-

ring, zeker nu daarvoor vaker beleidsmatig ruimte 

voor komt en aandacht voor is.”

IS MEER AANDACHT VOOR NATUURINCLUSIEF 
WAT JOU BETREFT NODIG?
“Ik denk dat je veel kunt bereiken met stimulans 

en goede informatie. Als mensen een aanvraag 

doen voor een omgevingsvergunning, zie ik 

in het gebouw en het omliggende terrein veel 

kansen voor natuurinclusief bouwen. Soms geven 

ze er zelf een aanzet voor en kan ik daar voor de 

landschappelijke inpassing in adviseren, samen 

met een landschapsarchitect. Soms is er al beleid 

voor, zoals bij erfbebouwing.”

KUN JE DAAR EEN VOORBEELD VAN GEVEN? 
“Er is een bedrijventerrein in Dalfsen waar 

ze vanuit energetische duurzaamheid onder 

andere een waterbekken voor het gebouw 

wilden toevoegen. Juist omdat ze zich daarmee 

wilden profileren, heb ik geadviseerd om van 

dat waterbekken niet een bak te maken, maar 

een natuurlijke oever met beplanting. Dat geeft 

natuurwaarde en het is heel zichtbaar. Een ander 

voorbeeld is bij verbouwprojecten. Daar vestig ik 

de aandacht op de gevolgen van isolatiemaat-

regelen bij het aanpassen van de gevel. In die 

werkzaamheden gaan vaak bestaande natuur-

voorzieningen verloren, zoals nesten in de spouw. 

Er is wettelijk beleid om daar aandacht aan te 

besteden, maar in de praktijk blijft dat behoorlijk 

achter.”

HOE KAN HET DAT OVERHEDEN DIT BELEID ZO 
GEMAKKELIJK ACHTERWEGE LATEN?
“Het is beleid dat voortkomt uit Europese 

wetgeving, namelijk dat je geen natuurwaarde 

mag verminderen. Lokaal is daar te weinig 

aandacht voor. Toch heeft het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel voor een keerpunt in 

Nederland gezorgd. Voor die tijd was er 

weinig aandacht voor natuurinclusief bouwen, 

behalve bij specialisten, maar intussen zie ik het 

toenemen. Het programma van de provincie 

Overijssel is daar een goed voorbeeld van: daar 

ambiëren ze dat alle bouwopgaven in Overijssel 

vanzelfsprekend natuurinclusief worden. Ook 

bij gemeenten zie je dat er kaders voor natuur-

inclusief bouwen in beleid worden gemaakt. Er 

is vraag naar, maar de implementatie blijft nog 

achter. Ik denk dat veel partijen informatie nodig 

hebben om die vertaling naar de praktijk te 

maken.”

Natuurinclusief bouwen is haast niet meer weg te denken uit de 

bouwsector. Toch wordt er vooral over gepraat; feitelijk gebeurt er nog 

te weinig. Dat zegt Roel Bosch, adviseur ruimtelijke kwaliteit bij Het 

Oversticht en stadsbouwmeester van Dalfsen, Hengelo en Oldenzaal. 

Wij spraken hem over de mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen 

die nu al voorhanden zijn. 

‘DAAR WAAR JE BOUWT, 
LIGGEN KANSEN VOOR 
NATUURWAARDE’

HOT TOPIC
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ROEL BOSCH, stadsbouw-

meester Dalfsen, Hengelo en 

Oldenzaal.

WAT IS JOUW GOUDEN TIP AAN GEMEENTEN OM 
MET DIT THEMA AAN DE SLAG TE GAAN?
“Draag het uit. Onze brochure [zie kader, red.] 

moet daar een handzaam middel voor worden. 

Tegelijkertijd: maak het ook meer verplicht op 

plekken waar het thema voor de hand ligt, zeker 

aan de randen van kernen of steden. Het besef 

is doorgedrongen dat daar waar we bouwen 

we ook moeten vergroenen voor onder andere 

klimaatadaptatie. Combineer dat met natuurin-

clusief bouwen! Er liggen enorme kansen voor 

gemeenten om dat zelf door te voeren, zoals met 

wadi’s of bij het vergroenen van een wijk.”

“Verder maak je een goede start om natuur-

waarde toe te voegen daar waar een bestem-

mingsplan wordt gewijzigd. Daar kun je  

voorwaardes voor opleggen, zoals dat ook 

met de Rood voor Rood-regeling of Sloop voor 

Kansen wordt gedaan. Voor grote ontwikkelingen 

van projectontwikkelaars moet dit nu al een 

vanzelfsprekendheid zijn, anders lopen ze achter 

voordat ze beginnen. Neem die doelen dus in 

samenhang mee, want er valt op veel plekken 

enorme winst te halen.”

“Dan, als laatste: denk zowel kleinschalig als 

grootschalig. Vaak denkt men dat kleine toevoe-

gingen onvoldoende uithalen. Daar zit een kern 

van waarheid in, maar als veel particulieren in 

een straat elkaar weten te overtuigen, ontstaat er 

vanzelf meer samenhang. Het punt is dat je altijd 

ergens moet beginnen: alles wat je doet is mooi 

meegenomen. Het belang van natuurinclusief 

bouwen is er, nu moeten we de stap naar uit-

voering en opschaling maken.”
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HET OVERSTICHT
Het Oversticht zet zich in voor een goede 

leefomgeving voor iedereen. Met diverse 

adviseurs brengt de organisatie natuur-

inclusief bouwen bij gemeenten onder de 

aandacht, onder andere in het programma 

Natuur voor Elkaar van de provincie  

Overijssel. Vanuit dat project werkt Bosch 

aan een brochure ‘Natuurinclusief (ver)

bouwen in Overijssel’, een praktisch 

document voor particulieren, overheden en 

bedrijven met informatie en inspiratie over 

natuur-inclusieve maatregelen.

Benieuwd naar de brochure? Neem dan 

een gratis exemplaar in ontvangst tijdens 

het Congres Natuurlijk op 10 november. 

Aanmelden voor het congres kan gratis via 

congresnatuurlijk.nl

Auteur: Reinoud Schaatsbergen
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http://congresnatuurlijk.nl
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JE SPREEKT MET EEN ZEKERE KRITISCHE NOOT OVER DE AFGE-
LOPEN DECENNIA VAN STEDENBOUW. WAAR IS VOLGENS JOU 
MOMENTEEL HET MEESTE BEHOEFTE AAN IN HET VAKGEBIED?
“Als ik het ruim duid, vraag ik mij continu af of de Nederlandse 

stedenbouw wel goed de urgentie van zijn projecten voelt. En zo 

ja, of we dat wel integraal genoeg benaderen. We staan voor een 

aantal grote opgaves als klimaatadaptatie, sociale inclusiviteit en 

het bieden van economisch perspectief voor iedereen en ik merk 

dat die vraagstukken niet altijd onderdeel zijn van de ontwikke-

lingen die ik dagelijks zie langskomen in het veld. De woningnood 

lijkt dan nog wel de gemakkelijkste om op te lossen.”

“We hebben een inhaalslag te maken. Na de financiële crisis 

dachten we ruimte te moeten geven aan de markt om op gang 

te komen. Dat is begrijpelijk en ook goed, anders werd er niets 

gebouwd, maar we zijn daarin doorgeschoten. Er wordt te vaak 

zonder overkoepelende visie aan de stad gewerkt. Steden die dat 

wél doen en strenge en heldere kaders stellen, zoals Groningen 

of Amsterdam, produceren juist meer en beter. Mijn opvolger 

Nathalie de Vries [nieuwe stadsbouwmeester van gemeente 

Groningen, red.] vindt dat ‘het idealisme terug moet keren in  

stadsontwikkeling’. Ze had het niet beter kunnen zeggen.”

WAT MAAKT HET DAT STEDENBOUW OP BASIS VAN EEN VISIE 
VOOR EEN BETERE STAD ZORGT?
“Als je goed weet wat je wilt en vooral ook waarom, kun je dat 

beter uitleggen. Aan ontwikkelaars, corporaties, de omgeving, 

enzovoorts. Je brengt een verhaal over nut en welzijn naar de  

mensen die in de stad wonen en dat zorgt voor minder oppositie 

tegen projecten. Ik heb hier overigens geen wetenschappelijke 

onderbouwing voor, maar mijn gevoel zegt dat.”

‘Wij zijn radicaal 
tegen radicaliteit’

“Als je aan de stad wil werken, moet je eerst begrijpen waarom de stad is 
geworden zoals hij is”, zegt Jeroen de Willigen, partner en creatief direc- 
teur van De Zwarte Hond en gasthoofdredacteur van deze editie van 
Stedebouw & Architectuur. Volgens hem moeten we in Nederland niet 
streven naar snelle en eenvoudige deeloplossingen, maar met precisie en 
vakmanschap zoeken naar integrale en op maat gemaakte aanpassingen.

INTERVIEW MET JEROEN DE WILLIGEN OVER PRECISIE EN INTEGRALITEIT 
BIJ HET WERKEN AAN DE STAD
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“We zijn die klassieke rol van de stedenbouw een beetje kwijt-

geraakt. Dat speelt al sinds de jaren ’90. We vinden het steeds 

moeilijker om in dit land consciëntieus en coherent aan de lange 

lijnen van de inrichting van onze leefomgeving te werken. Dat 

heeft uiteindelijk geleid tot het afschaffen van het ministerie van 

VROM en daarmee gooiden we het kind met het badwater weg. 

We komen van ver, maar gelukkig beseft iedereen intussen dat we 

linksom of rechtsom met verschillende overheden hard moeten 

werken aan de ruimtelijke ordening.”

HOE KRIJGEN WE HET VAKGEBIED ZO VER OM HIER DE SCHOUDERS 
ONDER TE ZETTEN?
“Het vakgebied wil wel. Het is nu aan de politiek om stedenbouw-

kundig ontwerp een belangrijke positie te geven in het ruimtelijk 

beleid. Met Panorama Nederland van het College van Rijksadviseurs 

is al een fundament gelegd. Dat gaat niet zozeer over vergezich-

ten. Je ziet nu ook dat gemeenten de Omgevingswet inzetten om 

een bredere visie over hun stadsontwikkeling te maken, terwijl hij 

daar eigenlijk niet voor bedoeld was. Maar ik juich het wel toe.”

“Het is overigens niet zo dat ontwikkelaars heldere kaders veraf-

schuwen. Integendeel, velen vinden deze juist fijn. Vaak hebben 

ze naast een economische ook een maatschappelijke drive om aan 

de stad te werken, en dat kunnen ze ook goed, maar overheden 

moeten wel weten welke kant ze hen opsturen.”

JE BENT GROOT VOORSTANDER VAN HERSTRUCTURERING OP  
LOKAAL NIVEAU, VOORAL WIJKGERICHT. HOE PAKKEN WE DAT 
AAN?
“Het wordt wellicht tijd voor een beter woord voor herstructure-

Auteur: Reinoud Schaatsbergen

JEROEN DE WILLIGEN, PARTNER 

EN CREATIEF DIRECTEUR BIJ 

ARCHITECTENBUREAU DE ZWARTE 

HOND. OPGELEID AAN DE 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 

EN IN 2015 AFGESTUDEERD IN 

MCD (MASTER CITY DEVELOPER) 

AAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT 

ROTTERDAM. VAN 2016 TOT 2020 

WAS HIJ STADSBOUWMEESTER IN 

GRONINGEN.
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ring. Dat begrip gaat nog veel uit van radicale veranderingen, alsof 

er te veel mis is met de bestaande stad of wijk, wat we alleen door 

grootschalige sloop en nieuwbouw kunnen oplossen. We moeten 

de bestaande stad juist niet radicaal willen veranderen, maar als 

uitgangspunt willen nemen.”

“Ik ben radicaal tegen radicaliteit. Natuurlijk moeten we de stad 

en haar wijken aanpassen aan de vraagstukken van deze tijd, 

maar dat red je ook met een precieze en integrale benadering. 

Dat wordt overigens, geheel ten onrechte, vaak verward met 

gebrek aan ambitie en ontwikkeling. Het is juist ambitieus en ook 

complex om integraal en met de bestaande stad als uitgangspunt 

te werken aan vernieuwing. Met veel projecten en ontwikkelingen 

worden nu slechts sectorale belangen gediend of deelvraagstukken 

opgelost. Wat veel meer gaat helpen om wijken beter en robuuster 

te maken, is een samenwerking tussen maatschappelijke ontwikke-

ling, de fysieke wereld en economie.”

DAT KLINKT ABSTRACT. KUN JE EEN PRAKTISCH VOORBEELD 
GEVEN? 
“Ik denk dan aan de herstructurering van de Tilburgse wijk 

Groeseind. Alwaar we uitvoerig de woningvoorraad hebben geana-

lyseerd en alleen woningtypes hebben toegevoegd die meer diver-

siteit in de wijk brachten en zo het aanbod verbreedden. Daarnaast 

hebben we ook met een nieuw openbaar park de publieke ruimte 

verrijkt en groener gemaakt. Niet alleen voor nieuwe bewoners, 

maar vooral ook voor diegenen die al hun hele leven daar woon-

den en door het toenemende autogebruik de wijk letterlijk hadden  

zien verharden. Of de Grunobuurt in Groningen, waar we samen 

met de inwoners hebben onderzocht hoe zij in hun wijk wilden 

gaan wonen en in welke woningtypen. We hebben samen met 

hen een typologisch onderzoek gedaan dat resulteerde in bouw-

blokken met een breed scala aan mogelijkheden.” [lees meer over 

de Grunobuurt in het artikel vanaf pagina 22, red.]

“Zowel in de Grunobuurt als in Groeseind hebben we vanwege 

de technische staat van de woningen best nog wel wat moeten 

slopen, maar dat hoeft helemaal geen uitgangspunt te zijn als je 

een wijk wil verbeteren of aan wil passen aan de vragen van hui-

dige tijd. We hebben met De Zwarte Hond onder leiding van Daan 

Zandbelt ooit een onderzoek gedaan voor de IABR in 2016, waarbij 

we zagen dat je hoofdstraten, die nu vaak worden gedomineerd 

door het autoverkeer, zo kunt herinrichten dat de stad niet alleen 

beter met klimaatverandering kan omgaan, maar ook dat de 

openbare ruimte weer een plek kan worden om te verblijven en te 

ontmoeten. Uiteindelijk levert dit een interessant economisch per-

spectief op en kunnen een breed scala aan bedrijven en bedrijfjes 

zich aan zo’n hoofdstraat vestigen en ontplooien.”

“Om bestuurders en ambtenaren te leren wat integrale oplos-

singen zijn en hoe deze voor het bereiken van hun ambities en 

doel in te zetten, hebben we het ‘Kettingreactie Spel’ ontwikkeld 

[te downloaden via de website van De Zwarte Hond, red.]. We 

spelen het vaak met bestuurders en ontwerpers om oplossingen te 

bedenken die meer dan één vraagstuk behandelen. Dat zijn vaak 

kleine oplossingen die heel gericht in te zetten zijn. Dat moet ook 

wel. We streven te vaak naar een soort panacee, terwijl juist het 

preciezer begrijpen wat er nodig is op een bepaalde plek ons meer 

gaat helpen.” 
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DE TILBURGSE WIJK GROESEIND, 

WAAR DE ZWARTE HOND NIEUWE 

WONINGTYPES EN EEN OPENBAAR 

PARK HEEFT GEREALISEERD OM 

DE DIVERSITEIT IN DE WIJK TE 

STIMULEREN.

‘We streven te vaak naar een soort 
panacee, terwijl juist het preciezer 
begrijpen wat er nodig is op een 
bepaalde plek ons meer gaat helpen’
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HET VERGT VEEL MAATWERK OM VOOR ELK PROJECT UIT TE  
VINDEN WAAR BEHOEFTE AAN IS. HOE ZIE JE DAT VOOR JE?
“Op dat vlak is het jammer dat woningcorporaties uitgespeeld 

lijken. Zij kennen hun huurders en de technische staat van hun 

woningen het beste en daarmee ook de problematiek. Sommige 

corporaties hadden ook veel kennis van lokale en integrale gebieds-

ontwikkeling. Nu lijkt het alsof het slechts beleggers en verhuur-

ders zijn voor hun eigen niche in de markt.”

“Ik merk bij sommige corporaties dat ze beseffen die kennis te 

missen. Zij zoeken interessante samenwerkingen op met ontwikke-

laars die verstand hebben van gebiedsontwikkeling en een sociaal 

maatschappelijke drijfveer hebben. We werken in Lombardijen 

[wijk in Rotterdam, red.] bijvoorbeeld samen met een ontwikke-

laar, corporatie en aannemer om, nog voordat we aan een project 

beginnen, samen te definiëren hoe we de opgave op gang kunnen 

brengen.”

“Ik vind dat we het de laatste jaren niet heel goed hebben gedaan, 

maar ik ben echt niet pessimistisch over de toekomst. We weten 

wat we verkeerd hebben gedaan – tegenwoordig noem je dat 

een inschattingsfout – en ik denk dat we intussen op veel plekken 

weten wat we moeten doen.”

WELKE ROL SPEELT OF ZOU DE WONINGCORPORATIE HIERIN 
MOETEN SPELEN?
“De corporaties hoeven zich wellicht niet op te werpen als gebieds-

ontwikkelaar, maar de kennis over wat een wijk nodig heeft en 

waar je dat naartoe wilt brengen, moeten ze wel ontwikkelen. 

Dat moet over meer gaan dan technische zaken zoals een lek dak, 

namelijk ook over de behoeftes en vragen van hun huurders. Zij 

kunnen heel goed de verbinding leggen tussen ruimte en sociale 

vraagstukken. Dat is superwaardevol.”

“De meeste mensen die werken aan sociale en maatschappelijke 

vraagstukken vinden het heel moeilijk, en dat begrijp ik ook wel, 

om hun kennis te abstraheren en ruimtelijk te maken zodat ze 

nuttige input kunnen leveren voor ruimtelijke ontwerpers. Zij ken-

nen alle cases uit hun hoofd en denken vooral na over hoe ze die 

morgen opgelost kunnen krijgen. Dat is volstrekt legitiem, maar er 

moet ergens ook een vertaling worden gemaakt naar de oorzaak. 

Wat is de ruimtelijke component? Hoe kunnen we de ruimte-

lijke condities zo verbeteren dat het probleem op te lossen is? 

Corporaties kunnen wel die slag maken, omdat zij het ruimtelijke 

en sociale domein met elkaar kunnen verbinden.”

