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JE wiLLEN 
LaTEN 
bEiNvLoEDEN
‘Je bent pas een goede gebiedsontwik-

kelaar als je je ook daadwerkelijk door 

anderen wilt laten beïnvloeden.’ Deze 

uitspraak van Neprom-voorzitter Wien-

ke Bodewes op pagina 42 is volgens mij de kern 

van goed opdrachtgeverschap. Niet alleen stelt 

Bodewes hierin dat hij wordt beïnvloed door 

anderen en dat dit de kwaliteit van zijn werk als 

gebiedsontwikkelaar verbetert; hij gaat nog een 

stap verder. Hij zegt dat het een bewuste keuze 

is. Wie zichzelf door anderen wil laten beïnvloe-

den, is de vrijblijvendheid voorbij. Daar moet je 

elke dag actief mee bezig zijn.

En dat is niet gemakkelijk. De geïnterviewden 

in dit boek zijn namelijk ‘iemand’. Daar heb-

ben ze hard voor gewerkt. Gedeputeerde of 

burgemeester word je niet zomaar, professor of 

corporatiedirecteur ook niet. De reflex zou zijn 

om je, – eenmaal op die positie – in te graven  in 

je rol. Dat doen de geïnterviewden echter niet. Zij 

blijken nog steeds open te staan voor kritiek van 

de mensen om zich heen. 

Je daadwerkelijk door anderen willen laten beïn-

vloeden, vergt het zelfvertrouwen om te twijfelen. 

Dat voorkomt dat je verstrikt raakt in wat John 

Worthington op pagina 32 ‘perceived wisdom’ 

noemt. Zijn remedie: ‘Je moet je telkens de vraag 

stellen of het niet anders of beter kan.’ Dat is on-

gelooflijk moeilijk. Dat gaat vaak mis. En ook daar 

zien we voorbeelden van in dit boek. Mensen die 

vastzitten in hun rol, zich verschuilen achter pro-

cedures, of het zo vaak over vertrouwen hebben 

dat je het niet meer vertrouwt. Of misschien zag 

ik die voorbeelden wel vooral tussen de regels 

door, omdat ik weet hoe moeilijk het is. 

Wie jarig is trakteert. En de traktatie van HKB is 

een spiegel in de vorm van een boek. Dit boek 

confronteert je met je eigen rol als opdrachtge-

ver. Persoonlijk vind ik het moedig en boei-

end dat HKB de markt dit cadeau geeft. Want 

confrontaties zijn niet altijd leuk. Maar wel goed. 

Het maakt processen én uiteindelijk het resultaat 

beter. En dan is het goed om de woorden van 

burgemeester Emme Groot van Delfzijl voor de 

geest te houden. ‘Het gaat niet om een project, 

maar om het effect ervan.’

JaN-wiLLEm wESSELiNk
HoofDREDacTEuR
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HKB Stedenbouwkundigen is een van de eerste 

stedenbouwkundige bureaus in Nederland en zag 

in haar 65-jarig bestaan de markt veranderen. Ge-

meenten reorganiseerden veelvuldig hun diensten 

en richtten zich op een projectgestuurde aanpak, 

waardoor de aandacht voor de stedenbouwkun-

dige discipline op de achtergrond is geraakt. In 

welke positie staat dan nog het stedenbouwkun-

dig bureau? En welke rol moet de lokale over-

heid spelen? Bovendien zijn ontwikkelaars zich 

naast het ontwikkelen van gebouwen de laatste 

decennia ook steeds meer gaan bezighouden met 

gebiedsontwikkeling en dat leidt tot een verschui-

ving in publieke en private belangen. De nieuwe 

Wro ten slotte zorgt voor een nieuw te vinden 

evenwicht tussen provincie en gemeente.

Kortom, genoeg redenen die de samenwerking in 

gebiedsontwikkeling op losse schroeven zetten, en 

dat is een van de belangrijkste redenen waarom 

projecten vaak moeizaam lopen.