UIT JOUW VERHAAL PROEF IK HET VERLANGEN NAAR MEER OF 
NIEUWE SAMENWERKINGSVERBANDEN TUSSEN CORPORATIES, 
ONTWIKKELAARS, AANNEMERS, OVERHEID EN ARCHITECTEN. 
KLOPT DAT?
“Floor Ziegler [stadmaker, red.] zei tijdens een interview met NRC 

dat je visies niet achter de tekentafel moet maken, maar in de 

wijk moet rondlopen en met mensen moet praten wat er speelt. 
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‘DE ONTEMBARE STAD’
Daan Zandbelt, die van 2016 tot 2020 de rol van 

Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving bekleedde, 

schreef het artikel ‘De ontembare stad’. Hierin pleit hij 

voor evolutionaire stedelijke ontwikkeling. Hij schrijft: 

“Stadsontwikkeling is niet langer een revolutie, maar 

een kwestie van evolutie. In plaats van alles eerst kaal te 

slaan en dan stevig de mouwen op te stropen, kun je ook 

de bestaande stad stap voor stap verbeteren. Laat het 

ene initiatief reageren op het vorige, zodat er een rijke 

gelaagdheid ontstaat.”

Het artikel is online te lezen via: https://versbeton.

nl/2013/04/de-ontembare-stad/

HET WOONBLOK TYPHOON IN DE 

GRONINGSE GRUNOBUURT, DAT 

VORM HEEFT GEKREGEN DOOR 

NAUWE SAMENWERKING MET DE 

BEWONERS.

https://versbeton.nl/2013/04/de-ontembare-stad/
https://versbeton.nl/2013/04/de-ontembare-stad/
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Veldacademie uit Rotterdam Zuid doet dat, via zachte data uit 

enquêtes en interviews. Daarmee krijg je begrip over wat de rol van 

ruimtelijke inrichting is in een problematieke wijk en hoe daar iets 

aan te doen is.”

“Die relatie tussen wat er aan de hand is en hoe we dat op papier 

zetten, is superbelangrijk. De maatschappelijke ontwikkeling en het 

ruimtelijk domein kunnen elkaar namelijk nog niet goed verstaan. 

Dat is geen onwil. De perspectieven zijn simpelweg anders. Als 

ontwerper of stadmaker moet je veel spreken om te begrijpen wat 

je aan die problematiek kan doen. Of hoe je kan werken aan een 

stad waar de ruimtelijke condities zo zijn dat ze welzijn en welvaart 

bevorderen. Dat de stad door de manier waarop ze is ingericht 

bijdraagt aan een gezond en gelukkig leven en dat de economie 

zich in de stad kan ontplooien. Daarvoor hebben we nog wel wat 

missiewerk te verrichten.”

“Toen ik net fris en fruitig als stadsbouwmeester in Groningen 

begon, riep ik alle ambtenaren van Economische Zaken bij elkaar. 

Ik vroeg hen: wat kan ik voor jullie doen? Wat is jullie vraag aan 

mij? Hoe moet ik volgens jullie aan de stad werken? Het antwoord 

van de directeur van economische zaken vergeet ik nooit: ‘Overal 

met je handen vanaf blijven’. Hij zag stedenbouwkundigen als een 

beroepsgroep die alleen maar dingen onmogelijk maken. Terwijl ik 

gewoon wilde weten wat op hun verlanglijstje stond om de eco-

nomische ontwikkeling in de stad beter te faciliteren, zoals meer 

woningen voor expats of goede fietsenstallingen bij het station of 

betere openbare ruimte bij de kennisinstellingen. Sectoraal denken 

zit kennelijk diep in ons systeem en het vergt de nodige volharding 

om dat te doorbreken.”

“In elk project waar we met De Zwarte Hond aan werken,  

beginnen we met onszelf en de opdrachtgever te bevragen wat  

de urgentie is van het project. Hoe kunnen we met de realisatie 

ook bijdragen aan een gezondere, groenere en gelukkigere leef-

omgeving? Dat vergt vaak het nodige duw-, trek- en denkwerk om 

dat op een goede manier te definiëren, maar als het lukt, krijg je er 

veel waardering voor. Het vergt een soort professionele empathie:  

je moet in de schoenen durven staan van anderen, of het nu 

bewoners, beleggers, aannemers of ambtenaren zijn. Wat zijn 

hun problemen, waar zijn ze mee bezig, wat zijn hun doelen? En 

probeer het vooral niet beter te weten dan zij, maar verrijk ze door 

de problematiek ruimtelijk te duiden.”

WAT WIL JE NOG MEEGEVEN AAN DE SECTOR?
“Als je aan de stad wil werken, moet je eerst begrijpen waarom de 

stad is geworden zoals hij is. Als je dat in je vingers hebt, weet ik 

zeker dat je tot betere en eenvoudigere oplossingen komt dan iets 

leegvegen en opnieuw beginnen.”

HET ‘KETTINGREACTIE SPEL’ VAN  

DE ZWARTE HOND LAAT OP SPEELSE 

WIJZE ZIEN DAT ER VOLDOENDE 

(KLEINE) OPLOSSINGEN VOOR DE STAD 

ZIJN DIE MEER DAN ÉÉN VRAAGSTUK 

BEHANDELEN.

‘Je moet in de schoenen durven staan 
van anderen, of het nu bewoners, 
beleggers, aannemers of ambtenaren 
zijn’
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De ‘Leidraad Openbare Ruimte Groningen’ 

is ontwikkeld door Felixx in samenwer-

king met Goudappel Coffeng, Stipo en 

Marco te Brömmelstroet en is een vervolg op een 

eerder onderzoek naar ‘Ruimte voor Lopen’, in 

opdracht van het College van Rijksadviseurs. Ook 

is er gebruikt gemaakt van kennis die voortkwam 

uit het ontwerpend onderzoek ‘Naar een gezonde 

stad te voet’ van Felixx, dat vooral een ander 

perspectief oppert. “Zet je de mens centraal, dan 

ontstaat er ruimte voor allerlei andere opgaves in 

de stad”, aldus Van Driessche.

DIMENSIES
“Als de auto de dominante factor is op straat, dan 

is er één maatgevende dimensie: die van de effi-

ciëntie van beweging”, vervolgt de landschapsar-

chitect, “maar als je voor de mens ontwerpt, geef 

je opnieuw verschillende dimensies aan de straat. 

Denk aan veiligheid, klimaatadaptatie en sociale 

’Van 1-dimensionaal  
naar 10-dimensionaal’
Landschapsarchitectenbureau Felixx heeft in opdracht van gemeente Groningen een 
leidraad opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Volgens Michiel van 
Driessche, directeur van Felixx, is de leidraad ook een pleidooi om het roer om te 
gooien. “De stad wordt gedomineerd door mobiliteit. De sociale component moet 
opnieuw aandacht krijgen.”
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PIMPRESSIE VAN EEN VERNIEUWDE 

STATIONSWEG IN GRONINGEN.

‘LEIDRAAD OPENBARE RUIMTE GRONINGEN’ ZET MENS CENTRAAL IN STRAATINRICHTING
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ruimte.” Tien dimensies signaleerde het bureau 

(zie kader ‘10 dimensies’) die als rode lijn door 

de leidraad lopen. Door te ontwerpen vanuit dat 

multidimensionale perspectief ontstaan allerlei 

mogelijkheden om niet alleen de straat, maar ook 

de buurt anders in te richten vanuit een raam-

werk van gecombineerde functies.

Van Driessche licht toe: “In het verleden werden 

straten ontworpen met een duidelijke hiërarchie 

in belangen: efficiënte vervoerstromen hebben 

voorrang en alle andere belangen voegen zich 

daarnaar. Door de tien dimensies aan de voorkant 

te benoemen, zorg je ervoor dat je op zoek moet 

naar een balans tussen al deze belangen.” De 

leidraad richt zich specifiek op straten, omdat de 

maatschappelijke veranderingen daar het sterkste 

voelbaar worden, stipt Van Driessche aan. 

“Straten waren ooit verblijfs- en gebruiksruimtes 

die vervolgens volledig getransformeerd zijn tot 

verkeersgebieden. De huidige mobiliteitstransities 

bieden kansen om deze ruimtes fundamenteel te 

herdenken.”

DE STARRE STRAAT
Een opmerkelijke bevinding van Van Driessche is 

dat de enorme variatie in het netwerk van straten  

– bewegen, ontmoeten, winkelen, wonen – niet 

terug te zien is in hoe straten georganiseerd 

zijn. “Het mobiliteitsaspect is enorm dominant”, 

zegt hij. “In Groningen identificeerden wij een 

straat die langs een winkelcentrum een woonwijk 

inloopt. Het straatprofiel veranderde totaal niet, 

terwijl wat er langs die weg gebeurde wezenlijks 

anders is.”

Een van de adviezen uit de leidraad is dan ook 

om niet op een symmetrische manier naar de 

straat te kijken. “Benader een straat niet alleen als 

een verbinding tussen bestemmingen in de stad, 

maar als de ruimte tussen de randen eromheen”, 

zegt Van Driessche. “Ontwerp dus in de lengte 

én in de breedte, zodat je beide kanten kunt 

verbinden.”

DE VERANDERENDE STRAAT
Nu lopen en fietsen een steeds prominentere 

rol krijgen in de openbare ruimte, ontstaan er 

kansen die volgens Van Driessche nog niet altijd 

worden aangegrepen. “Door die verandering 

ontstaat meer ruimte in het straatprofiel”, zegt 

hij. “Het zou zonde zijn als we dat niet inzetten 

voor andere zaken. We zitten niet slechts in een 

transitie van fossiele auto’s naar elektrische – van 

een BMW naar een Tesla – want dan blijf je met 

een stad vol auto’s. Het is een transitie naar een 

groter geheel, waarbij we ons moeten afvragen 

of de auto überhaupt dagelijks nodig is of nog in 

de straat moet staan.”

Van Driessche benadrukt dat er een balans 

gevonden moet worden tussen alle hernieuwde 

Auteur: Reinoud Schaatsbergen

IN DE ‘LEIDRAAD OPENBARE RUIMTE GRONINGEN’ WORDEN 10 DIMENSIES GEÏDENTIFICEERD OM VAN EEN STRAAT EEN PRETTIGE VERBLIJFSRUIMTE TE MAKEN.
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10 DIMENSIES VAN DE 
STRAAT
In de ‘Leidraad Openbare 

Ruimte Groningen’ worden 

tien dimensies benoemd. 

Met deze multidimensionale 

ontwerpmethode kunnen 

stadsplanners en ontwerpers 

de straat ‘opnieuw gaan zien 

als een gedeelde ruimte’. De 

tien dimensies gaan uit van 

een straat die:

• Voor iedereen is

• Mobiliteit op maat heeft

• Veilig is

• Een ecosysteem is

• De beleving stimuleert

• Klimaatadaptief is

• Een gezonde omgeving is

• Waarde creëert

• Openbaar domein is

• Een identiteit heeft.
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belangen, in plaats van ‘opnieuw één belang 

maatgevend te maken’. “Klimaatadaptatie krijgt 

veel aandacht, maar we moeten ervoor waken 

dat we dat op eenzelfde infrastructurele wijze 

vormgeven”, aldus de landschapsarchitect. “Dat 

we niet de hele stad volleggen met wadi’s en 

waterpleinen, maar de opgave onderdeel maken 

van het geheel. Het is dus geen transitie van 

mobiliteit naar klimaat, maar zoeken naar een 

hernieuwde balans tussen alle belangen die de 

straat opnieuw een sociale ruimte maken. Niet 

alleen op pleinen en parken, maar juist daar waar 

beweging is.”

Een andere grote transitie die de landschapsarchi-

tect signaleert, is de wijze waarop de straat gaat 

veranderen op basis van de snelheid van auto’s. 

“Veel straten zijn nu gebaseerd op de rijdende 

auto en wat voor gevaar dat kan vormen”, legt 

hij uit. “Andere vervoersgroepen worden veilig 

gehouden met bijvoorbeeld drempels, verkeers-

lichten of zebrapaden, elementen die niet nodig 

zijn als de auto zijn eigen snelheid reguleert. Dat 

is al mogelijk met Intelligence Speed Assistance, 

sensoren die de auto vanzelf doen vertragen of 

laten stoppen. Dat opent een scala aan mogelijk-

heden voor straatontwerp.” 

POLITIEK STATEMENT
Als er iets is wat tijdens het opstellen van de 

leidraad duidelijk werd voor Van Driessche, 

dan is het wel dat de auto nog steeds tot in de 

haarvaten van straatinrichting doordringt. “Er 

is een set regels die richtinggevend zijn voor 

de inrichting van straten, bijvoorbeeld voor de 

aanvaardbare veiligheid, en daarin staat de auto 

centraal”, aldus van Driessche. “Iedereen moet 

dus beschermd worden voor de auto. Ingaan 

tegen de dominantie van de auto lijkt vandaag 

de dag een politieke keuze, maar we lijken te 

vergeten dat ermee instemmen dat ook is.”

“Door het toepassen van de leidraad wordt het 

ontwerp van een straat niet langer getoetst aan 

zogenoemd politiek correcte verkeerseisen”, 

vervolgt hij, “maar aan alle tien dimensies van  

de straat. De leidraad is in Groningen reeds 

door het college aangenomen en wordt hopelijk 

binnenkort ook door de raad vastgesteld. Dan 

wordt het echt een beleidsdocument dat het 

ontwerp van de straat in de stad bepaalt.”

IMPRESSIE VAN HOE EEN STRAAT 

VOLGENS DE LEIDRAAD ERUIT KAN 

ZIEN, OPGEDEELD IN ZONES DIE 

DIVERSE BELANGEN BEHARTIGEN.

LANCERING ‘LEIDRAAD OPENBARE 
RUIMTE GRONINGEN’
De leidraad is via een voorlopige versie 

in te zien via de website van gemeente 

Groningen. Een definitieve versie wordt 

dit najaar aan de gemeenteraad van 

Groningen voorgelegd. “Om ook tegelijk 

een testcase te kunnen laten zien, zijn we 

in de Oosterhamrikzone aan het onder-

zoeken wat dit perspectief betekent voor 

een herinrichtingsopgave en welke actoren 

daarbij komen kijken”, aldus Van Driessche. 

“We hebben in de leidraad een aantal ico-

nische plekken onderzocht, waarbij we de 

ultieme kansen en mogelijkheden van de 

leidraad illustreren. Samen met de testcase 

van de Oosterhamrikzone illustreren we 

daardoor zowel vergezichten als concrete 

toepassingsmogelijkheden.”
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IN GRONINGEN DOET WONING-

CORPORATIE NIJESTEE VOLOP MEE 

AAN DE HERSTRUCTURERING.

“W ij werken hier in twee fasen 

aan vernieuwing. Na de sloop 

van ruim 60 woningen, starten 

we binnenkort met de bouw van 93 nieuwe 

woningen. In fase 2 slopen we 250 woningen en 

daarvoor in de plaats komen 500 woningen. In 

onze ogen is die verdichting mogelijk en gezien 

de woningnood ook nodig. Deze plek ligt dicht 

bij het centrum, aan een grote stedelijke as, en 

daar past verdichting goed bij. 

Ons uiteindelijke doel is de totale ongedeelde 

stad en daarom zijn we niet alleen bezig met 

fysieke ingrepen, maar ook met sociale aspecten 

als zorg, gezondheid en eenzaamheid. Een 

middel daarvoor is het ‘meergeneratieverhaal’ 

met een diversiteit aan woningen. Dat doen we 

mede met oog voor de vergrijzing, want ook 

in deze studentenstad speelt dat een rol. Met 

gemengd wonen van meer generaties kun je 

daaraan iets doen. 

Auteur: Ysbrand Visser

In Groningen is woningcorporatie Nijestee betrokken bij de 
herstructurering van de wijk Selwerd. Sjoukje Veenema, 
procesmanager stedelijke vernieuwing, wil naast sociale- 
huurwoningen ook inzetten op middenhuur en koopwoningen.

Werken aan de  
‘totale ongedeelde stad’ 

in de wijk Selwerd

SJOUKJE VEENEMA: ‘Het is 

mooi dat we samen die ingewik-

kelde trajecten doen.’
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Het wordt een programma met appartementen 

van 50 tot 90 m² die allemaal drempelloos 

zijn, zodat je die voor meerdere groepen kunt 

gebruiken. We willen verder een vermenging 

realiseren met maisonnette-achtige gezinswo-

ningen of -appartementen. Je kijkt ook naar de 

grootte van een complex. Als dertig tot vijftig 

mensen de entree delen, ken je ook je buren. 

Het is wel de vraag hoe je de ontsluiting daarop 

organiseert en de hele woonomgeving inricht, 

inclusief een binnentuin voor ontmoeting en 

ruimte om te bewegen. Dat willen we hier graag 

vormgeven om op termijn te zorgen voor een 

prettig leefbare en toekomstbestendige wijk. 

BETAALBAARHEID
In Selwerd bestaat ongeveer de helft van de 

woningvoorraad uit sociale huurwoningen, 

waarvan wij ongeveer een kwart, dus 500 

panden, verhuren. Het sociaal-economisch 

perspectief is hier lager dan gemiddeld en 

daarom staat betaalbaarheid bij ons bovenaan. 

Dat geldt in eerste instantie voor de huidige 

bewoners en het warmtenet dat wordt aan-

gelegd. Het tarief moet betaalbaar zijn. Bij 

woningverbetering en verduurzaming van het 

bestaande bezit kijken we daarnaast ook naar de 

basiskwaliteit. Die moet goed zijn wat betreft het 

isoleren en ventileren, en mogelijk kunnen dan 

ook zonnepanelen worden toegevoegd.

Voor meer diversiteit in Selwerd en in de stad 

willen we ook meer middenhuur en koop-

woningen toevoegen. Want voor die grote 

groepen is er niets. We hopen dat we met een 

mix van bewoners in die wijk starters en midden-

groepen voor Groningen kunnen behouden. 

IMPRESSIE SELWERD NIEUWBOUW 

FASE 1.

SAMEN
Sjoukje Veenema: “Langzamerhand zien we in Groningen dat wijk-

vernieuwing weer meer aandacht krijgt. In de jaren negentig hadden 

we nog een heel intensieve samenwerking op dat gebied. Door de crisis, 

waarin woningcorporaties aan banden kwamen te liggen, lag dat helemaal 

stil. De gemeente is toen met het programma Sunny Selwerd gekomen, 

om toch aan sociale wijkvernieuwing te kunnen werken. Toen corporaties 

niet konden investeren in de wijk, is de gemeente eerst begonnen met de 

sociale en gezondheidsaspecten. Datzelfde gold ook in beperkte mate voor 

de openbare ruimte. Nu komen ook de fysieke ingrepen langzamerhand 

op gang: woningverbetering, sloop-nieuwbouw en het aanleggen van een 

warmtenet in combinatie met herinrichting van de openbare ruimte. Het is 

heel mooi om te zien dat we met elkaar dat belang weer onderkennen en 

samen die ingewikkelde trajecten doen.” 
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Voor de koopwoningen zoeken we nog wel een 

samenwerking, want dat mogen wij niet zelf 

doen. Door te verdichten bieden we ook ruimte 

aan andere doelgroepen. Dat levert meerop-

brengsten op die wij willen inzetten voor meer 

sociale huurwoningen in nieuwe uitbreidings-

wijken. Dus met de wijkvernieuwing in Selwerd 

werken wij nog nadrukkelijker aan de totale 

ongedeelde stad.

In fase 2 zijn we, samen met de gemeente, 

opdrachtgever van bureau Must voor de aspecten 

stedenbouw en landschap. We willen op een 

andere manier gaan samenwerken en bekijken 

nu met hen hoe we het proces gaan vormgeven. 

We willen alle vraagstukken goed met elkaar 

verkennen en verbinden, of het nu gaat om het 

woonprogramma, klimaatadaptatie, participatie 

of mobiliteit. Daar willen we medewerkers van 

de gemeente vroegtijdig bij betrekken, maar ook 

bewoners en toekomstige bewoners. De optelsom 

van alle wensen en eisen mag niet onbetaalbaar 

worden en moet bijdragen aan meerwaarde voor 

bewoners.

We zijn nu bezig met een uitgebreid participatie-

plan. Zo zijn er veel senioren van zeventig plus 

zonder enige verhuisgeneigdheid. Ze zouden 

wel willen kiezen voor nieuwbouw of voor een 

appartement, maar we merken dat het aanbieden 

van een product niet genoeg is om hen in 

beweging te krijgen. Uiteindelijk kiezen we voor 

meer generaties en proberen we ook om andere 

inwoners uit Selwerd te verleiden om hier te 

komen wonen.”

WARMTENET
“We krijgen warmte met een 

hoge temperatuur van twee 

datacenters en een zonne- 

thermiepark. Eerst worden 

vooral grotere complexen 

aangesloten op het warmte-

net, waaronder collectieve 

ketelhuizen van portieketage-

woningen. Het warmtenet is 

op dit moment nog een dure 

oplossing voor grondgebon-

den eengezinswoningen, dus 

zoeken we nog hoe we dat ook 

kunnen realiseren.”

‘We willen op een andere manier gaan 
samenwerken en bekijken nu met hen hoe we 
het proces gaan vormgeven. We verkennen en 

verbinden alle vraagstukken met elkaar,  
of het nu gaat om het woonprogramma,  

klimaatadaptatie, participatie of mobiliteit’
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De Grunobuurt is gebouwd in de jaren 

‘20 van de vorige eeuw. Ten tijde van de 

millenniumwisseling kenmerkte de wijk 

zich vooral door een monotone opbouw. “Dat 

reflecteerde zich in de doelgroep”, aldus Jan Jaap 

Vogel, directeur vastgoed bij Nijestee. Om hier 

verandering in te brengen, werd in 2003 voor 

grootschalige wijkvernieuwing gekozen. Het doel: 

opnieuw woongeluk voor de huurders realiseren. 

Inclusie was dus het sleutelwoord, stipt Vogel 

aan: “We willen dat iedereen kan kiezen waar 

hij wil wonen. Dat is een utopie, begrijp ik, maar 

onze missie is om naar die ongedeelde stad toe 

te bouwen.”

ACHT BLOKKEN
Besloten werd om sloop-nieuwbouw toe te 

passen gezien de gedateerde bouwkundige staat 

van de woningen. Bij het ontwerpproces werden 

de bewoners nauw betrokken. Het resultaat was 

een achttal woonblokken met meer ruimte voor 

groen en gemeenschappelijk gebied. Joke van 

Delden, als projectontwikkelaar van Nijestee al 

zeventien jaar betrokken bij de vernieuwing van 

de Grunobuurt, noemt ‘ruimte voor iedereen’ 

als motto voor deze ontwikkeling. “Dat betekent 

huur, koop en sociale huur ineen”, aldus Van 

Delden.

De Grunobuurt in Groningen is al twee decennia verwikkeld in een herontwik-
keling. Hoewel in die periode het bouwtempo fluctueerde, heeft de wijkontwik-
keling recent een impuls gekregen door een unieke vorm van samenwerking. Wij 
spraken met woningcorporatie Nijestee, architectenbureau De Zwarte Hond en 
ontwikkelende bouwer Trebbe om dit succesverhaal te delen.

Visitekaartje voor 
de ongedeelde stad 

TYPHOON, HET DERDE BOUWBLOK 

VAN DE HERONTWIKKELING VAN  

DE GRUNOBUURT.

JAN JAAP VOGEL, directeur 

vastgoed bij Nijestee.
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‘Soms moet 
het even niet 

over spijkers en 
bakstenen gaan, 
maar zet je het 

menselijke aspect 
centraal’ 

Jan Jaap Vogel 
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Toch was daar niet alles mee gezegd. Door onder 

andere de crisis vertraagden de plannen, stegen 

de bouwkosten en werden thema’s als klimaat-

adaptatie in rap tempo de orde van de dag. “De 

wereld veranderde om ons heen”, concludeert 

Erik Roerdink, architect en partner bij De Zwarte 

Hond. Dat was een directe aanleiding om op een 

andere manier samen te werken. Om de wijk-

vernieuwing ‘nog beter, duurzamer en efficiënter 

neer te zetten’, aldus Van Delden, werd een part-

nership gesmeed met De Zwarte Hond en Trebbe. 

SLIMME KEUZES
De samenwerking is gestoeld op de gezamenlijke 

ambitie: gelukkiger wonen voor de bewoners. 

“Daarvoor hebben we een ambitiedocument 

opgesteld met thema’s als gezond, gelukkig 

en maakbaar”, zegt Van Delden. “Daarin 

maakten we de afspraak om eventuele bespa-

ringen [voortkomend uit efficiëntere processen 

en slimme keuzes, red.] te herinvesteren in de 

vorm van vergroening of verduurzaming, een 

woning groter maken of meer openbaar gebied 

toevoegen. Een groot verschil in vergelijking 

met het traditionele stokje dat je aan elkaar 

doorgeeft.” Dat bleek een succes, vertelt Wouter 

Huuskes, directeur bij Trebbe Bouw. “De samen-

werking had niet echt een kop of staart”, zegt 

hij. “Alle partijen werden in het gehele traject 

betrokken, waardoor meer begrip voor elkaars 

problematiek ontstond. Dan ben je ook meer 

geneigd om dingen samen op te pakken.”

Een sprekend voorbeeld is de wijze waarop het 

team het ontwerp van de bouwblokken bena-

derde. “Toen we het oorspronkelijke stedenbouw-

kundige plan maakten, zou onder elk blok een 

ondergrondse parkeergarage komen”, vertelt 

Roerdink. Dat is bij het eerste blok gebeurd, 

die naderhand ook de parkeercapaciteit van 

de volgende twee blokken kon dragen, maar 

gaandeweg stelde het team de kritische vraag: 

kan dit niet slimmer? “We besloten dat we met 

elk volgend blok [na het derde, red.] de kwaliteit 

van de wijk gingen verbeteren. Bijvoorbeeld door 

een collectieve parkeeroplossing in één van de 

blokken die zowel demontabel als schaalbaar is. 

Zo kan deze mobiliteitshub meegroeien als de 

parkeervraag van de wijk daalt of stijgt.”

Een tweede ingrediënt die de wijk als geheel 

moet gaan ondersteunen, is het integreren van 

buurtfuncties. “In het Regulateur-blok [het zesde, 

red.] krijgt de begane grond meer verdiepings-

hoogte zodat er een buurtfunctieprogramma in 

kan worden verwerkt”, vervolgt Roerdink. 

“Denk aan een bakker of tandarts; functies die 

de levendigheid van zo’n buurt versterken.” De 

ambitie voor zulke wijkversterkende oplossingen 

was van begin af aan al aanwezig in het team, 

zegt de architect, maar de ‘postzegel-werkwijze’ 

liet dat simpelweg niet toe. “Al die vraagstukken 

die impact hebben op een wijk, krijg je niet met 

één blok opgelost. Dus door die samenwerking 

op wijkniveau zijn we in staat kwaliteiten toe te 

voegen.”

WERKPLEZIER
De samenwerking tussen de drie partijen loopt 

sinds 2016, toen er al drie blokken waren 

gebouwd. Sinds die tijd is er een vierde blok gere-

aliseerd, is het vijfde zo goed als af en staan de 

plannen voor de overige blokken in de steigers. 

LUCHTFOTO VAN DE GRUNOBUURT 

IN ONTWIKKELING.

Auteur: Reinoud Schaatsbergen

ERIK ROERDINK, architect en 

partner bij De Zwarte Hond.
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‘Het gebouw 
staat nooit op 
zichzelf, maar 

voegt zich in een 
omgeving qua 
beeld, natuur 
én sociaal-

maatschappelijk. 
De Grunobuurt 

is daar een 
visitekaartje voor’  

Erik Roerdink 
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Die snelheid, zegt Vogel, is een direct resultaat 

van het bouwteam. “Collectief werken scheelt 

wel vijftig procent van de realisatietijd”, durft 

de directeur te claimen. “Daarnaast vinden we 

aansluiting bij de gemeente, die nu onderzoekt 

hoe een naastgelegen ontwikkelingsgebied op die 

van ons kan aansluiten. Hadden we dit project los 

van elkaar ontwikkeld, dan was dit niet gebeurd.” 

Op die manier vertaalt integraal samenwerken 

zich naar een integrale omgeving, zegt Vogel. 

“Ik heb er geen bewijslast voor, maar ik geloof 

dat integraal samenwerken de kwaliteit van de 

omgeving ten goede komt.”

Huuskes, die ook ‘volmondig ja’ tegen deze 

manier van samenwerken zegt, herkent het euvel 

om te schetsen wat de concrete waarde van het 

teamverband is. “Dat komt omdat je het vanuit 

de economie wil beschrijven”, argumenteert hij. 

“Samenwerken levert werkplezier op, iets wat je 

in het huidige waardesysteem niet kunt labelen. 

Op het moment dat je hier sociologie, psycho-

logie en ecologie aan toevoegt, kun je zaken 

als teamtevredenheid, processnelheid en het 

opvolgen van elkaars acties als concrete plussen 

benoemen. Daar zijn hier enorme stappen in 

gemaakt. Als je dit alleen tegen de economische 

meetlat houdt, doe je nooit recht aan een goede 

samenwerking.”

Ook signaleert het team een kostenbesparing 

door de samenwerking. Roerdink licht toe: 

“Samen met Trebbe keken we naar beproefde 

bouwsystemen, zodat die vroeg in het ontwerp 

geïntegreerd konden worden. Anders krijg je 

wat je in de bouwwereld vaak ziet: zonder 

randvoorwaarden maak je een ontwerp, waarna 

je compromissen moet sluiten doordat andere 

partijen er hun zegje over doen. Dan rolt er voor 

niemand een ideaal plan uit.” Huuskes voegt 

daaraan toe: “In deze samenwerking zien alle 

partijen wat er gebeurt, van de ontwerpfase tot 

de totstandkoming van de prijs, en kunnen daar 

ook invloed op uitoefenen. Dat helpt enorm om 

wantrouwen geen kans te geven.”

DUIDELIJKE TAAL
Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn. 

Onenigheid komt, net als in iedere andere 

samenwerking voor, maar volgens Van Delden is 

dat juist goed voor het proces. “Ik wil niet zeggen 

dat samenwerken een huwelijk is”, aldus Van 

Delden, “maar je moet er altijd aan werken. Het 

gaat om vertrouwen en gezamenlijk oplossingen 

verzinnen. Dat kan betekenen dat je financieel de 

pijn voor de ander draagt, of dat je een voordeel 

met elkaar deelt.” Vogel vult aan: “Het is niet 

zo dat samenwerking een toverstaf is die alles 

oplost. Juist niet. We hebben misschien wel hefti-

gere discussies dan voorheen, maar samenwer-

king biedt daar juist de mogelijkheid toe zonder 

dat die discussies de relatie schaden.” Vogel stipt 

daarbij aan dat samenwerking een nieuwe laag 

met zich meebrengt, namelijk het onderhouden 

van die relatie. “Soms moet het even niet over 

spijkers en bakstenen gaan, maar zet je het 

menselijke aspect centraal.”

EEN VAN DE RESULTATEN VAN  

DE GOEDE SAMENWERKING IS 

RUIMTE VOOR GROENE, SOCIALE 

RUIMTES IN DE WIJK, ZOALS  

DEZE BINNENTUIN.
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‘Samenwerken 
gaat om 

vertrouwen en 
gezamenlijk 
oplossingen 

verzinnen. Dat 
kan betekenen 
dat je financieel 
de pijn voor de 
ander draagt’  
Joke van Delden 

JOKE VAN DELDEN, project-

ontwikkelaar bij Nijestee.
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Huuskes voegt daar een interessant perspec-

tief aan toe. “Deze samenwerking is opgestart 

vanwege eerder opgedane ervaring met elkaar”, 

zegt hij. “Voordat je het weet, krijg je aannames. 

Je dénkt te weten hoe een ander werkt, maar 

uiteindelijk spreek je toch een andere taal. Je 

moet dus tijd besteden aan het stroomlijnen van 

de communicatie. Dat is af en toe best span-

nend, maar uiteindelijk bleek dat de grootste 

waarde van de samenwerking.” Huuskes neemt 

de keuze van het casco voor de blokken als 

voorbeeld. Door de diverse cascotypes gezamen-

lijk te vergelijken op vlak van flexibiliteit, herge-

bruik, ontwerpvrijheid en bouwsnelheid kon een 

weloverwogen beslissing worden gemaakt waar 

elke partij achter stond.

STATUS QUO DOORBREKEN
Bij de meeste samenwerkingen in de bouwwereld 

reageren de projectleden enthousiast. ‘Dit doen 

we vaker!’ is veelal te horen. Het team achter de 

Grunobuurt gaat een stapje verder. “Voor ons is 

dit intern het begin van een groter verhaal”, aldus 

Vogel. “We willen niet meer van project naar 

project hobbelen, maar in vaste teams werken die 

we meenemen naar volgende projecten. Daarom 

kijken we of we voor dit soort ontwikkelingen in 

de toekomst strategische partners kunnen vinden 

om meerdere gebieden mee aan te pakken. Als 

we zo’n partnership voor vijf of zelfs tien jaar 

aan kunnen gaan, zorgen we voor continuïteit, 

verbeteren we de werkstromen en kunnen we 

een basis creëren voor innovatie.” Die aanpak 

is nodig, zegt Vogel, om de status quo van de 

sector te doorbreken. “Als je blijft doen wat je 

altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg. Dat 

moet echt anders.”

Roerdink beaamt dat werken in vaste teams de 

toekomst kan zijn voor de ontwerp- en bouw-

sector. “Als we de duurzame doelen die zijn 

gesteld in Nederland willen halen, moeten we 

samenwerken en naar collectieve oplossingen 

kijken”, zegt hij. “Als je van gebouw naar gebouw 

werkt, word je enorm beperkt in integraliteit, 

maar door een collectieve blik kun je veel beter 

antwoord geven op het sociale en klimaatadap-

tieve element. Zo kun je van meet af aan gerichter 

op zoek gaan naar de beste bouwstructuur, 

waardoor je het geld kunt stoppen daar waar het 

belangrijk is. Zoals in een plint met buurtfuncties, 

mooie materialen die goed verouderen of een 

fraaie binnentuin.”

Huuskes, afsluitend: “Ik geloof in deze aanpak. 

Als we als samenleving een volgende stap willen 

zetten, moeten we naast proces- en product-

innovatie ook innoveren op samenwerking. 

Daarin moeten we ons richten op het creëren 

van meervoudige waarde. Dus niet alleen denken 

vanuit de economie, maar ook vanuit sociologie, 

psychologie en ecologie, zodat je projecten beter 

op waarde kan schatten. Daar is de Grunobuurt 

een mooie aanzet voor.”

FOTO VAN DE GRUNOBUURT  

IN 1930.
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‘Als we als 
samenleving een 

volgende stap 
willen zetten, 
moeten we 

naast proces- en 
productinnovatie 
ook innoveren op 
samenwerking’  

Wouter Huuskes 

WOUTER HUUSKES, directeur 

bij Trebbe Bouw.
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De opknapbeurt van De Peperklip geldt 

als één van Nederlands grootste 

renovatieprojecten uit de geschiedenis: 

tussen 2017 en 2020 werden 545 woningen 

en 8 bedrijfsruimtes grondig gerenoveerd. 

Wat het helemaal opmerkelijk maakt, is dat de 

bewoners van het sociale woningcomplex tijdens 

die verbouwingswerken in hun appartementen 

bleven wonen. Een huzarenstukje van woning-

corporatie Vestia, die – samen met de gemeente 

– het gebouw vooral ‘futureproof’ wilde maken 

met respect voor het ruim 40 jaar oude ontwerp 

van de hand van architect Carel Weeber.

Clara Froger, ontwerpend architect: “Dit gebouw 

heeft inderdaad een heel lange geschiedenis, 

niet alleen architecturaal maar ook op sociaal 

vlak.” Gezien de lange professionele relatie 

met Vestia, kwam de woningcorporatie dan 

ook aankloppen bij Clara Froger toen men de 

eerste plannen smeedde voor een update van De 

Peperklip. Froger probeerde vooral via kleur- en 

materiaalkeuzes het gebouw harmonieuzer te 

maken. “Maar altijd met de bedoeling om qua 

intensiteit onder de waarde van de tegels te 

blijven. Die zijn voor mij namelijk de krachtigste 

karaktertrek van het ontwerp. En het klinkt 

gek, maar het eerstvolgende om aan te pakken 

zijn dan sowieso de kozijnen, omdat het er zo 

gigantisch veel zijn. Dat bleek een uitdagende 

evenwichtsoefening tussen het technisch haalbare 

en trouw blijven aan het oorspronkelijke ontwerp. 