‘Externe stedenbouwkundigen kunnen reflectie en 

breedte bieden, omdat ze op veel meer plekken 

ontwikkelingen zien’, begint Henk Bouwman. ‘Ge-

‘DE RoL  
 vaN DE  
 oPDRacHT- 
 gEvER woRDT 
 oNDERScHaT’

PaRTNERS 
Hkb aaN 

HET wooRD

De rolverdeling in de ruimtelijke-ordeningpraktijk is diffuus, en dat komt samenwerking 

en uiteindelijk het resultaat niet ten goede. Aan tafel zitten de drie partners van HKB 

Stedenbouwkundigen: Henk Bouwman, Sacha Schram en Jeroen Leemans. Zij formuleren 

acht stellingen over opdrachtgeverschap, die tekenend zijn voor de huidige staat van de 

stedenbouw. Want wie speelt nu eigenlijk welke rol?
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meenten kijken vaak niet over hun eigen grenzen 

heen. Stedenbouwkundige bureaus bundelen 

kennis en skills.’ Sacha Schram: ‘De kennis die 

wij hebben in het ene gebied kunnen we inzetten 

in andere delen van Nederland. Daar waar in het 

noorden kennis van stedelijke problematiek ont-

breekt, kunnen wij inbrengen hoe gemeenten er 

in het westen mee omgaan. En andersom zijn we 

wel eens uitgenodigd in het westen omdat ze daar 

graag iets “op een dorpse wijze” wilden doen, 

om het “naboarschap” in te brengen.’ Jeroen 

Leemans noemt nog een ander belangrijk aspect 

van het stedenbouwkundig bureau: ‘De gemeente 

heeft als kerntaak het toetsen van plannen, maar 

het uitvoerende deel zit daar ook’, schetst hij. 

‘Voor mensen binnen de gemeente is het daarom 

lastiger om baanbrekende of politiek omstreden 

ideeën in te brengen. Het is wat dat betreft beter 

om daar externen voor in te huren, omdat die zich 

onafhankelijker kunnen opstellen. Ik snap dat wel. 

Wij kunnen gemakkelijker dingen zeggen.’ Schram: 

‘Als je als extern bureau voorstellen doet en laat 

zien hoe een bepaald scenario zou uitpakken, krijg 

je een ander soort reactie. Dat is ook een vorm van 

goed opdrachtgeverschap binnen de gemeente, 

dat je je bewust bent van het feit dat een extern 

bureau andere, wellicht opener scenario’s laat zien. 

Dat geeft een project meer ruimte.’

STELLiNg1 ‘STEDENbouw-
kuNDigE buREauS ziJN 
mEER DaN ooiT NoDig’

Leidt dat tot betere projecten?
‘Ja’, zegt Bouwman heel stellig. ‘Want hoe 

meer partijen aan tafel, hoe meer ruis. En 

dan moet je altijd maar hopen dat wat es-

sentieel is in een plan overeind blijft.’ Volgens hem 

zijn externe stedenbouwkundigen ook vaak de con-

tinue factor bij gebiedsontwikkelingen. Projecten 

duren minimaal zeven à acht jaar en met name bij 

de grotere gemeenten is er telkens een wisseling 

van de wacht van procesmanagers en ontwerpers. 

‘Met die wisseling gaat ook kennis verloren.’

STELLiNg2 ‘RuimTELiJkE 
oNTwikkELiNg STaaT of 
vaLT biJ commiTmENT EN 
coNTiNuïTEiT biNNEN DE 
gEmEENTELiJkE oRgaNi-
SaTiE’

cvHENk bouwmaN studeerde 
bouwkunde in Delft en is 
sinds 2003 partner bij 
Hkb Stedenbouwkundigen. 

Hij heeft een voorkeur voor complexe 
binnenstedelijke opgaven waar vanuit 
verschillende invalshoeken en politieke 
overwegingen naar projecten wordt gekeken.
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In de gemeente zelf moeten mensen zitten die de 

lange lijnen in de gaten houden, vindt Bouwman. 

‘Het archief van een stad is heel belangrijk, er moe-

ten mensen werkzaam zijn die zich bewust zijn van 

de kennis die in de gemeentelijke organisatie aan-

wezig is. Een goed rapport is wat het is, daar hoeft 

niet iedere keer weer een nieuw bureau voor te 

worden opgetrommeld. De stevigheid van de dienst 

ruimtelijke ordening is daarom heel belangrijk.’