Aluminium bleek al snel de juiste keuze in functie 

van onderhoudsvriendelijkheid en esthetiek.”

GEZOND BINNENKLIMAAT
In het oorspronkelijke ontwerp van Weeber 

waren de kozijnen onderin uitgerust met zwaar 

gebouwde suskasten die zorgden voor de 

natuurlijke toevoer van verse buitenlucht, maar 

tegelijk het lawaai buiten moesten houden. 

Esthetisch verre van de mooiste oplossing, maar 

vooral ook een vorm van ventilatie waarmee het 

bewonerspubliek van De Peperklip niet bleek om 

te kunnen. Die suskasten werden volgens Clara 

Froger vaak dichtgekleefd, wat funest was voor 

het binnenklimaat in de woningen.

Op de Kop van Zuid in Rotterdam is het opvallende gebouw De Peperklip na een grondige 
opknapbeurt in ere hersteld. Gevels, trappenhuizen en de woningen zelf: alles werd onder handen  
genomen. Ook de gevelkozijnen kregen een update die een compromis vormt tussen esthetiek, 
respect voor het originele ontwerp en de hoge technische eisen op het vlak van natuurlijke venti- 
latie en akoestiek. 

De Peperklip: opknapbeurt met 
respect voor iconisch ontwerp

OM TROUW TE BLIJVEN AAN HET OORSPRONKELIJKE ONTWERP, ZIJN DE NIEUWE KOZIJNEN VAN ALUMINIUM 

GEMAAKT.

INVISIVENT NL COMBINEERT NATUURLIJK VENTILEREN MET TECHNISCHE EISEN EN ESTHETIEK

PARADE
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RENOVATIE & HERSTRUCTURERING

Renson
Maalbeekstraat 10
B-8790 Waregem
0032 - 56 30 30 00
www.renson.eu

Via aannemer Maasmond en gevelbouwer 

Rollecate kwam ter sprake dat Renson net op 

dat moment een update van zijn Invisivent 

toprooster op de markt had, zo aangepast aan 

de Nederlandse markt dat de aanslag van de 

kozijnen voor montage tegen een stelkozijn 

in één lijn doorliep op het toprooster dat er 

bovenop gemonteerd werd. Het daarmee 

verkregen beeld werd ook bij de dienst Welstand 

positief onthaald en uiteindelijk goedgekeurd.

“Als toprooster bovenop het kozijn gemonteerd 

betekent de Invisivent NL esthetisch een wereld 

van verschil met de grote suskasten van vroeger,” 

zegt Froger, “terwijl we ermee toch aan alle 

technische vereisten kunnen voldoen. Ik was dan 

ook opgetogen toen deze oplossing in overleg 

met alle betrokken partijen op de proppen 

kwam.”

COMMUNICATIE IS ‘KEY’
Natuurlijk ventileren is volgens Froger absoluut 

relevant voor grote renovatieprojecten als De 

Peperklip. Op dat vlak denkt ze vooral vanuit 

de bewoners. Zij zijn het die in de eerste plaats 

moeten begrijpen waarom een raam wel of niet 

open mag, waarom ventilatieroosters moeten 

open blijven en hoe voldoende verse buitenlucht 

een positieve impact heeft op het binnenklimaat. 

Natuurlijke toevoer van verse buitenlucht bleek 

trouwens sowieso iets wat ook na de renovatie 

van De Peperklip absoluut in stand gehouden 

moest worden. Maar gelukkig werd van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om dit aan de 

hedendaagse technieken af te toetsen. En dus 

ging er – naast de integratie van de Invisivent NL 

toproosters bovenop de kozijnen – ook onderaan 

iedere binnendeur in de woningen een stukje af. 

Kwestie van die verse lucht ook de kans te geven 

om binnenshuis voldoende te kunnen circuleren. 

“Daarbij hebben we in samenspraak met de 

aannemer toch ook wel heel wat werk gestoken 

in het informeren van de bewoners,” blikt Clara 

Froger daar met de glimlach op terug.

HET OPVALLENDE GEBOUW DE 

PEPERKLIP OP DE KOP VAN ZUID IN 

ROTTERDAM HEEFT EEN VOLLEDIGE 

OPKNAPBEURT GEKREGEN.

PROJECT: DE PEPERKLIP, 
ROTTERDAM (NL)
Opdrachtgever: Vestia

Ontwerpend architect: Clara 

Froger

Technisch-architectonisch 

adviseur: Willem-Jan Paijmans 

(Molenaar & Co Architecten)

Algemeen aannemer:  

Maasmond

Gevelbouwer: Rollecate

Fabrikant Invisivent NL  

raamventilatieroosters: Renson

http://www.renson.eu
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Wagenaar is professor in de geschiedenis en theorie 

van architectuur en stedenbouw en hoofd van 

het kenniscentrum Architectuur, Stedenbouw en 

Gezondheid. Vanuit die posities onderzoekt hij de relatie tussen 

stedenbouwkundig ontwerp en de invloed daarvan op de volks-

gezondheid. “Een oeroud thema”, noemt hij het. “Heel de 

stedenbouw is in de 19e eeuw geprofessionaliseerd en dat was 

nooit gebeurd zonder allerlei catastrofes.”

Wagenaar doelt hierbij vooral op epidemieën, omdat die historisch 

gezien de meeste slachtoffers maken. Toch is in het huidige tijds- 

gewricht slechts 15 procent van alle gezondheidsproblemen 

toe te schrijven aan dit verschijnsel. “Het hele festijn wat wij nu 

beleven”, waarmee Wagenaar doelt op de coronapandemie, “heeft 

geen duurzaam effect op de inrichting van de stad. Je kunt niets 

aan epi- of pandemieën doen. De maatregelen zijn dan ook niet 

medisch ingestoken, maar slechts een klassiek ruimtelijk beleid dat 

we al honderden jaren uitvoeren. Dat duurt even en dan houdt het 

op.”

FYSIEKE KWALITEITEN VAN DE STAD
De stad inrichten op anderhalve meter is volgens de professor dan 

ook ‘flauwekul’. “Wij zijn niet gebouwd om elkaar te beschouwen 

als wandelende giftbelten”, zegt hij. “Wij richten ons daarom 

op het structurele, op die 85 procent. Dat zijn niet-besmettelijke 

ziektes en daar werkt preventie goed op.” Het grootste steden-

bouwkundige voorbeeld van een dergelijke preventie is het riool, 

stipt hij aan. “Als we dat niet hadden, woonden we hier nu niet.”

Vandaag de dag staan (on)gezonde leefstijlen bovenaan het 

lijstje van volksgezondheid. “De belangrijkste preventie daarvoor 

is fysieke beweging”, stelt Wagenaar. “Het blijkt dat als je tot je 

veertigste een zittende levensstijl hebt en je op dat moment lopen 

en fietsen onderdeel maakt van jouw leefpatroon, je tot wel tien 

jaar langer kan leven.” Hier ontstaat de clash met onze woon- en 

werkomgeving, zegt de professor, want die zijn in de jaren 50 

tot 70 ingericht op de auto. “De auto wordt nu anders gezien 

en gebruikt”, vervolgt Wagenaar. “Ook in de stedenbouw, wat 

betekent dat mobiliteit een belangrijke factor is bij het herinrichten 

van voornamelijk naoorlogse wijken.” 

Gekoppeld aan deze fysieke eigenschappen van de stad zijn sociale 

contacten. “Vereenzaming is in deze maatschappij een van de 

grootste problemen”, zegt Wagenaar, “en dat wordt alsmaar 

erger. Mede doordat het stelsel van verzorgingstehuizen om zeep 

is geholpen en je nu maar thuis ouder moet worden. Dat is vaak 

geen optie voor mensen.” De professor stipt bovendien aan dat 

sociale vangnetten zijn verdwenen, onder andere omdat gezinnen 

kleiner worden en buren minder aanwezig zijn. “Want zij hebben 

twee banen, anders kunnen ze hun huis niet betalen.”

‘De stad is  
gezonder dan  

de buitenwijk’
Een strak blauwe lucht, geen ronkende scooters of auto’s en 
een woning middenin de natuur. Gezonder dan dit wordt een 
woonomgeving niet, toch? Fout, zegt hoogleraar Cor Wagenaar 
van de RUG. We hebben jarenlang buitenwijken gebouwd 
vanuit de bril van de automobilist, terwijl steden tegenwoordig 
aanleiding geven tot de beste voorspeller van een goede 
gezondheid: lopen.
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DE ONGEZONDE BUITENWIJK
Onder andere bovenstaande factoren hebben ervoor gezorgd dat 

er een paradox is ontstaan. Wagenaar legt uit: “Zet een plaatje 

van de metropool Manhattan tegenover een idyllische buitenwijk 

van Almere en bijna iedereen zegt dat de volksgezondheid meer 

is gediend met de tweede, maar dat is niet zo. Het dichtbevolkte 

stedelijke gebied is gezonder omdat je daar wordt uitgenodigd om 

te lopen: naar winkels, het theater, om andere mensen te zien, et 

cetera. Ja, het stinkt en er is lawaai, maar dat weegt niet op tegen 

het gezondheidsvoordeel van lopen.”

Bovendien gaat er meer schuil achter lopen dan sec fysieke 

beweging, zegt Wagenaar. Voedselwinkels zitten doorgaans 

op plekken waar veel mensen hen kunnen bereiken, liefst te 

voet. “Zulke winkels vestigen zich niet in een gebied met lage 

dichtheid”, aldus de professor. “Daarom staan veel buitenwijken 

bekend als food deserts. Je kunt er misschien naar de McDonald’s, 

maar voor de volksgezondheid is het rampzalig als er geen andere 

opties zijn.”

BOMMENWERPERS
Hoge dichtheid nodigt dus uit tot lopen en limiteert bovendien 

de behoefte aan een auto. Een levendige en aantrekkelijke 

openbare ruimte stimuleert dit verder doordat het een stedelijke 

gemeenschap creëert. “Dat is een van de kwaliteiten die 

bijvoorbeeld Groningen wil cultiveren door in de naoorlogse 

wijk Paddepoel negatieve keuzes weg te ontwerpen”, zegt 

Wagenaar. “Die wijk kenmerkt zich door een lage dichtheid, 

veel ongeprogrammeerd groen en weinig sociale hubs door 

ontbrekende voorzieningen, waardoor mensen er niet lopen en 

elkaar niet ontmoeten.”

Volgens Wagenaar is al sinds de jaren ‘50 bekend dat bovenstaande 

elementen een slechtere gezondheid veroorzaken, ondanks dat ze 

wel als gezond werden gepropageerd. “Het zouden zelfs sociale 

katalysatoren zijn, omdat de wijken werden opgeknipt in buurtjes, 

maar dat gebeurde niet”, zegt Wagenaar. “Pas sinds enkele jaren 

snappen we wat er speelde: voor wijken uit de jaren ‘50, ‘60 en 

‘70 hadden de ontwerpers de Tweede Wereldoorlog nog in hun 

kop. Door met lage dichtheid te bouwen, zou de vijand veel meer 

bommen moeten afwerpen. Dit militaire aspect, waar niemand het 

over heeft, was een van de belangrijkste redenen dat er zo werd 

gebouwd.”

VIRTUAL REALITY
Hedendaagse stedenbouw staat volgens Wagenaar voor de 

uitdaging om te sleutelen aan de ontwerpkeuzes van het verleden. 

“Dat doen we in Paddepoel”, zegt hij. “Dat kan door de fouten 

eruit te halen, zoals zebrapaden verplaatsen, maar je kunt ook 

streven naar een utopisch scenario. Het probleem wat je dan 

‘Ja, het stinkt in steden en er is 
lawaai, maar dat weegt niet op tegen 
het gezondheidsvoordeel van lopen’

Auteur: Reinoud Schaatsbergen

COR WAGENAAR, PROFESSOR IN 

DE GESCHIEDENIS EN THEORIE VAN 

ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW 

AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT 

GRONINGEN.
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krijgt: geen sterveling kan plannen lezen.” Juist dat laatste aspect 

is belangrijk, stelt hij, want zonder de steun en inbreng van 

bewoners kom je niet vooruit.

“Daarom zetten wij virtual reality in, zodat we met groepen 

bewoners door de nieuwe situatie kunnen lopen”, vervolgt 

Wagenaar. “Naderhand vragen we ze wat voor effect die situatie 

op hun levensstijl heeft, inclusief een parallelonderzoek om de 

validiteit te testen. We hebben dit immers nog nooit eerder 

gedaan.” Door middel van de resultaten hoopt het team, met 

daarin onder andere architectenbureau De Zwarte Hond, te 

achterhalen wat de meest realistische optie is om door middel van 

een herontwikkelde openbare ruimte een gezonde levensstijl te 

stimuleren. “Een toekomstgericht project, want Paddepoel is een 

typische wijk. Wat we hier leren, werkt ook elders.”

ANTIMETROPOOL
Wagenaar voelt zich genoodzaakt een disclaimer toe te voegen 

aan de plannen voor een gezonder Groningen: “Die stad heeft 

het geluk niet te concurreren met andere grote steden. Dat 

is het nadelige effect van de Randstad: daar hebben steden 

als Rotterdam en Amsterdam naburige stadjes verpletterd.” 

Wagenaar stipt hiermee een historische ontwikkeling aan, die van 

de antimetropool. Dit fenomeen gaat ervan uit dat de grote stad 

ongezond is, maar de randen ervan niet. 

“Statistisch gezien klopte dat ook, tot de introductie van het riool 

in de 19e eeuw”, zegt Wagenaar. “Toen draaide het om en werden 

dichtbevolkte gebieden juist gezond. Het ideaal van de Randstad 

bestaat daarom niet meer, waardoor Amsterdam en Rotterdam 

grootse en levendige steden zijn geworden waar mensen willen 

wonen en steden als Gouda en Schiedam op sterven na dood 

zijn. Dat klinkt wat negatief, maar in termen van gezonde steden 

hebben zij de competitie verloren. Voor Groningen bestaat die 

competitie niet.”

LOPEN VERSUS LUCHTKWALITEIT
Stedenbouwkundige mobiliteit speelt ook een grote rol in het 

geheel, maar hierover is Wagenaar positief gestemd. Een van de 

redenen dat dichtbevolkte steden namelijk ongezond lijken, is 

omdat luchtvervuiling tot diep in de stad wordt gebracht door 

verbrandingsmotoren. “Die brengen het haast tot in je huis”, zegt 

Wagenaar, “maar over twintig tot dertig jaar is dat voorbij.” Hij 

doelt hiermee op de trend van elektrische auto’s, maar ook de 

ontwikkeling van autoluwe binnensteden. “Hetzelfde geldt voor 

lawaai, dat voornamelijk van autobanden komt. Door nieuwe 

soorten banden en plaveisel wordt dat probleem in de nabije 

toekomst opgelost.”

Dat wil niet zeggen dat Wagenaar de huidige fysieke problemen 

bagatelliseert. “Die zijn er gewoon”, stelt hij, “maar enerzijds 

worden die structureel opgelost en anderzijds is er nog geen 

onderzoek dat uitwijst dat die problemen opwegen tegen het 

gezonde effect van lopen.” Dat brengt de professor terug naar de 

eerste conclusie uit dit artikel: de meest effectieve maatregel voor 

volksgezondheid is preventie, waarvoor lopen het belangrijkste 

ingrediënt is. Stedenbouw kan hier enorm aan bijdragen door 

lopen te stimuleren. 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. “Wat architectuur doet voor 

de volksgezondheid is geen wetenschap”, stelt Wagenaar. “Je hebt 

medische experts nodig om dat te duiden en te verankeren in de 

volksgezondheid. Wij kunnen dat niet. Het probleem is dat medici 

én architecten gauw denken dat hun manier de enige manier is. 

Toch is het essentieel dat ze samenwerken.” Wagenaar hoopt met 

de plannen voor Paddepoel een bijdrage aan dit euvel te leveren, 

gezien daarvoor wordt samengewerkt met de GGD en het UMC 

Groningen. In november 2022 zien we daar de resultaten van in de 

vorm van een toolkit voor gemeenten die aan naoorlogse wijken 

sleutelen.

‘Het coronafestijn wat wij nu beleven, 
heeft geen duurzaam effect op de 
inrichting van de stad’

HERONTWERP VAN HANNAH LIEM OM EEN DRUKKE VERKEERSWEG IN GRONINGEN, DIE HET WIN-

KELCENTRUM VAN DE WIJK SCHEIDT, GROENER, VEILIGER EN AANTREKKELIJKER TE MAKEN ZODAT 

MEER MENSEN TE VOET GAAN OF DE FIETS NEMEN.
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De druk op de woningmarkt is hoog. Met 

meer nieuwbouwwoningen en met name 

ook meer middeldure huurwoningen, 

moet wonen weer betaalbaar en bereikbaar 

worden. Daarbij is ook de herstructurering van 

naoorlogse wijken in steden belangrijk. BPD is 

als gebiedsontwikkelaar betrokken bij tal van 

projecten in deze wijken, zoals bij De Mix in 

Utrecht, de herstructurering van Tilburg Noord 

en, samen met woningcorporatie HaagWonen,  

in Den Haag Zuid-West. Het gaat in totaal om 

ongeveer twintig herstructureringsprojecten, in 

diverse stadia, met elk 200 tot 1000 woningen.

Van der Griendt noemt de aanpak van BPD 

nadrukkelijk niet ‘projectmatig’, maar ‘proces-

matig, vanuit een integrale blik’. De opgaven zijn 

veelzijdig, complex en worden soms ‘stadsbreed’ 
IN HET PROJECT DE MIX (UTRECHT) 

WORDT EXTRA RUIMTE VOOR 

ONTMOETING GEREALISEERD.

Bij de herstructurering van een aantal naoorlogse woonwijken is een voorname rol 
weggelegd voor BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Ontwikkelingsmanager  
Martine van der Griendt - Slobbe legt uit waar het BPD vooral om te doen is. 

Lange adem van BPD helpt 
naoorlogse wijken vooruit
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aangepakt. Ze behelzen vooral transformaties 

van wijken of gebieden in samenwerking met 

woningcorporaties, gemeenten en bewoners. 

“Het gaat ons uiteindelijk om het maken van 

goed leefbare, bereikbare en betaalbare woon-

gebieden.”

“Herstructurering is vooral een kwestie”, vervolgt 

Van der Griendt, “van een lange adem. BPD is 

een gebiedsontwikkelaar die in Nederland en 

Duitsland opereert. We hebben financiële slag-

kracht en zijn niet direct afhankelijk van bouw-

productie. Dus wij hebben de mogelijkheid om 

de noodzakelijke herstructurering van naoorlogse 

wijken echt langjarig vorm en inhoud geven. Wij 

geloven op de lange termijn echt in een waarde-

sprong van deze gebieden.”