STELLiNg3 ‘gEmEENTEN 
gaaN vEEL TE SLoRDig 

mET HuN gEHEugEN om’ 

wat is de rol van de stedenbouw?
‘De basis is dat je kennis hebt van en werkt 

voor de maatschappij’, zegt Leemans. 

‘Maar je bent wel ruimtelijk ontwerper 

voor buurt, dorp, stad of platteland. Wij kunnen 

niet als stedenbouwers alle sociale problemen op-

lossen; we hebben slechts een beperkt instrumen-

tarium. Wij kunnen een goede structuur maken, 

dat zien wij als de basis van goede stedenbouw.’ 

Bouwman: ‘Vroeger dacht dé stedenbouwkundige 

nog gedrag te kunnen afdwingen, maar zo werkt 

dat niet meer. We moeten echter wel goed besef-

fen wat er in de samenleving gebeurt, en dat wij 

daar enigszins invloed op kunnen uitoefenen met 

ruimtelijke plannen.’

Er moet volgens Bouwman een heel goede balans 

zijn tussen het individuele en publieke belang. ‘Ik 

vind dat het de laatste 10 tot 15 jaar erg doorgesla-

gen is naar het individuele belang. Vanuit de ste-

denbouw kun je je dus afvragen hoe je dat publieke 

belang, die samenhang, op orde krijgt.’ Leemans 

sluit zich daarbij aan: ‘Daar ligt ook een rol voor 

ons vak, wij kunnen mensen bij elkaar brengen en 

ruimtelijke ingrepen doen die daarbij horen.’

STELLiNg4 ‘STEDENbouw 
iS mEER DaN voRmgEviNg’

wie draagt de verantwoordelijkheid?
Juist bij gemeenten zou continuïteit moe-

ten zijn, vindt Bouwman. ‘In de jaren ze-

ventig had je nog dé stedenbouwkundige 

met een visie op de stad en plannen voor de lange 

termijn. Op een gegeven moment zijn gemeenten 

dat gaan uitbesteden, maar voor stedenbouw heb 

je een lange adem nodig. Ook wij als stedenbouw-

kundigen van een extern bureau hebben er baat 

cvJERoEN LEEmaNS studeerde 
Landschapsarchitectuur en 
is sinds 2005 partner bij 
Hkb Stedenbouwkundigen. Hij 

heeft een voorkeur voor opgaven die zich 
afspelen op de overgang van stedelijk 
naar landelijk gebied, maar kan daarnaast 
niet zonder het ontwerpen van park, plein 
of landgoed.
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bij dat we kunnen leunen op kennis die in zo’n 

stad zelf zit. De gemeente moet dit soort ontwikke-

lingen trekken en dat vind ik een heel ouderwetse, 

maar goede rol. Stedenbouw gaat over publieke 

belangen en we hebben een gemeenteraad geko-

zen die daar de juiste keuzes in moet maken. De 

gemeente moet zich bewust zijn van die rol, ze is 

verantwoordelijk voor de stad.’

STELLiNg5 ‘gEmEENTEN 
HEbbEN HET PRimaaT oP 
STEDENbouw’
Op een iets groter schaalniveau echter vindt een 

groot deel van de huidige problematiek plaats over 

de gemeentegrenzen heen, zeker buiten de grote 

steden. En hoewel je soms om je heen hoort dat de 

provincies maar moeten worden opgeheven, pleit 

HKB ervoor dat de provincie zich actiever met de 

ruimtelijke ordening bemoeit. Laat hen bijvoor-

beeld het bestemmingsplan voor het buitengebied 

maken. Bouwman: ‘Vaak is het vanwege gebrek 

aan afstemming vlees noch vis: slecht werkende 

winkelcentra, overal halfgevulde bedrijfsterreinen, 

et cetera. De provincie heeft het overzicht en kan 

ingrijpen indien dat nodig is. Met de nieuwe Wro 

kan de provincie meer naar zich toetrekken wat 

betreft ruimtelijke ontwikkelingen en moet ze meer 

in dialoog treden met de gemeenten.’