BASIS VAN SAMENWERKING
“Ik werk dagelijks aan herstructureringsopgaven 

en doe dat altijd samen met woningcorporaties 

en gemeenten”, aldus Van der Griendt. “Bij dit 

soort opgaven is het van groot belang allereerst 

te zorgen voor een bestendige basis in de samen-

werking. Als ontwikkelaars en bouwers zijn we 

vaak geneigd om eerst te kijken naar de opgave 

en vervolgens naar de samenwerking. Onze 

aanpak bij dit soort wijken onderscheidt zich 

doordat wij eerst echt investeren in de samen-

werking met alle betrokken partijen en daarna 

pas samen de woningbouwopgave definiëren.”

“Meestal gaan we eerst met een woningcorpo-

ratie aan tafel zitten om samen de juiste toon 

te vinden. En vervolgens natuurlijk ook met de 

betreffende gemeente en de bewoners. Van 

cruciaal belang voor een goede herstructurering 

is dat eerst een gezamenlijke doel voor de wijk 

wordt vastgesteld en dat er daarna pas wordt 

gesproken over een plan met bijvoorbeeld het 

aantal woningen. Het is zaak om glashelder te 

krijgen wat in die wijk het probleem is en wat 

van daaruit de ambities zijn. Dan kun je daar ook 

langjarig op sturen en toetsen of die ambities 

in de samenwerking ook worden behaald. Het 

realiseren van nieuwe woningen is een middel om 

invulling te geven aan die gezamenlijke ambitie. 

We kijken echter met een integrale blik naar 

álle vraagstukken, en dus zeker ook naar sociale 

leefbaarheid.”

MARTINE VAN DER GRIENDT 
- SLOBBE: ‘Wij geloven op de 

lange termijn echt in een waarde-

sprong.’

Auteur: Ysbrand Visser

LEEFBAARHEID 
Van der Griendt: “Juist in deze naoorlogse 

wijken werken wij mee aan sociale duurzaam-

heid en leefbaarheid. Denk daarbij aan 

voorzieningen als een ontmoetingsplek 

buiten, maar ook onderin een gebouw of 

aan het creëren van logeerkamers, zodat de 

individuele woningen kleiner kunnen zijn. 

BPD heeft dit bijvoorbeeld gedaan bij het 

project De Mix in Utrecht. Hier realiseren 

we samen met woningcorporatie Mitros 

middenhuur woningen op de plek waar nu 

sociale huurwoningen staan. Elders in de 

stad worden er extra sociale huurwoningen 

voor teruggebouwd. Deze ‘uitruil’ vindt 

plaats om te komen tot meer gemengde, 

inclusieve wijken. Je moet dan wel goed 

kijken naar de inrichting van de openbare 

ruimte. Omwonenden gaven hier aan dat zij 

echt behoefte hebben aan meer ruimte voor 

ontmoeting en dat wordt nu gerealiseerd.

Elke wijk, met steeds andere bewoners, 

heeft andere behoeftes en ambities en dat 

vergt maatwerk. We kijken dus elke keer 

opnieuw, per wijk, wat er nodig is aan 

oplossingen, zodat de leefbaarheid, veiligheid 

en de gezondheid van de bewoners worden 

verbeterd.”

‘We kijken met een integrale blik naar  
álle vraagstukken, en dus zeker ook  

naar sociale leefbaarheid’
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Integrale opgaven op het gebied van klimaat, energie, 
leefbaarheid, bereikbaarheid, verslimming, vergroening en 
vergrijzing lossen we alleen samen op. Biind, het platform 
voor de fysieke leefomgeving, faciliteert kennisuitwisseling 
en – ontwikkeling én stimuleert ontmoeting tussen mensen 
met uiteenlopende achtergronden en niveaus. Want samen 
weten we meer.
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FYSIEKE LEEFOMGEVING?
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IMAGO EN LEEFBAARHEID
“Ons speerpunt is het aanbod van woningen 

en de samenstelling van doelgroepen van de 

wijk. Iedereen in de wijk moet een betaalbare 

woning kunnen vinden. Dus we kijken breed 

naar het aanbod van sociale huurwoningen, 

middenhuur- en koopwoningen en hoe we de 

balans hiertussen kunnen verbeteren. Samen 

met woningcorporaties en gemeenten willen we 

bovendien het imago van eenzijdige, naoorlogse 

wijken verbeteren om zo de leefbaarheid van 

deze wijken te vergroten. Een van de mogelijk-

heden om dat te bereiken is het toevoegen van 

meer huurwoningen in het middenhuursegment. 

Dat doen we in nauwe samenwerking met BPD 

Woningfonds, dat in 2019 door BPD en de 

Rabobank werd opgericht. Op die manier zorgen 

we voor meer menging van doelgroepen en dus 

voor een meer inclusieve wijk, en komen er ook 

meer doorstroommogelijkheden voor bewoners.”

In dit soort naoorlogse wijken speelt er naast 

de betaalbaarheid, leefbaarheid en doorstro-

ming nog een andere factor: de vergrijzing en 

groei van een- en tweepersoonshuishoudens. 

“Tegenwoordig bestaan huishoudens uit minder 

mensen dan vroeger. In de vroeg-naoorlogse 

wijken zijn de woningen van woningcorporaties 

echter vaak veel groter dan wat er nodig is voor 

een huishouden anno 2021. Dat zijn dus ook 

zaken waarmee we in onze wijkanalyse rekening 

houden. Die disbalans wil BPD vooral oplossen 

door meer kwalitatieve, duurzame en betaalbare 

woningen toe te voegen aan de wijk.”

GEMEENTEN
“Te allen tijde vergt zo’n opgave”, vervolgt 

Van der Griendt, “een goed samenspel met de 

gemeente, die een overkoepelende blik op een 

stad en een wijk heeft. Het aanwezige openbaar  

gebied in veel naoorlogse wijken maakt de 

gemeente een direct betrokkene. Ook hier is het 

van belang dat de gemeente de ambitie voor de 

wijk omarmt. Herstructurering is een complex 

verhaal met naast een vastgoedvraagstuk meestal 

ook een sociaal-maatschappelijke aanleiding. 

Daarom is die integrale blik zo belangrijk.”

Een mooi voorbeeld daarvan is het project ‘People 

Acting in Community Together’ in Tilburg Noord 

(PACT Noord), met de gemeente als aanjager. Van 

der Griendt: “Tilburg Noord kampt al jaren met 

leefbaarheidsissues en dus werd ons verzocht 

om naar dit stadsdeel in zijn totaliteit te kijken. 

BPD helpt de gemeente hier om de ambitie voor 

de wijk helder te krijgen. Daarbij bekeken we 

op basis van data de voorzieningen, de open-

bare ruimte en de woningen. We bespraken de 

ambitie met bewoners en andere betrokkenen en 

pasten deze aan waar nodig. Er komt bovendien 

continu ontzettend veel input vanuit de buurt. In 

deze wijk ontstaan de plannen dus echt vanuit 

de bewoners. Samen met hen zijn er al allerlei 

maatschappelijke initiatieven ontwikkeld, van 

groentetuinen tot buurtrestaurant, en zo ontstaat 

er hier een een breed gedragen ambitie voor een 

nieuwe, toekomstbestendige en ook klimaatadap-

tieve wijk.”

VERDICHTEN
“Onze toegevoegde waarde”, besluit Van der 

Griendt, “zit vooral in het realiseren van meer 

kwalitatief hoogwaardige, duurzame en betaal-

bare nieuwbouwwoningen in dit soort wijken. 

Wij noemen dat kwalitatief verdichten. Wij willen 

daarbij zoveel mogelijk aanhaken op vraag-

stukken van de woningcorporaties: betaalbaar-

heid, kwaliteit en beschikbaarheid. De specifieke 

oplossing zoeken we in de wijk. In de ene wijk 

moet je dan meer ingrijpen in het bestaande 

woningaanbod, in een andere wijk gaat het om 

het aantrekken van andere doelgroepen, en in 

weer een andere wijk moet worden ingezet op 

verduurzaming en inrichting van de openbare 

ruimte. Wij werken dus niet met een blauwdruk 

voor alle wijken.”

‘Ons speerpunt is het aanbod van woningen en  
de samenstelling van doelgroepen van de wijk’
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De snelste en goedkoopste 
herstructurering dankzij 
bewonersparticipatie

Sociaal-maatschappelijke en fysiek-ruimtelijke opgaven zitten van oudsher opge-
sloten in hokken, terwijl ze juist veel met elkaar van doen hebben. Integrale 
aandacht voor die onderwerpen kan het verschil betekenen voor een succes-
vol bewonerscommunicatietraject. Dat illustreren Reimar von Meding van KAW 
Architecten en René Scherpenisse van Tiwos aan de hand van twee succesvoor-
beelden: Vogeltjes- en Rosmolenbuurt in Tilburg.

Decennialang wordt wijkvernieuwing 

voornamelijk monofunctioneel uitge-

voerd, met een duidelijke scheiding tussen 

bewonersparticipatietrajecten en uitdagingen die 

te maken hebben met fysieke ruimte. Dat stigma 

probeert Reimar von Meding te doorbreken: “We 

willen dit anders doen, door in een vroeg stadium 

bij projecten een bredere inbreng te leveren, 

over verschillende domeinen. We combineren 

het stedelijke met het sociale. Dat is een van de 

redenen waarom er een breed scala aan profes-

sionals bij ons werken, waarvan sommigen vooral 

een sociaal-maatschappelijke en communica-

tieve achtergrond hebben.” Ook Scherpenisse 

ziet de waarde van een holistische blik, maar 

bemerkt nog wel een verschil tussen nieuwbouw 

en renovatie. “De integraliteit van verschillende 

domeinen zien we bij herstructurering vaker 

dan bij nieuwbouw. Er worden wel stappen 

gezet: het bewustzijn stijgt dat je een fysiek-

ruimtelijke aanpak idealiter combineert met een 

sociale, waardoor we bewonerstevredenheid zien 

stijgen.” Door waarden van woonconsumenten 

te definiëren wordt duidelijk voor welke groepen 

de buurt geschikt is. Of: hoe de wijk dat kan 

worden, met een aantal aanpassingen. “Het gaat 

niet alleen over leeftijdscategorie en inkomen, 

maar ook over levensstijl. De ene persoon vindt 

harmonie belangrijk, een ander zekerheid en 

weer een ander wil controle. Door vooraf tijd 

te investeren in het bepalen van deze definities 

en drijfveren van mensen te ontrafelen, is het 

eenvoudiger wijken integraal te verbeteren en 

niet alleen naar één aspect te kijken. Als je weet 

wie je voor je hebt, dan wordt het ook eenvou-

diger om bewoners mee te krijgen in transities.”
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DE VOGELTJESBUURT IN TILBURG, 

EEN ECHTE VOLKSBUURT. 
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ECHT CONTACT
‘Meekrijgen’ betekent voor Von Meding en 

Scherpenisse meer dan het akkoord krijgen van 

70% van wijkbewoners voor een grootschalige 

renovaties. Verregaande bewonersparticipatie kan 

grote impact genereren om projecten succesvol 

te maken. “Ten eerste zijn er kansen op het vlak 

van betaalbaarheid”, gaat Von Meding verder. 

“Als je een bewonersparticipatietraject open en 

eerlijk inricht én op het juiste moment opstart, 

dan levert dat proceswinst op. We hebben 

voorbeelden van projecten die wel drie keer 

sneller gerealiseerd konden worden vanwege 

het betrekken van bewoners bij de opgave.” 

Juist dat startschot voor bewonerscommunicatie 

laat op zich wachten of komt op het verkeerde 

moment. “Als je te laat komt met zo’n traject, 

ga je bijsturen aan de hand van opmerkingen 

of klachten”, weet Von Meding. “Ga je te vroeg 

de wijk in, dan denken bewoners dat ze carte 

blanche hebben. De kunst is om het juiste 

moment uit te kiezen waarop bewoners hun 

inbreng leveren. Ga vervolgens zorgvuldig met 

die opmerkingen om en maak beloftes waar.” 

Daar sluit Scherpenisse zich bij aan, die het 

belang van ‘echt contact’ aanhaalt. “Dat is ook 

de titel van ons corporatieplan. We kiezen er 

doelbewust voor om geen afstandelijk instituut te 

zijn met een telefonisch keuzemenu, maar zorgen 

voor een klantgerichte aanpak op maat. Onze 

buurtbeheerders kennen de mensen in de wijk en 

gaan individueel langs. De tijd van brieven sturen 

is echt passé, we willen mensen fanatiek en 

intensief betrekken bij bijvoorbeeld de renovatie 

van hun huis.” 

Door die betrokkenheid te creëren, is het eenvou-

diger om de sociale structuur van wijken intact te 

houden. Met een succesvol bewonersparticipa-

tietraject gaat de leefbaarheid van een wijk met 

sprongen vooruit. “Iedere wijk heeft een eigen 

verhaal en daar moet je open voor staan”, vindt 

Von Meding. “Dat noemen wij ook wel ‘deel-

nemen en deelgeven’, ervoor zorgen dat je snapt 

waar de bewoners in de wijk zich om bekom-

meren. Dat kan een stem zijn die ongehoord 

bleef over vernieuwingen in groenvoorziening, 

klachten over rioolstank die niet werden opgelost 

of andere hindernissen die spelen.” Door met 

verschillende groepen mensen in gesprek te gaan 

wordt steeds meer duidelijk over de wensen in 

een wijk. “Als je de juiste communicatievaardig-

heden en persoonlijke aanpak aanhoudt die René 

benoemt, leer je de huidige gemeenschap goed 

kennen en begrijp je de kansen om de leefom-

geving te verbeteren. Die mogelijkheden kunnen 

heel divers zijn en verwacht dan ook niet dat 

honderden mensen dezelfde mening hebben. 

Wij horen een heleboel verschillende denkwijzen 

en vraagstellingen van bewoners. Ga in gesprek 

over wat er wel en niet moet gebeuren, maar doe 

geen loze beloften.”> 

RENÉ SCHERPENISSE:  
“De integraliteit van verschillende 

domeinen zien we bij herstructu-

rering vaker dan bij nieuwbouw”.

REIMAR VON MEDING:  
“We combineren het stedelijke 

met het sociale.”

RDE VOORDELEN VAN SAMEN-

WERKING ZIJN ZICHTBAAR IN DE 

ROSMOLENBUURT IN TILBURG.

Auteur: Marvin van Kempen
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DOE WAT JE ZEGT, ZEG WAT JE DOET
Door de mensen achter de voordeur te spreken 

is eventuele sociale problematiek eenvoudiger te 

achterhalen. Om werk te maken van de verkregen 

informatie wordt een sociaal plan opgesteld. 

“Belangrijk is: doe wat je zegt en zeg wat je 

doet”, weet Von Meding. “Anders heeft het 

opstellen van zo’n raamwerk geen nut.” Ook 

als mensen later in het proces aansluiten, kan 

aandacht voor sociaal-maatschappelijke opgaven 

waarde bieden. “We kennen de voorbeelden alle-

maal van het puin ruimen. Dan worden er tonnen 

euro’s weggegooid om een project te redden als 

bewoners zich verzetten. Je moet dat moment 

voor zijn, maar ook laat in een proces is het nooit 

een verloren zaak. Analyseer waar de problemen 

liggen, stel je open op voor de zorgen die bewo-

ners hebben en doe vanaf dat moment precies 

wat je zegt. Ga ook niet te vroeg de wijk in en 

pas twee jaar daarna aan de slag. Je moet vaart 

durven maken vanaf het moment dat je bewoners 

spreekt.” Kosten intensieve participatietrajecten 

dan niet meer tijd, geld en energie? Volgens 

Scherpenisse hoeft dat helemaal niet zo te zijn. 

“Het vraagt een ander proces, want je moet de 

stem van bewoners een plek geven. Het kan juist 

veel meer geld kosten als je trajecten traditioneel 

oppakt, omdat er dan op een later moment onte-

vredenheid ontstaat over het proces. Als je het 

samen met mensen doet, dan zijn ze betrokken 

en worden ze zelfs kritischer op eigen wensen.” 

Hij adviseert tegelijkertijd om niet alle keuzes vrij 

te laten. “Zorg eerder voor verschillende vari-

anten, waar bewoners uit kunnen kiezen.”  

HECHTE SAMENHANG IN DE WIJK
De winst van bewonersparticipatie is onder andere 

zichtbaar in de Vogeltjes- en Rosmolenbuurt in 

Tilburg. Eerstgenoemde is een echte volksbuurt, 

gebouwd vlak vóór en na de oorlog. Lucht en 

groen waren pijlers voor de vernieuwing, waar 

sloop en nieuwbouw aan te pas moest komen. 

“Het uitgangspunt was dat er werk aan de winkel 

was, maar dan wel met een kanttekening”, aldus 

Von Meding. “Zo kwam uit bewonersgesprekken 

naar voren dat er een hechte samenhang van 

de wijk is en die sociale structuur intact moet 

blijven. Daarnaast spraken bewoners zich uit 

over de sloop. Ze wilden weten welke overlast 

ze voor hun kiezen kregen en of ze er financieel 

op achteruit gingen. Daar hebben we scherpe 

afspraken over gemaakt.” 

VAN PLANVORMING TOT REALISATIE IN 3 JAAR
In een aanbesteding werden vervolgens bouw-

partners geselecteerd die duurzaamheid, waarde 

voor bewoners en snelheid als kernpijlers hadden. 

“Mede op basis van de wensen van bewoners 

stelden we het team samen”, vertelt Von Meding 

hierover. “Zij wisten wat er van hen verwacht 

werd. De belofte om een hoge bouwsnelheid en 

dus lage overlast aan te houden, werd ingelost. 