STELLiNg6 ‘DE PRoviN-
ciE moET zicH mEER 
mENgEN iN DE LokaLE 
RuimTELiJkE oRDENiNg’

ieder zijn eigen rol
‘De rol van de opdrachtgever is heel 

belangrijk en wordt onderschat’, vindt 

Leemans. ‘Het werkt zoveel beter als een 

opdrachtgever gedreven is, de juiste mensen ach-

ter het project weet te krijgen en er ook geld voor 

beschikbaar stelt. Dan krijg je een topproject. 

Er moet bovendien een klik zijn, en consistent 

beleid.’ Bouwman noemt de Kop van Zuid als een 

markant voorbeeld. ‘Het is een door de overheid 

gestuurd project en de gemeente heeft door de 

jaren heen uiteindelijk altijd de kar getrokken. Er 

zat toen een handvol mensen met mandaat die 

heel belangrijke beslissingen hebben genomen 

over de structuur en de financiering, met daarbij 

oog voor de toekomst. Het is een stuk stad 

geworden waarvan je je niet kunt voorstellen dat 

het er ooit niet is geweest. Het is uiteindelijk toch 

de gemeente (lees: gemeenschap) die bepaalt 

wat “we willen” en wij kunnen daar als steden-

bouwkundigen vorm aan geven en meerwaarde 

creëren door combinaties van planaspecten.’

Het gebeurt volgens de HKB-partners echter te 

vaak dat er door de politiek te veel op getallen 

wordt gefixeerd. Schram: ‘Wij krijgen dikwijls 

opdrachten waar het programma in vierkante me-

ters wordt omschreven. Zoveel woningen, zoveel 

kantoren. De vraag zou moeten zijn: wat wil je als 

dorp of stad bereiken? Wat voor soort activiteit wil 

je in het gebied hebben?’ Bouwman vult aan: ‘Het 

proces begint bij de ambities voor een bepaald ge-

bied, en daar moet je vervolgens een programma 

aanhangen. Die getallen komen dan vanzelf wel.’

STELLiNg7 ‘DE PoLiTiEk 
fixEERT zicH TE vEEL 
oP gETaLLEN iN PLaaTS 
vaN oP maaTScHaPPELiJ-
kE ambiTiES’
Woningcorporaties moeten steviger stelling 

nemen binnen stedelijke ontwikkelingen. Corpo-

raties zijn verantwoordelijk voor een grote groep 
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mensen, zegt Bouwman. ‘En het gaat niet alleen 

over het verven van de kozijnen en het vervan-

gen van de geiser. Ze zijn een belangrijke partij 

die betrokken is bij veel woningen en mensen. 

Ze kennen hun pappenheimers en ze zouden 

veel actiever kunnen zijn om die kennis op tafel 

te leggen.’ Corporaties moeten volgens Bouw-

man dan ook weer meer handelen vanuit het 

doel waar ze oorspronkelijk voor zijn opgericht: 

de huisvesting van de ‘gewone man’. ‘Daar zijn 

ze nu vaak van afgedreven en dat leidt ertoe 

dat de doelgroep uit beeld raakt. Als je alleen 

woningen wilt bouwen, moet je jezelf ontwik-

kelaar noemen.’

STELLiNg8: ‘coRPoRa-
TiES moETEN HaNDELEN 
vaNuiT HET DoEL waaR 
zE EEN EEuw gELEDEN 
vooR ziJN oPgERicHT’

De ideale opdrachtgever...
…volgens Henk Bouwman: ‘Schoenma-

ker, blijf bij je leest. Het is heel belangrijk 

dat iedere partij een duidelijke rol heeft 

en weet waar hij of zij voor staat. Het klinkt te-

genwoordig wat ouderwets, maar de opdracht-

gever is de baas en ik maak het stedenbouwkun-

dig plan.’

…volgens Jeroen Leemans: ‘Vaak kom ik dingen 

tegen die helemaal niets met stedenbouw te 

maken hebben, zoals politieke beslissingen of 

een veranderd gemeentelijk beleid, wat zorgt 

voor afwijkingen in een bepaald plan. Een goede 

opdrachtgever is daar heel duidelijk over en 

geeft helderheid over de financiële of politieke 

belangen. Als de politiek anders beslist, dan 

horen wij dat graag, we moeten elkaar in onze 

waarde laten.’

…volgens Sacha Schram: ‘Ik vind het onverant-

woord dat het programma vaak tot het maxima-

le wordt opgepompt. Alle gebiedseigen kwaliteit 

wordt er dan uitgedrukt. Het is een manier van 

kortetermijnwinst. Een goede opdrachtgever 

is bescheiden over zijn of haar belangen en 

opbrengsten.’ Leemans: ‘Een opdrachtgever 

moet geduld en vertrouwen hebben. Wij hebben 

wat tijd nodig om te denken en dan moet de 

opdrachtgever er vertrouwen in hebben dat het 

uiteindelijk goed komt. Hij of zij moet achter je 

staan.’ 
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cvSacHa ScHRam studeerde 
architectuur in Delft met 
als specialisatie Landschap. 
Stedenbouw leerde ze bij Hkb 

Stedenbouwkundigen, waar ze in 2004 lid 
werd van de directie. De lokale karakte-
ristieken van het noorden van het land 
zijn voor haar een bron van inspiratie.



DE STELLiNgEN 
P08 JaN HEELiNg, ouD-PaRTNER Hkb STEDEN-bouwkuNDigE buREauS ziJN mEER DaN 
ooiT NoDig

P13 HENco bEkkERiNg, PRofESSoR Tu DELfT EN ouD-PaRTNER Hkb STEDENbouw iS mEER 
DaN voRmgEviNg 

P18 EmmE gRooT, buRgEmEESTER DELfziJL RuimTELiJkE oNTwikkELiNg STaaT of 
vaLT biJ commiTmENT EN coNTiNuiTEiT biNNEN 
DE gEmEENTELiJkE oRgaNiSaTiE

P23 aNNEkE HaaRSma, gEDEPuTEERDE PRoviNciE DRENTHE DE PRoviNciE moET zicH mEER 
mENgEN iN DE LokaLE RuimTELiJkE oRDENiNg

P28JoHN woRTHiNgToN, mEDEoPRicHTER vaN 
DEgw DE PoLiTiEk fixEERT zicH TE vEEL 

oP gETaLLEN iN PLaaTS vaN oP maaTScHaPPE-
LiJkE ambiTiES

P33DaNNy wiJNbELT, DiREcTEuR PRoJEcToNT-
wikkELiNg miTRoS coRPoRaTiES moETEN 

HaNDELEN vaNuiT HET DoEL waaR zE EEN EEuw 
gELEDEN vooR ziJN oPgERicHT

P38wiENkE boDEwES, DiREcTEuR amvEST gEmEEN-
TEN HEbbEN HET PRimaaT oP STEDENbouw

P43REiNDERT HoEk, DiREcTEuR STaDSoNTwik-
kELiNg uTREcHT gEmEENTEN gaaN vEEL TE 

SLoRDig mET HuN gEHEugEN om

0112234556677889907



Stedenbouw-
kundige  
bureauS zijn 
meer dan ooit 
nodig

0112234556677889908

Stedenbouw 
iS meer dan 
vormgeving
Ruimtelijke 
ontwikkeling 
staat of valt 
bij commit-
ment en 
continuïteit 
binnen de 
gemeentelijke  
oRganisatie

De provincie  
moet zich 
meer mengen 
in De lokale 
ruimtelijke 
orDening

De politiek 
fixeert zich 
te veel op 
getallen 
in plaats van 
op maatschap-
pelijke 
ambities

Corporaties 
moeten 
handelen  
vanuit het 
doel waar ze 
een eeuw  
geleden voor 
zijn  
opgeriCht

Gemeenten 
hebben het 
primaat op 
stedenbouw

Gemeenten 
Gaan veel 
te slordiG 
met hun 
GeheuGen om

STEDENbouw-
kuNDigE  
buREauS ziJN 
mEER DaN ooiT 
NoDig



0112234556677889909
JaN HEELiNg, 
ouD-PaRTNER 
Hkb 
JaN HEELiNg, 
ouD-PaRTNER 
Hkb 



01122345566778899010

zijn stedenbouwkundige bureaus 
- de stelling voor ons gesprek - 
meer dan ooit nodig?
‘Dat beslis je niet zelf, dat doet de 

samenleving. Het inrichten van het grondge-

bied, de centrale inzet van de stedenbouw-

kundige, gaat altijd door, wat er ook gebeurt. 