Slechts 19 werkdagen waren de bewoners het 

huis uit, om vervolgens een warm welkom te 

krijgen in hun nieuwe woning.” Niet alleen het 

bouwtempo lag hoog. “Het complete project,  

van planvorming tot realisatie, werd in 3 jaar 

tijd uitgevoerd”, aldus Scherpenisse. “De 

Vogeltjesbuurt was voor Tiwos de snelste en 

goedkoopste herstructurering. Dat laat zien dat 

LINKS EN ONDER:

IN DE ROSMOLENBUURT WERD 

SAMEN MET TOEKOMSTIGE 

BEWONERS NAGEDACHT OVER 

HUN NIEUWE BUURT. 
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een intensief samenwerkingstraject met bewoners  

geen extra geld hoeft te kosten.” Ook in de 

Rosmolenbuurt waren voordelen zichtbaar van 

een samenwerking met bewoners, weliswaar met 

een iets andere insteek. “Daar startten we een 

participatieproces met de toekomstige bewoners”, 

geeft Von Meding aan. “In workshops dachten 

de inwoners na over hoe zij het wonen in hun 

nieuwe buurt voor zich zagen. ‘Jouw buurt bouw 

je samen met de nieuwe buren’ was de slogan.” 

Bewoners werden onder andere betrokken bij het 

ontwerp van de woningen. “We creëerden samen 

meer ruimte en bredere groene woonstraten”, 

vertelt Scherpenisse. “Dankzij de samenwerking  

met de bewoners is hier een wijk met een 

rijk nieuw karakter verrezen. Door vroegtijdig 

energie te steken in contacten en gezamen-

lijk te ontwerpen, komen we tot een integrale 

ontwikkeling, die voor alle partijen waarde heeft. 

Zonder dat de betaalbaarheid wordt aangetast. 

Dat is een kans die we met zijn allen moeten 

aangrijpen.” 

UIT BEWONERSGESPREKKEN IN 

DE VOGELTJESBUURT KWAM 

NAAR VOREN DAT ER EEN HECHTE 

SAMENHANG VAN DE WIJK IS 

EN DAT DIE SOCIALE STRUCTUUR 

INTACT MOEST BLIJVEN.

Lees nu ook het boek Loop! 
 Lopen heeft zoveel voordelen dat 
steeds meer gemeenten in binnen- en 
buitenland hun stad of dorp loopvrien-
delijk willen maken. Wil je weten hoe 
zij dat doen en wat er allemaal bij komt 
kijken, lees dan Loop! 

In dit prachtig vormgegeven boek staan tien 
ontwerpprincipes die je meenemen in de erva-
ring van de voetganger en hoe je deze op een 
gunstige manier kunt beïnvloeden, zodat meer 
mensen meer gaan lopen. Het is een naslag-
werk en inspiratieboek ineen, met gedegen 
kennis, duidelijke infographics en veel fotoma-
teriaal. Het is bedoeld voor iedereen die zich 
bezighoudt met de inrichting van onze steden, 
dorpen, straten en pleinen. 

Bestel Loop! via www.molster.city 
voor € 44,50 + € 4,95 verzendkosten.  

ADVERTENTIE
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Woningcorporatie Weller richt zich op betaalbaar en sociaal wonen in zogenaamde Wellerwijken  
in Heerlen, Brunssum en Beekdaelen. Woonplezier is een belangrijk thema en in dat kader wor-
den bestaande wijken gerevitaliseerd en nieuwbouwwijken ontwikkeld. Weller heeft ruim 9.200 
woningen in beheer. Eén van de kerndoelen van Weller is de verduurzaming van dit vastgoed. 

Toen het dak en de boeiboorden van de 

Karmelflat in Heerlen vervangen moest 

worden, koos Weller voor een groendak. Chrétien 

Bijlmakers, adviseur Bedrijfsbureau van Weller: 

“Het gebouw bestaat uit een begane grond 

met entree en bergingen met daar bovenop een 

woontoren van zestien verdiepingen. Vanuit deze 

woonlagen kijk je op het dak van de begane 

grond.” Een groendak was het eerste waar 

Technisch Beheerder Ivo Spaubeek aan dacht. 

“Niet alleen uit duurzaamheidsoverwegingen, 

maar ook uit esthetische. Het uitzicht van de 

overwegend oudere bewoners van de flat was 

niet ideaal. Bovendien hoorden we geluiden over 

hoge temperaturen en een ‘teerlucht’ bij warm 

weer.”

DAK ONDER WATER GEZET
Er werd gekozen voor een sedumdak aangevuld 

met kruiden. “Een belangrijk punt is uiteraard 

de sterkte van de constructie,” stelt Bijlmakers. 

“Een nat sedumdak is zwaar en bovendien kun 

je te maken krijgen met lekkages. Om er zeker 

van te zijn dat het dak waterdicht is, is het dak 

onder water gezet na het leggen van de wortel-

werende dakbedekking Universal WS van BMI 

Icopal. Pas daarna zijn de drainage en beplanting 

aangebracht.” Weller maakt al jaren gebruik van 

Universal van BMI Icopal. Naast de kwaliteit en 

levensduur geeft Bijlmakers als belangrijke reden 

dat Weller geen open vuur bij werkzaamheden 

op het dak wil. Met Icopal Universal kunnen door 

middel van hete lucht waterdichte lassen worden 

gemaakt.

TEVREDEN BEWONERS
Spaubeek is blij met het eindresultaat. “Als de 

bewoners op een warme zomerdag een raam 

open hebben of op het balkon zitten, ervaren ze 

dat de buitenlucht koeler aanvoelt en fris ruikt. 

Daarnaast is het uitzicht verbeterd. Vooral de 

lagere verdiepingen ervaren een ‘tuingevoel’.” 

Bijlmakers: “Het bedrijf dat ons groenbeheer 

verzorgt, moet een paar keer per jaar het dak op 

voor onderhoud, maaien en besproeien. Ondanks 

een kleine subsidie van de gemeente Heerlen voor 

het aanleggen van het groendak, liggen de totale 

kosten voor zo’n dak dan ook hoger. Dat hebben 

we er graag voor over.” 

HET GROENDAK VAN  

DE KARMELFLAT BEVORDERT 

ZOWEL DE DUURZAAMHEID ALS 

HET UITZICHT.

Hoe meer groendaken 
hoe mooier

PARADE
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Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn ontwierp in opdracht van Hommerson 
een parkeergarage met winkel- en horeca-units voor de Noord Boulevard in Scheveningen. 
Belangrijk doel was het terugbrengen van het groen in Scheveningen. “Het project ligt naast een 
Natura 2000 gebied en moest daar optisch op aansluiten”, legt Wim de Bruijn uit.

Duinlandschap in plaats van 
parkeergarage

De parkeergarage, direct aan het strand 

gelegen, werd in de duinen gebouwd. De 

boulevard is opnieuw aangelegd in een ronde 

vorm met een helmgrastalud naar het strand. Het 

gebouw volgt deze ronde vorm. Aan de zeezijde 

van het gebouw is een plint van horeca- en win-

kel-units gebouwd waardoor de parkeergarage 

geheel aan het oog onttrokken is. Het 12.400 

m2 dak van het gebouw werd voorzien van een 

groendak dat eruit ziet als een duinlandschap. 

NATUURLIJK LANDSCHAP
“De keuze voor een groendak is niet alleen uit 

esthetisch oogpunt gemaakt,” vervolgt De Bruijn. 

“Ook duurzaamheid en ecologische voordelen 

waren belangrijk. Op het dak kunnen vogels 

nestelen en bij hevige regenval houdt het dak 

vocht vast zodat het rioolsysteem niet overbe-

last wordt.” Op het dak zijn zonnepanelen zo 

geplaatst dat ze van bovenaf als een soort meer-

tjes in het duin liggen. De kleur van de blauwe 

panelen en de begroeiing er omheen zorgen 

ervoor dat een natuurlijk beeld ontstaat. Alles op 

het dak is groen, ook de installaties en frames van 

de zonnepanelen zijn in groen uitgevoerd. Op het 

dak lopen enkele grindpaden. Dit zijn ontsnap-

pingsroutes die vanuit de parkeergarage door 

middel van luiken te bereiken zijn.

WATERDICHT EN DUURZAAM
“Een groendak van deze omvang en met deze 

beplanting vraagt om een stevige basis,” zegt 

Dennis Geloudemans, directeur van Dakvisie, 

gespecialiseerd is in waterdichte dakbedekking. 

“Er is een compleet duinpakket aangebracht, dat 

op sommige plaatsen wel 50 cm hoog is. Om 

ervoor te zorgen dat dit dak tegen een stootje 

kan en waterdicht is hebben we een tweelaags 

bitumen systeem toegepast. Op het beton 

hebben we een primer aangebracht gevolgd 

door een bitumineuze kleefrol van BMI Icopal. 

Daaroverheen is een verwarmde bitumen laag 

gegoten. Op deze werkvloer is vervolgens als 

toplaag de wortelwerende dakbaan EshaGum 

446 WS van BMI Icopal aangebracht. Als er al 

een mechanische beschadiging optreedt, dan 

voorkomt de verkleving dat vocht zich onder de 

onderste laag over het hele dak verspreidt.”

700 auto’s kunnen nu ongezien direct aan de 

boulevard parkeren. 4.000 m2 winkels en horeca 

hebben de boulevard verlevendigd en een nieuwe 

bestemming gegeven. Tegelijkertijd is het duin-

landschap uitgebreid en is het groen terug in het 

verstedelijkte Scheveningen. Duinlandschap in 

plaats van een parkeergarage, zo mooi kan het 

zijn. 

BMI Icopal
Heeswijk 155

3417 ZG Montfoort

Tel: 0348 - 476560

icopal.nl

HET GROENDAK VAN DE PARKEER-

GARAGE IN SCHEVENINGEN OOGT 

ALS EEN DUINLANDSCHAP.

http://icopal.nl
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Op papier lijkt sloop-nieuwbouw vaak een goed idee, misschien 
zelfs wenselijk vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Toch kan 
iets verloren gaan wat niet op papier te vertalen is: de menselijke 
factor. In de Leonardusbuurt in Helmond doet woningcorporatie 
Volksbelang alles eraan om de wijk zo te renoveren dat vooral de 
mens gediend wordt.

‘Duurzaamheid 
begint bij  
de mens’ 

’T HUUSKE, DE BUURTHUISKAMER 

VAN DE LEONARDUSBUURT, KRIJGT 

OOK EEN OPKNAPBEURT. ‘ALS DE 

BEWONERS DAT HOREN, KOMEN 

DE VERHALEN OVER HOE LANG 

ZE DAAR AL ZITTEN’, ZEGT ADIL 

LAHRECH.

VOLKSBELANG BEHOUDT MEER DAN SLECHTS WONINGEN  
BIJ RENOVATIE LEONARDUSBUURT

ADIL LAHRECH, gebiedsregis-

seur bij Volksbelang Helmond.
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Volksbelang is de oudste woning-

corporatie van Helmond en heeft in 

zijn beheer een van de armste wijken 

van Nederland: de Leonardusbuurt. Deze wijk 

heeft het voor de kiezen gehad, aldus directeur-

bestuurder Paul Terwisscha van Scheltinga, 

regelmatig door factoren die geheel buiten 

de bewoners om gingen. Reden genoeg voor 

Terwisscha, die sinds 1 november 2020 aan het 

roer van de corporatie staat, om daar verandering 

in te brengen.

ONDUIDELIJKHEID
De Leonardusbuurt kenmerkt zich door woningen 

uit de jaren ‘20 tot ‘50 die zijn gebouwd in het 

verlengde van de Tuindorp-gedachte. “Dicht 

tegen dat gebied is al een grootschalige sloop-

nieuwbouw uitgevoerd”, zegt Terwisscha, “en de 

Leonardusbuurt zou in 2015 volgen. Vanaf 2005 

was voor de bewoners dus al bekend dat er iets 

met hun wijk ging gebeuren.” Maar het verlos-

sende woord wát er ging gebeuren, dat bleef 

lang uit.

Volksbelang heeft lang met de hand op de knip 

keuzes gemaakt, geeft Terwisscha aan, wat onder 

andere er voor heeft gezorgd dat de buurt nu 

een heel ‘schrale uitstraling’ heeft. Adil Lahrech, 

gebiedsregisseur van de Leonardusbuurt, vertelt 

dat de communicatie naar bewoners ook te 

wensen overliet. “De beslissing voor sloop of 

renovatie wisselde vaak en dus was de bood-

schap naar de bewoners telkens anders”, zegt hij. 

Terwisscha vult aan: “Plat gezegd hebben wij – en 

dan bedoel ik de corporatie, gemeente en andere 

instanties – het tien jaar laten lopen. Je kunt je 

voorstellen dat die onduidelijkheid bij bewoners 

niet goed is.”

WERKEN AAN TROTS
Zowel Terwisscha als Lahrech werken vanuit de 

overtuiging dat behoud een grote meerwaarde 

heeft ten opzichte van sloop. “Daarom vroegen 

wij bij dit gebied: wat moeten wij doen om deze 

woningen te behouden?” zegt Terwisscha. “Dat 

is een hele andere vraag dan: kan dit nog wel 

vijftig jaar blijven bestaan? In 2017 adviseerde 

een constructiebureau bijvoorbeeld dat de buurt 

gesloopt moest worden, en nu weten we dat we 

met het injecteren van de fundering en verste-

vigen van het grondwerk de woningen voor een 

heel betaalbaar bedrag kunnen behouden. Het 

is ronduit bizar dat iemand ooit dacht dat je 

dit moest slopen. Deze buurt heeft een unieke 

uitstraling als je hem met zorg en aandacht koes-

tert. Dat maak je niet meer met nieuwbouw.”

Terwisscha heeft het dan nog slechts over de 

fysieke bouwstenen. “Dat zit wel goed”, geeft hij 

aan. Het zijn de maatschappelijke bouwstenen 

waar het echt om gaat. “Mensen hebben het 

over ‘mijn woning’. Ik ken zelfs iemand die zei: 

‘gaan jullie mij echt slopen?’ Er wonen hier 

mensen met een forse druk in hun bestaan en 

als je dan ook nog aan hun huis komt, haal je 

veel onderuit.” Volksbelang werkt daarom aan 

een traject waarin de bewoners nauw worden 

betrokken, zodat ze weer trots kunnen zijn. “Niet 

alleen op hun woning, maar ook op hun straat 

en omgeving en wat zij zelf daaraan hebben 

bijgedragen.”

PAUL TERWISSCHA VAN SCHELTINGA: 

‘DEZE BUURT HEEFT EEN UNIEKE 

UITSTRALING ALS JE HEM MET ZORG EN 

AANDACHT KOESTERT. DAT MAAK JE 

NIET MEER MET NIEUWBOUW.’

Auteur: Reinoud Schaatsbergen

PAUL TERWISSCHA VAN 
SCHELTINGA, directeur- 

bestuurder van Volksbelang 

Helmond.

‘Deze buurt 
heeft een unieke 
uitstraling als je 
hem met zorg 
en aandacht 

koestert. Dat maak 
je niet meer met 

nieuwbouw’ 
Paul Terwisscha van 

Scheltinga
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MAXIMAAL TUINDORPGEVOEL
De hoofdlijnen voor de aanpak van de 

Leonardusbuurt zijn klaar: mensen betrekken en 

echte keuzes bieden. “We willen mensen de kans 

geven een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld met 

een heg”, zegt Terwisscha. “Iedere woning krijgt 

er een en die gaan we collectief onderhouden, 

waar bewoners dan maandelijks een bedrag voor 

betalen. Tegelijk willen we een team van bewo-

ners faciliteren die de heggen zelf onderhouden. 

Hoe meer ze dat doen, hoe lager dat maande-

lijkse bedrag wordt. Daar waar mensen iets willen 

en kunnen, willen wij dat mogelijk maken. Ook 

met de gemeente, zodat die vergoeding niet ten 

koste gaat van bijvoorbeeld een uitkering.”

Iets wat minder zeker is, maar wel alle aandacht 

verdient, is klimaatadaptatie. “Er is wel ruimte 

in de straten [van de Leonardusbuurt, red.]”, 

licht Terwisscha toe, “maar die is beperkt door 

al het blik. Voortuinen worden ook versteend. 

Daardoor is dit gebied qua hittestress enorm 

gevoelig. We zijn van plan om voortuinen toe te 

voegen aan het openbaar gebied zodat je meer 

ruimte hebt in de straat om te bewegen en groen 

te realiseren. De gemeente Helmond is door het 

idee geprikkeld geraakt en wil dat voor elkaar 

krijgen, vanwege klimaatadaptatie én omdat dit 

het Tuindorpgevoel maximaal terugbrengt. ”We 

hebben samen voor de aanpak een aanvraag 

gedaan bij het Volkshuisvestingsfonds. Helaas is 

die niet gehonoreerd. Met wat extra middelen 

van het Rijk zou het makkelijker zijn om dit te 

realiseren, maar bijvoorbeeld ook om bewoners 

een kans te geven om mee te doen in de aanpak. 

Ook voor hun is er weinig tot geen ruimte om te 

investeren in hun woning.”

Ook circulariteit speelt een rol. Zo wil Terwisscha 

bewoners een rol geven in het hergebruik 

van dakpannen. “Hoe gaaf is het als je dat de 

komende vijf jaar met de wijk kan doen?” zegt 

hij. “Laat maar zien dat je het samen doet, dan 

brengt dat iets teweeg.” Zo wil de directeur met 

diverse andere incentives een doenersinvloed 

creëren, zonder dat mensen ermee worden 

gekort. 

VEERKRACHT
Bereidheid lijkt het sleutelwoord in de 

Leonardusbuurt. Wethouders raken betrokken en 

bewoners worden gestimuleerd om bij te dragen, 

iets wat voor een ongekende snelheid zorgt om 

de wijk aan te pakken. “Dat is ongelooflijk fijn 

voor de bewoners”, zegt Terwisscha. “Bedenk dat 

veel mensen in deze wijk het gevoel hebben dat 

ze er maatschappelijk niet toe doen. Dat ze in een 

afvoerputje zitten en er nooit meer uitkomen. De 

buurt heeft van oudsher ook een slechte naam, 

wat elk kind dat er geboren wordt meeneemt. Je 

kunt dan wel slopen en opnieuw beginnen, maar 

ik wil liever werken aan een trotse buurt met 

trotse bewoners die groeien in de achting van de 

stad.”

Die veerkracht is ontzettend belangrijk, stipt  

Terwisscha aan, een eigenschap die je volgens  

hem vooral vindt in buurten zoals de 

Leonardusbuurt. “Het heeft wat te maken met 

lotgenoten”, zegt hij. “Mensen reiken hier elkaar 

de hand.” Op dezelfde manier wil Volksbelang 

hen nu de hand reiken, door samen met de 

bewoners tot een aanpak te komen waarin ze in 

hun eigen woning of wijk kunnen blijven wonen. 

Het effect is direct te zien, zegt Terwisscha. 