Toen ingenieur Piet Oom het huidige bureau 

HKB Stedenbouwkundigen oprichtte, kort na de 

oorlog, begon het leven weer op gang te komen. 

Tijdens de oorlog werd er niets gebouwd en 

daarvoor was er crisis. Oom kwam uit de school 

van Grandpré Molière en had grote belangstel-

ling voor het platteland. En hier moesten de 

gemeenten het stedenbouwkundige ontwerpen 

wel uitbesteden, ze waren simpelweg te klein 

om een eigen dienst stedenbouw op te bouwen. 

In die tijd was de stedenbouwkundige echt de 

adviseur waar de gemeente geheel op vertrouw-

de. Oom ging eens per half jaar naar B en W 

en als de plannen die hij ontwikkelde ook door 

de provincie werden gedragen, dan was het in 

orde. De stedenbouwkundige was de centrale 

spil en werkte nauw samen met de directeur 

Gemeentewerken. De inrichting van stad en 

platteland was heel technisch, het ging over de 

riolering, de straten, de verlichting.’

En dat veranderde...
‘Inderdaad. De Wet op de Ruimtelijke Or-

dening zorgde voor een enorme expan-

sie van de bureaus en ze groeiden met 

allerlei specialisten, zoals planologen, juristen 

en planeconomen. Het moderne bouwen, ge-

baseerd op het socialistische gedachtegoed, de 

gelijkheidsgedachte, overheerste in heel Europa. 

En langzaam ging de vertrouwde stedelijkheid 

verloren. In de jaren zeventig werd het politiek. 

Burgers waren ontevreden, gingen zich voor de 

inrichting van hun omgeving interesseren en 

hadden daar een mening over. We hadden te 

maken met de onstuitbare opkomst van het ver-

keer, de nieuwe woonwijken waren monotoon 

en uniform, en er was een toenemend verlangen 

naar het dorp en de stad als culturele entiteit, in 

plaats van een militair kampement. In dit ver-

anderende klimaat, in het jaar 1970, kwam ik bij 

het bureau. Er ontstonden nieuwe woonvormen, 

mensen trokken de stad uit, historische binnen-

steden kwamen onder de aandacht en de termen 

restauratie en renovatie vonden bestaansrecht.’

Een moeilijke tijd?
‘We constateerden in het decennium 

daarop, de jaren tachtig, dat stedenbouw 

alleen nog over planning en planologie 

ging. Het ontwerpen ontbrak. Wij konden ons 

daar moeilijk in vinden en schreven een publi-

catie waarin we onze visie op de stedenbouw 

uiteenzetten: ontwerpen met ruimte en rekening 

houden met de context. Met het omliggende 

grondgebied, maar ook met de wensen van de 

opdrachtgever en de gebruikers. Onze bood-

schap kreeg erg veel aandacht, vooral onder 

vakgenoten. We lieten zien dat het ontwerp van 

een grondgebied iets heel anders is dan dat van 

een gebouw. De kennis was niet nieuw, maar 

was in de loop der jaren wel vergeten, wegge-

‘Ik ben ontwerper, geen wereldverbeteraar’, besluit Jan Heeling dit interview. En daar-

mee vat hij in één zin zijn visie op het vak stedenbouw samen. Je zet niet de omgeving 

naar je hand met het ontwerp; je past je aan aan datgene wat gegeven is. En de politieke 

doctrines, daar moet je van weg blijven.
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zakt. Belangrijk effect voor ons bureau was dat 

we werden erkend als deskundige en ook voor 

grotere steden interessant werden.’