DE LEONARDUSBUURT IS QUA 

HITTESTRESS GEVOELIG DOOR 

VERSTEENDE VOORTUINEN EN 

BLIK OP DE STRAAT.
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“In februari vertelden we de bewoners dat we 

niet gaan slopen, maar renoveren. Hun reactie 

was hartverwarmend.”

Lahrech beaamt dat: “Mensen zijn opgelucht. 

Wij beginnen in het gebied met een monument 

waarin twaalf woningen en een buurthuiskamer 

worden gerenoveerd. Als ze dat horen, komen 

de verhalen van hoe lang ze daar al zitten, dat de 

kinderen er opgroeiden en iedereen elkaar kent. 

Dat zijn verhalen die je niet leest in een advies, 

maar die je wel had weggeschoven als je had 

gesloopt.”

DE MENSELIJKE FACTOR
De bouwwerkzaamheden voor de Leonardusbuurt 

moeten in oktober van dit jaar al beginnen. 

“We willen eerst uitstralen dat we aan de gang 

zijn, maar de rest van de buurt pakken we op 

in bouwstromen”, zegt Terwisscha. “Treintjes 

die meerjarig door de buurt lopen. Dat heeft als 

voordeel dat je de werkzaamheden spreidt, zodat 

de doorlooptijd voor de bewoner korter is en je 

makkelijker kunt schakelen op wanneer het voor 

hem uitkomt.”

Voor het eerste project gaat Volksbelang met 

Jansen Huybregts in zee en samen met archi-

tecten van de BouwhulpGroep wordt het master- 

plan verder uitgewerkt. De corporatie is nu op 

zoek naar andere partners die de meerjarige 

aanpak willen oppakken, telkens vanuit de 

overtuiging om de menselijke factor voorop te 

zetten. Ook dat is namelijk duurzaamheid, zegt 

Terwisscha. “Dat onderwerp wordt vaak zo smal 

gemaakt dat het alleen over energie lijkt te gaan. 

Maar duurzaamheid begint bij de mens.”

“Als je samen iets wat er al is koestert, ben je 

ongelooflijk duurzaam bezig, want dan gaat 

men er zorgvuldig mee om.” Dat idee ontbreekt 

nog te vaak in de bouwsector, zeggen zowel 

Terwisscha als Lahrech. “Vanuit een zaaltje 

achteraf is het makkelijk om te besluiten op 

slopen”, zegt Terwisscha, “maar er wonen hier 

mensen. Ik ken geen particulier die zegt: over 

twintig jaar sloop ik mijn huis, want dan is de 

exploitatie voorbij.”

‘Ik ken geen particulier die zegt:  
over twintig jaar sloop ik mijn huis,  
want dan is de exploitatie voorbij’ 

Paul Terwisscha van Scheltinga

VERSCHERPT TOEZICHT 
Niet alleen de Leonardusbuurt, maar ook 

Volksbelang heeft het zwaar te verduren 

gehad. Dat is volgens Terwisscha mede 

oorzaak van alle huidige problemen. 

“Volksbelang staat nu bijna zes jaar onder 

verscherpt toezicht”, zegt hij. “De Autoriteit 

woningcorporaties vond wat van de gover-

nance en de financiële situatie, dus wordt 

sindsdien alles nauwgezet bekeken. Dat 

keert een organisatie enorm naar binnen. 

De Leonardusbuurt bleef daardoor te lang 

liggen”, zegt Terwisscha. “We willen opnieuw 

een volwaardige bijdrage leveren”, wat de 

directeur vertaalt naar zijn uiterste best doen 

voor de wijk. “Bestuurlijk is het op orde, 

de financiële ratio’s zien er goed uit. Er is 

een visie ontwikkeld voor de aanpak van de 

Leonardusbuurt en die gaan wij sowieso 

uitvoeren, ongeacht het toezicht.”  
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De duurzaamheidsambities van Universiteit 

Utrecht liegen er niet om: nieuw te reali-

seren gebouwen moeten energie leveren 

aan de omgeving, bieden comfort aan gebrui-

kers en zijn op termijn weer te demonteren. Het 

beleid is zelfs van toepassing op parkeergarages 

en daarmee op P-Olympos: “Dat is bijzonder,” 

zo vertelt Rob Werkhoven van Empaction. “Er 

werden stevige uitdagingen geformuleerd in het 

aanbestedingsdocument. Normaal gesproken 

zie je dat dit grotendeels met esthetische en 

functionele eisen is gevuld, nu ging het voor een 

aanzienlijk deel over eisen op het vlak van duur-

zaamheid. Dat prikkelt om aan de slag te gaan 

met oplossingen die het verschil kunnen maken  

in energie-uitwisseling tussen gebouwen, het 

hergebruik van materialen en mobiliteitsvraag-

stukken.”

P-Olympus moet daar nú een passend antwoord 

op geven en in de toekomst moet er voldoende 

bewegingsruimte zijn voor aanpassingen. De 

elektrische auto staat steeds vaker in de schijn-

werpers en stijgt in populariteit, zeker omdat hij 

voor mensen toegankelijk is. “We bereiden ons 

nu al voor op toekomstige scenario’s”, vertelt 

Jeroen Drenth van Aan de Stegge Twello.  

“We zagen al veel veranderen in de mobiliteits- 

wereld en de gezondheidscrisis heeft die kante-

ling versneld: we zijn meer gaan thuiswerken en 

er is een grotere rol weggelegd voor de elektri-

sche auto. We zetten relatief veel laadstations in: 

in totaal 56 laadplekken. Mocht het nodig zijn, 

dan kunnen we uitbreiden naar 72.” In totaal zijn 

er 320 plekken, waarbij de gehele begane grond 

in het teken staat van elektrificatie. “Daar staan 

alle laadpalen”, zo vertelt Kevin Dijke van de 

Universiteit Utrecht. “We hebben in totaal  

vier lagen, waarbij de bovenste laag gereserveerd 

is voor zonnepanelen. Het dak ligt er vol mee.” 

“Dat is bijzonder omdat je vooral bij commer-

ciële partijen ziet dat ze de bovenste laag willen 

inzetten voor parkeerplekken. Economisch gezien 

is dat het meest rendabel, maar wij kiezen voor 

een andere richting. Daarnaast passen we slimme 

ledverlichting toe en zijn we al voorbereid op 

energie-opslag met accu’s, zodat we de vraag 

naar en het aanbod van energie kunnen optima-

liseren. Met alle maatregelen doorgevoerd gaat 

de garage meer energie opwekken dan die 

verbruikt en gaat hij zelfs energie leveren aan de 

gebouwen in de omgeving.”

Energieleverend 
P-Olympos is ook 
weer te demonteren

In het Utrecht Science Park zien we P-Olympos verrijzen, een parkeer-
garage die geen energie meer vraagt. Integendeel: deze plek levert 
energie aan andere gebouwen op het terrein. Als mobiliteitsbehoeften 
veranderen in de toekomst, dan is de garage adaptief genoeg om op 
toekomstige trends en ontwikkelingen in te spelen.

PARADE

KEVIN DIJKE, projectmanager 

bij Universiteit Utrecht.

P-OLYMPOS IN AANBOUW. DE 

OPLEVERING STAAT GEPLAND 

IN HET NAJAAR VAN 2021.
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MATERIALENPASPOORT EN CIRCULAIR  
BOUWSYSTEEM
Naast energie is er de nodige aandacht voor 

circulariteit en materialen. Zo vroeg Universiteit 

Utrecht onder andere naar een materialen-

paspoort. Werkhoven: “Van ieder product zijn 

allerlei elementen bekend en opgenomen in een 

materialenpaspoort, zoals toxiciteit. Hiermee is 

het eenvoudiger om, ook na verloop van tijd, de 

waarde te bepalen van de materialen die in het 

gebouw zitten.” Om het gebouw zoveel mogelijk  

demontabel te maken, paste Aan de Stegge 

Twello een circulair bouwsysteem toe. “Zie het 

als een lego-constructie, met elementen die je 

opnieuw kunt toepassen”, geeft Drenth aan. 

“Van belang is dat je de waarde goed kunt schat-

ten van de onderdelen die je vandaag gebruikt.  

Je moet ervan overtuigd zijn dat die over 30 jaar 

nog altijd toepasbaar zijn in de gebouwde 

omgeving. Misschien kun je ze dan niet meer als 

product inzetten omdat onderdelen niet meer 

zijn terug te voeren of te ontleden, maar nog wel 

als grondstof.” De circulaire uitgangspunten zien 

we onder andere terug in de opvallende gevel, 

opgebouwd uit hout. Volgens Drenth heeft deze 

grondstof een goede prijs-kwaliteitverhouding en 

is het eenvoudig te onderhouden. “Het heeft in 

principe weinig onderhoud nodig. Verder willen 

we flora en fauna terug laten komen in de gevel 

en zorgen voor een natuurlijk en groen uiterlijk, 

zodat de gevel uitnodigt tot bezoek.”

SAMENWERKEN VOOR OPTIMALISATIESLAG
Bovenal staat er in het najaar van 2021 een 

gebouw dat kwaliteit moet uitademen. “Dat is 

ook onze definitie van duurzaamheid”, aldus 

Drenth. “Kwaliteit is ook een ‘goed gebouw’, 

waar je eenvoudig je weg vindt door een heldere 

structuur. De routing is gebaseerd op eenrich-

tingsverkeer en dat zorgt voor voorspelbaarheid.” 

Volgens Werkhoven kwam het team samen 

tot optimalisaties in het ontwerp: “We hebben 

bijvoorbeeld in de zijwanden van het trappenhuis 

glas gezet en de deuren vergroot, zodat je meer 

overzicht hebt. Eerst beoogden we om draai-

deuren te installeren, maar uiteindelijk zijn dat 

schuifdeuren geworden, zodat de parkeerplaat-

sen voor minder validen beter toegankelijk zijn.”

‘DE NIEUWE STANDAARD’
Kan P-Olympus de blauwdruk zijn voor parkeer-

garages van de toekomst? Drenth denkt van wel: 

“Dit kan de nieuwe standaard zijn. Een energie-

neutrale of zelfs energieleverende parkeergarage 

is op zichzelf niet bijzonder. Dat is een gebouw 

dat uit elkaar te halen is evenmin. En flora en 

fauna die in de gevel worden opgevangen, wordt 

ook meer gemeengoed. Maar het samenvoegen 

van die eisen door Universiteit Utrecht, dát maakt 

het uniek. Die uitdaging willen we vaker krijgen.” 

Daarbij hoeft ‘duurzaam’ niet ‘duur’ te zijn: “We 

keken zorgvuldig naar de toepassing van het 

budget, zonder onnodige uitgaven, maar met 

verantwoordelijke investeringen. Hierdoor behoud 

je de waarde, ook over langere tijd.” Dijke besluit: 

“Alles wat we doen vanuit onze universiteit moet 

een voorbeeldfunctie hebben, dus ook deze par-

keergarage. P-Olympos vervult in dat opzicht ook 

een inspirerende rol, omdat het aanzet tot een 

gesprek over de toekomst.” 

Empaction
Stratumsedijk 20

5611 ND Eindhoven

040 - 2137880

info@empaction.nl

empaction.nl

Auteurs: Reinoud Schaatsbergen  

en Marvin van Kempen 

ROB WERKHOVEN, adviseur  

bij Empaction.

JEROEN DRENTH, sales manager 

bij Aan de Stegge Twello.

ARTIST IMPRESSION VAN 

P-OLYMPOS OP HET UTRECHT 

SCIENCE PARK.

mailto:info@empaction.nl
http://empaction.nl
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Inspirerende  
herontwikkelingen

FONDAZIONE PRADA, MILAAN
In 2015 gerealiseerd door OMA. Een schoolvoorbeeld 

van hoe je met bestaande gebouwen tot een nieuwe 

typologie kan komen. OMA heeft hier één van haar 

beste projecten gerealiseerd en afstand genomen van 

haar jaren ‘90 opvatting dat context er niet zoveel toe 

doet. Tegelijkertijd toont ze aan dat oude gebouwen best 

een nieuwe betekenislaag kunnen verdragen. Koolhaas 

zegt hierover: “The Fondazione is not a preservation 

project and not a new architecture. Two conditions that 

are usually kept separate here confront each other in a 

state of permanent interaction - offering an ensemble of 

fragments that will not congeal into a single image, or 

allow any part to dominate the others.”

FACULTEIT VOOR GEESTESWETENSCHAPPEN, 
LEIDEN
Een nog niet gerealiseerd project door De Zwarte Hond, 

maar de tekeningen en perspectieven beloven veel. Het 

bureau heeft met man en macht gewerkt om ervoor te 

zorgen dat de verbouwing in opdracht van de Universiteit 

Leiden recht doet aan het bijzondere gebouw van de 

structuralist Joop van Stigt. Anderzijds was er bij de 

opdrachtgever behoefte aan andersoortige ruimtes en 

een nieuwe organisatie van het gebouw. Er is optimaal 

gebruik gemaakt van de mogelijkheden die dit gebouw 

bood om tot een goede propositie te komen voor de 

universiteit.
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De Adviesraad van deze editie groef in de archieven naar inspirerende renovaties, 
vernieuwingen en herontwikkelingen. Het resultaat is een bundeling van kennis en 
kunde die visie tonen, maar ook tonen dat samenwerking tot prachtige gebouwen 
en omgevingen kunnen leiden. De Top 9 is in willekeurige volgorde geplaatst; 
geen enkel project staat boven of onder de andere.

JERUZALEM, TILBURG
Jeruzalem is een vroeg-naoorlogse wijk met zogenaamde 

Airey-woningen, een (crisis)bouwsysteem dat meer 

in Nederland is toegepast. Begin deze eeuw was het 

een buurt met een uitgesproken slecht imago. Tegelijk 

was het een buurt met enorme kansen, met name 

door de perfecte ligging ten opzichte van het centrum 

van Tilburg, het natuurgebied Moerenburg en de 

uitvalswegen. De wijk was volledig in eigendom van 

Tiwos, die in 2008 startte met een grote herontwikkeling. 

De bestaande Airey-woningen werden ingrijpend 

gerenoveerd en de bijbehorende flats werden gesloopt 

en vervangen door nieuwbouw met intensieve bewoners-

participatie. Een oud industrieterrein werd door Triborgh  

(een bouwcombinatie van lokale aannemers en twee  

corporaties) herontwikkeld tot een strook met afwisse-

lende koopwoningen. Inmiddels is Jeruzalem een van de 

populairste wijken in de stad, met een mix van mensen 

en woningen.

KATENDRECHT, ROTTERDAM 
Vanaf 2005 ontwikkeld door verschillende architecten 

en stedenbouwkundigen. In Rotterdam is het niet heel 

gewoon om een buurt langzaam te laten rijpen of 

incrementeel te transformeren. Zonder dat het wellicht 

ooit de bedoeling was, is dat op Katendrecht wel goed 

gelukt. Hier zijn veel interessante projecten gerealiseerd, 

zoals de Fenix van Mei architects and planners, het 

Parkkwartier van Geurst en Schulze en zelfs het vermale-

dijde opgeknapte schip S.S. Rotterdam. Stuk voor stuk 

geslaagde voorbeelden van hoe nieuwbouw zich kan 

vermengen met oudere delen. Het succes heeft helaas 

ook een keerzijde: een aantal ontwikkelaars probeert nu 

met te grote projecten, zonder oog voor de bijzondere 

context, een makkelijk slaatje te slaan uit het succes van 
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PLAN OF CHICAGO
Gerealiseerd in 1909 door Daniel Burnham en Edward 

H. Bennet, in opdracht van de Commerciële Club, 

een vereniging van prominente zakenlieden. Alleen al 

vanwege de apocriefe quote van Burnham moet iedereen 

die de ambitie heeft om een stad te maken dit plan 

bestuderen: “Make no little plans; they have no magic 

to stir men's blood and probably themselves will not be 

realized. Make big plans; aim high in hope and work, 

remembering that a noble, logical diagram once recorded 

will never die, but long after we are gone be a living 

thing, asserting itself with ever-growing insistency. Let 

your watchword be order and your beacon beauty.”

WIJKVERNIEUWING LEWENBORG, GRONINGEN 
Lewenborg kenmerkt zich als satellietwijk die in de jaren 

‘70 is ontstaan met de kenmerkende bloemkoolstructuur. 

Dit maakte de wijk onoverzichtelijk en sommige voorzie-

ningen waren lastig bereikbaar. De wijk is ruim opgezet 

met grote woningen en veel groen. Daartussen stonden 

een zestal flats, waarvan de verhuur in een ontspannen 

markt moeizaam verliep. Er zijn er drie gesloopt om de 

Lewenborgsingel mogelijk te maken. De singel werkt als 

ruggengraat voor de wijk doordat hier voorzieningen aan  

liggen, wat zorgt voor meer overzicht. Voor het realiseren  

van de singel heeft onder andere het gezondheidscentrum 

een nieuwe plek gekregen, zijn er koopwoningen langs 

de singel toegevoegd en is het centrum meer naar buiten 

gekeerd, waardoor Lewenborg naast de ruggengraat ook 

een kloppend hart heeft ontwikkeld.

ROSMOLEN, TILBURG 
Dit project betreft de tweede en laatste fase van een 

groot herstructureringstraject van een Tilburgse volks-

buurt, met van oudsher alleen sociale huurwoningen. 

In deze fase werd ervoor gekozen om de totale buurt te 

herontwikkelen samen met de nog zittende en – omdat 

er gesloopt moest worden – al verhuisde bewoners. Aan 

de voorkant werd onder het motto ‘Samen en de buurt’ 

nadruk gelegd op het collectief. Rosmolen moest een 

buurtje worden waarin bewoners er bewust voor kiezen 

samen te leven. Bewoners gingen dan ook samen aan de 

slag, niet alleen met de indeling van hun eigen woning, 

maar ook met het aanzicht van de straten. Het resultaat  

is een prachtige, kwalitatief zeer hoogwaardige en 

gemengde buurt. Het verschil tussen de koop- en huur-

woningen is niet zichtbaar en de hoge ‘schoorstenen’ 

verwijzen naar het textielverleden van de stad.
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VOGELTJESBUURT TILBURG
De Vogeltjesbuurt is een van de bekendste vroeg-

naoorlogse volksbuurten in Tilburg. De bewoners 

hebben er een enorme buurtbinding en er zijn veel 

familierelaties. De buurt was in 2011 aan een stevige 

opknapbeurt toe: ongeveer de helft van de woningen 

kon behouden blijven, voor de overige woningen was 

sloop met vervangende nieuwbouw noodzakelijk. 

Duidelijk was dat een en ander in nauw overleg met de 

zittende bewoners moest gebeuren, waarbij als motto 

gold: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’. Er was een 

stevig wantrouwen jegens alle instituties. Een bijzondere 

opgave was het huis voor huis slopen en opbouwen van 

de woningen, zodat de tijdelijke huisvesting in de buurt 

kon plaatsvinden. Mede daardoor is sprake van een 

ongekend terugkeerpercentage: ruim 85 procent van de 

oorspronkelijke bewoners keerde terug in een nieuwe 

sociale huurwoning, waarbij ze intensief meedachten 

over hun nieuwe stek.

WIJKVERNIEUWING VINKHUIZEN, GRONINGEN
In de na-oorlogse stempelwijk Vinkhuizen is de gezamen-

lijke insteek vooral zichtbaar en tastbaar geworden 

door het verbeteren van een deel van de collectieve 

en openbare ruimte en de toevoeging van een divers 

koopprogramma, maar vooral ook in de allure die de 

entree van de wijk heeft gekregen. Doordat Nijestee 

ingezet heeft op een rigoureus andere aanpak van de 

bestaande portieketageflats (halveren, naar galerij-

ontsluiting, toevoeging van patio en vide-woningen en 

een vernieuwde gevel), daarnaast ook het winkelcentrum 

heeft aangekocht (en later weer verkocht) en gezorgd 

heeft voor een enorme upgrade van het centrum is 

de wijk aantrekkelijker en afwisselender geworden. En 

dat inclusief behoud van veel ruimte voor de huidige 

bewoners.
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BOEKEN TOP-10 LEESTIPS 

PUSH 

Een documentaire uit 2019 van Frederik 

Gertten. Een film die onderzoekt waarom 

het onbetaalbaar en onmogelijk wordt voor 

‘gewone’ mensen om in grote steden te 

wonen. Welke spelers en welke factoren 

maken de volkshuisvesting zo’n lastig op te 

lossen probleem in onze eigen steden?

Mon Oncle

De klassieker uit 1958 van Jacques Tati. Een 

film die mijn inziens dat moderniteit en 

techniek wel ergens een oplossing voor moet 

zijn, anders is het niet te harden. 

Robert Moses: The Master Builder of 

New York City 

Van Pierre Christine en Olivier Balez 

(2014). Een stripboek over de planoloog-

stedenbouwkundige Robert Moses.

Ideas of ambiente, History and Bourgeois 

Ethics in the Construction of Modern 

Milan 1881 – 1969. (2020)

Door Angelo Lunati. Een onderzoek naar 

de modernisering van Milaan, waarbij de 

stedenbouw en architectuur uitdrukking gaf 

aan een volstrekt eigen idee van moderniteit. 

De geschiedenis en de identiteit van Milaan 

werd als uitgangspunt genomen. Vernieuwing 

hoeft niet te betekenen dat je radicaal moet 

breken met het bestaande. 

Berlage 

Zijn architectuur en stedenbouw, maar 

ook zijn boeken (die mijn overgrootvader 

uitgaf) zijn heel inspirerend, omdat hij 

daarin verhaalde over zijn zoektocht naar 

een maatschappelijke architectuur en 

stedenbouw. Maar natuurlijk vooral zijn plan 

voor Groningen uit 1928, welke lange tijd 

(tot de dag van vandaag) nog een belangrijke 

onderlegger is voor de ontwikkeling van die 

stad. 

Triumph of the City (2012)

Door Edward Glaeser, professor economie 

van Harvard. Hij legt in dit boek het succes 

van steden uit. Het concept ‘stad’ is 

vooral gebaseerd op nabijheid en mensen, 

welke voorwaardelijk is voor economie, 

kennisontwikkeling en sociale cohesie. 

SMLXL (1995) 

Van Rem Koolhaas, het beste boek van de 

meest invloedrijke architect van de laatste 

decennia, al is Delirious New York natuurlijk 

ook niet te versmaden. 

Nature’s Metropolis (1991) 

Van William Cronon. Een fascinerend boek 

over de verwevenheid van stad en platteland, 

verteld aan de hand van de economische en 

ontwikkelingsgeschiedenis van Chicago. Was 

shortlisted voor de Pulitzer.

Great Streets (1993) 

Van Allen Jacobs, een mooi boek over het 

belang van goede straten voor de stad en hoe 

deze te ontwerpen en te verbeteren. Hij gaf in 

2010 een lezing en workshops in Rotterdam, 

georganiseerd door AIR, en daar is ook een 

heel bruikbaar verslag van gemaakt, vooral 

voor Nederlandse steden. 

The Craftsman (2008) 

Door Richard Sennet. Sennet stelt in dit 

boek dat maken ook denken is en houdt een 

pleidooi voor het belang van vakmanschap. 

Belangrijk voor ontwerpers stelt hij dat praktijk 

en theorie ook tegelijkertijd ontwikkeld 

kunnen worden. Hij schreef daarna ook nog 

een mooi boek (Together 2012) over het 

belang en plezier van samenwerken, een 

superinteressant boek voor iedereen die denkt 

dat hij of zij het alleen moet doen/kunnen. 

Death and live of great American cities 

Van Jane Jacobs (1961). De eerste alinea lijkt 

me genoeg reden om dit boek te lezen: “This 

book is an attack on current city planning and 

rebuilding. It is also, and mostly, an attempt 

to introduce new principles of city plan and 

rebuilding, different and even opposite from 

those now taught in everything from schools 

of architecture and planning to the Sunday 

supplements and women's magazines.” 

Gasthoofdredacteur Jeroen de Willigen deelt elf bronnen die hem in zijn werk inspireerden,  

van boeken over het succes van steden tot publicaties die door de overgrootvader van  

De Willigen werden uitgegeven.

SEPTEMBER 2021

1. Roger Boltshauser 
 Er verschenen recent drie nieuwe 

boeken van deze Zwitserse architect 
gespecialiseerd in leembouw

 (TRIEST € 89,95)

2. TC Cuadernos 151 - Duran & 
Hermida

 Nieuwe monografie van dit bureau  
uit Ecuador

 (TC € 39,50)

3. Penshirubiru - Collective housing  
in Japan taken to its limit

 Inspirerende slanke hoge 
woningbouw 

 (TC € 36,50)

4. Sigurd Lewerentz Pure Aesthetics:  
St. Mark's Church 1960

 Prachtig boek over meesterwerk 
verschenen in het Lewerentz jaar

 (Park Books € 59,95)

5. Master of the Midcentury : The 
Architecture of William F. Cody

 Catalogus bij tentoonstelling in Los 
Angeles

 (Monacelli € 58,50)

6. Henry Wotton - Elementen van de 
architectuur (herdruk in paperback)

 Op initiatief van architect Wolbert 
Vroom voor het eerst vertaald in het 
Nederlands

 (Architectura & Natura € 19,50)

7. Kengo Kuma - Complete Works 
1988 - Today

 XL format overzicht van een van de 
bekendste Japanse architecten

 (Taschen € 150,-)

8. A+U 607 21:04 Mecanoo
 Japans tijdschrift met recent overzicht 

van het bureau van Francine Houben
 (A+U € 28,50)

9. De ruimte van Herman Hertzberger 
- Een Portret

 Biografie geschreven door Christine 
Brinkgreve

 (Atlas Contact € 27,99)

10.  Construction - Manual : BUK ETH 
Zurich

 Een keuze van 171 isometrische 
diagrammen uit recente constructies

 (Birkhäuser € 39,50)

 Samengesteld door:
 Architectura & Natura Boekhandel
 Leliegracht 22  

1015 DH Amsterdam
 T. 020-6236186
 info@architectura.nl
 www.architectura.nl

mailto:info@architectura.nl
http://www.architectura.nl
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Check de bijhorende websites voor de 

actuele stand van zaken.

SEPTEMBER
30
Verbindingsfestival #4 – De Slimme 

Stad

verbindingsfestival.online

OKTOBER
5
Webinar: Hoe creëer je een sportieve 

en beweegvriendelijke leefomgeving?

biind.nl

7
Nationaal Voetgangerscongres 2021

nationaalvoetgangerscongres.nl

13
Webinar: De gezonde school als maat-

schappelijke businesscase

duurzaamgebouwd.nl

NOVEMBER
2
Building Holland

buildingholland.nl

3
Nationaal verkeerskundecongres 2021

nationaalverkeerskundecongres.nl

10
Nationaal Gezonde Scholen Congres

nationaalgezondescholencongres.nl

16
Recreatie Vakbeurs

recreatie-vakbeurs.nl

18
Congres Natuurlijk

congresnatuurlijk.nl

25
Nationaal Congres Beheer Openbare 

Ruimte

events.crow.nl/ncbor

DECEMBER
2
Inspiratiedag Renovatie

inspiratiedagrenovatie.nl

AGENDA 2021

Omzet bouw ruim 9 procent hoger
De omzet in de bouw lag in het tweede kwartaal 
van 2021 9,3 procent hoger dan een jaar eerder. 
Dat is beduidend meer dan in de voorgaande 
vier kwartalen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het 
CBS. De negatieve effecten van de coronacrisis 
op de omzet in de bouw lijken daarmee in het 
tweede kwartaal van dit jaar nauwelijks nog een 
rol te spelen. De meeste bouwbedrijven zagen in 
het tweede kwartaal hun omzet stijgen, alleen in 
de GWW daalde de omzet. Vergeleken met vorig 
jaar had de bouw in het tweede kwartaal een 
feestdag minder. 

Burgerlijke en utiliteitsbouw forse stijging
In de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) steeg de 
omzet in het tweede kwartaal gemiddeld  
met 12,5 procent. Kleine B&U-bedrijven tot  
10 werkzame personen haalden met een groei 
van 15,5 procent gemiddeld de hoogste omzet-
stijging van de B&U-bedrijven. 

In het tweede kwartaal is voor iets meer dan 
4,1 miljard euro aan bouwvergunningen voor 
nieuwbouwprojecten afgegeven, 12 procent meer 
dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daarvan was 
3 miljard euro bedoeld voor nieuw te bouwen 
woningen. De vergunde bouwsom voor de 
verbouw van bestaande woon- en bedrijfsgebou-
wen bedroeg ongeveer 1 miljard euro. Dat was 
maar iets meer dan een jaar eerder. De bouwsom 
voor de verbouw van woongebouwen nam met 
3,5 procent af tot 529 miljoen euro. Voor de  
verbouw van bedrijfsgebouwen nam de bouw-
som juist met 5 procent toe.

Voor bijna 19 duizend te bouwen woningen werd 
een vergunning afgegeven, een kwart meer dan 
in het tweede kwartaal van 2020.

Grond-, Water- en Wegenbouw opnieuw in 
de min
In de grond-, water- en wegenbouw (GWW) 
daalde de omzet in het tweede kwartaal met 
6,3 procent. De omzet in de GWW is daarmee al 
drie kwartalen op rij gedaald. Alleen kleine GWW-
bedrijven behaalden een positief resultaat met 
een gemiddelde omzetstijging van 8,3 procent. 

Gespecialiseerde bouw forse stijging 
De omzet van gespecialiseerde bouwbedrijven 
steeg in het tweede kwartaal gemiddeld met 
12,6 procent. De omzet steeg fors bij alle deel-
branches. Installatiebedrijven behaalden met een 
omzetstijging van 9,0 procent de laagste groei. 

Faillissementen in de bouw
In de bouw werden dit jaar tot en met juli 173 
faillissementen uitgesproken. Een jaar eerder 
waren dat in dezelfde periode 258 faillisse-
menten. Het aantal faillissementen in de bouw 
is al iets meer dan een jaar aan het dalen. Bij 
architecten- en ingenieursbureaus werden in 
deze maanden 27 faillissementen uitgesproken, 
tegenover 35 een jaar eerder.

BRANCHE IN CIJFERS 

Stedebouw & Architectuur • Ruimte voor
innovatie 
Jaargang 38 | nr. 4 | september 2021

Stedebouw & Architectuur is een 5x per jaar  
verschijnend themagericht magazine, dat naar 
abonnees in de ontwerp- en bouwkolom wordt 
verzonden. Naast de themagerichte edities en  
de stedenspecials publiceert Stedebouw &  
Architectuur aan het eind van het jaar de  
Innovatiecatalogus.
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COLUMN

BERT DIRRIX, architect en 

partner bij diederendirrix. 

‘Met transformatie 
bouw je op 

vanzelfsprekende 
manier voort op de 
geschiedenis van 

de stad en ontstaan 
er verhalen waar 

je als architect van 
kunt profiteren’

A ls bureau hebben wij ons verdiept in transformatieprojecten. Op technisch vlak, maar 

vooral ook als culturele opgave. Dat begint bij het verhaal. Bij nieuwbouw moet je een 

gebouw of omgeving een betekenis meegeven, maar bij bestaande complexen bestaat 

dat die al. Je kunt leunen op de geschiedenis. Logisch, want zonder geschiedenis was de stad er 

niet. 

Met transformatie bouw je op vanzelfsprekende manier voort op de geschiedenis van de stad 

en ontstaan er verhalen waar je als architect van kunt profiteren. Dat maakt transformatie 

zo bijzonder: je krijgt als het ware iets aangereikt wat je op avontuurlijke wijze boven het 

gemiddelde uit kunt laten stijgen. Daar zit een soort onvoorspelbaarheid in die architect, 

ontwikkelaar en bouwer in een andere chemie laat samenwerken.  

De angst dat gebouwen door alledaagsheid geen identiteit meer hebben, is ongegrond. Het 

identificeerbare hoeft niet zozeer in architectonische representatie te zitten. Die identiteit kun je 

ook naar voren halen met het interieur, de inrichting en het gebruik. Juist daar, omdat die snel 

inwisselbaar is. Bedenk ook dat gebruikers steeds meer geïnteresseerd raken in zo’n wisselende 

identiteit, omdat ze zelf al gauw weer vertrekken, doorgroeien of veranderen. Een gebouw is 

wat dat betreft de stoere aanwezige, terwijl de gebruiker of bewoner de passant is die komt en 

gaat. Die twee moeten elkaar in een nieuwe betrekking zien te vinden.

Tijdens mijn opleiding aan de TU Eindhoven leerde John Habraken ons al dat we gebouwen 

moeten maken met een duurzame constructieve structuur en een wisselend, aanpasbaar 

inbouwsysteem. Dat zie je ook als je kantoorgebouwen of vroeg industriële panden tot op 

het bot uitkleedt: ze zijn gemakkelijk te hergebruiken. Transformeren is daarom niet alleen 

veranderen, maar tevens een handeling waarbij je een structuur duurzaam maakt. Dat klinkt 

pragmatisch, maar er zit een cultureel element in als je het benadert vanuit de opgaves van de 

stad.

Tot slot: pleeg je dan toch nieuwbouw, zorg er dan voor dat die goed kan verouderen. Maak 

je een gebouw adaptief, dan kom je automatisch op meer generieke gebouwen omdat die 

allerhande functies toelaten. Des te meer nu we in een tijd zitten waarin het gebruik van een 

gebouw onvoorspelbaar is. Alles wat we maken, wisselt in gebruik en intensiteit. Daarmee is 

tijdelijkheid permanent geworden. Gebouwen kunnen daar het beste op aangepast worden met 

een generiek casco. In die zin is het casco de toekomstige drager van de transformatie. 

TRANSFORMATIE 
VAN DE TOEKOMST
We zijn de laatste twintig jaar sterk geobsedeerd geraakt met  
iconografie: in elke stad worden iconen gerealiseerd. Maar een 
stad kan niet bestaan uit een oeuvre van iconen. Nee, de stad 
is een alledaagse werkelijkheid waarin veel gebeurt, wisselt en 
verandert. De stad is een ademend lichaam. Alledaagsheid is daar 
een belangrijk onderdeel van. 
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Het Nationaal Gezonde Scholen Congres brengt het beste 
uit de werelden van energie, binnenklimaat, financiering en 
beweging op het vlak van onderwijs bij elkaar, zowel binnen 
en buiten het schoolgebouw, zodat iedere professional die 
zich bezighoudt met scholen geïnformeerd en geïnspireerd 
wordt. Visies, projecten, tools en ontwikkelingen passeren 
de revue op 10 november.

WOENSDAG 
10 NOVEMBER 2021
10:00 – 17:00 UUR

Dit kun je verwachten

Alle onderwerpen uit de online events samen op een plek

Interactieve workshops om met de opgave aan de slag te gaan

Inspirerende keynotes van topsprekers uit de sector

Netwerk met nieuwe en bestaande relaties

De nieuwste ontwikkelingen en innovaties in onderwijshuisvesting

Een kans om met elkaar de schouders onder gezondere scholen te zetten

Meer informatie over het Nationaal Gezonde 
Scholen Congres of bestel direct tickets via:
NATIONAALGEZONDESCHOLENCONGRES.NL 
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zich bezighoudt met scholen geïnformeerd en geïnspireerd 
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de revue op 10 november.
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Netwerk met nieuwe en bestaande relaties

De nieuwste ontwikkelingen en innovaties in onderwijshuisvesting

Een kans om met elkaar de schouders onder gezondere scholen te zetten

Meer informatie over het Nationaal Gezonde 
Scholen Congres of bestel direct tickets via:
NATIONAALGEZONDESCHOLENCONGRES.NL 



Ga voor meer 
informatie naar 
de website. Scan 
de QR-code!

www.groupe-atlantic.nl/bengbooster

#BENGbooster
Geef jouw 
binnenklimaat 
een boost met 
de combinatie 
van slimme 
balansventilatie 
en warmtepomp

De beste BENG-score haal je 
met deze topcombinatie
In goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen is ventilatie van groot 

belang. De HRC SmartComfort wint warmte of koude terug. Hier door 

draait de Alfea R32 warmtepomp in een optimaal werkingsgebied 

met een zeer laag energieverbruik en gegarandeerd comfort.

HRC SmartComfort Alfea R32 warmtepomp Climeleon omkasting buitenunit

Beste
uit de test 
NTA8800

Beste bijdrage
BENG 2 & 3

Geluidsarm totaalpakket

Complete oplossing 
voor een comfortabel en 
gezond binnenklimaat

Combinatie met beste 
bijdrage aan BENG 2 en BENG 3

Hoogste taprendement 
van 2,8 volgens NTA 8800

Optie voor tot 7dB
extra geluidsreductie

F-ctrl tot -0,41 en tot 5dB 
stiller door zonesturing

/ info.nl@groupe-atlantic.com / +31 (0)318 54 47 00
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