En het bureau ging werken voor on-
der meer de stad groningen.
‘Klopt. Ik kreeg van wethouder Gietema 

de opdracht een structuurplan te maken. 

Een van de problemen waar de stad mee kampte 

was plaatsgebrek. De gewenste schaalvergroting 

kon er geen doorgang vinden en bewoners en 

bedrijven trokken naar naastgelegen kernen als 

Haren en Assen. Gietema wilde het tij keren. Ik 

stelde een grote transformatie voor met intensi-

vering van “versleten” plekken als de kanaalzone, 

de zuidelijke ringweg en rondom het station. Wij 

zagen de kansen en mogelijkheden, omdat we 

weten hoe de stad en zijn ommeland functio-

neert. Je kunt een stad niet per plek transforme-

ren, je moet de samenhang zien: de geschiede-

nis, functies, tradities en bijvoorbeeld ook de 

financiële structuren. We zijn in 1985 begonnen 

en nu wordt er nog steeds aan gewerkt. Om aan 

te geven dat het gaat om langdurige processen 

en vooral om het feit dat de stedenbouwkundige 

daar al die tijd bij betrokken dient te blijven.’

in die tijd was het stedenbouwkun-
dige bureau dus echt onmisbaar. 
Hoe is dat nu?
‘De rol van de stedenbouwkundige is 

sterk veranderd. Hij is niet meer de centrale 

figuur, dé adviseur van de gemeente. Hij is een 

specialist geworden, één van de velen, die een 

bijdrage levert aan de ontwikkeling van stad en 

platteland. Is dat erg? Het geeft frictie. Het past 

niet bij de aard van de stedenbouwkundige, 

die een brede en ontwerpende blik heeft en 

rekening houdt met veel factoren en maat-

schappelijke veranderingen. De procesmanager 

heeft de samenbindende rol overgenomen, 

projectontwikkelaars en bouwers hebben het 

voor het zeggen.’ 

Een slechte ontwikkeling?
‘Het inrichten van het territoir, het inspe-

len op veranderingen en een visie op 

toekomstig gebruik, daar is nog altijd 

behoefte aan. De rol van de stedenbouwkun-

dige in dit proces verandert steeds, maar het 

werk blijft. Nu, in een periode van crisis waarin 

projectontwikkelaars een stap terugdoen en 

de gemeenten er weer alleen voor staan – en 

bovendien met grootschalige bezuinigingen te 

maken krijgen – zal de rol van de stedenbouw-

kundige weer groter worden, vermoed ik. We 

moeten nadenken over de dingen die uit de 

hand zijn gelopen, zoals de geïsoleerde woon- 

en werkgebieden, en weer aan de slag met de 

structuur, de samenhang van de stad. Dit is een 

goed keermoment.’

Terugkijkend, wat zijn andere keer-
momenten geweest?
‘De opkomst van het moderne bouwen 

en daarmee het verdwijnen van de 

‘aLS STEDENbouwkuNDigE RicHT JE HET 
 HuiS vaN DE SamENLEviNg iN’



01122345566778899012

cvJan Heeling (1935) is af-
gestudeerd aan de faculteit 
bouwkunde van de Technische 
universiteit Delft. Hij trad 

in 1975 in dienst bij het bureau voor 
architectuur en ruimtelijke ordening van 
ir. Piet oom. in 1986 is uit dit bureau de 
maatschap Heeling krop bekkering Stedebouw-
kundigen en architecten opgericht. Heeling 
trad in 1998 uit deze maatschap. van 1990 
tot 2001 was hij werkzaam als deeltijd 
hoogleraar aan de faculteit bouwkunde van 
de Tu Delft.

gesloten stad. Het concept van de vooroorlogse 

stedenbouw is gebaseerd op straten, men-

ging van functies en scheiding in openbare en 

private ruimte. Het concept van het moderne 

bouwen is gebaseerd op objecten in een col-

lectieve parkachtige ruimte, verbonden door 

autostraten en voetpaden, en een ruimtelijke 

scheiding van functies. Opvallend is dat de 

historische binnensteden en de vooroorlogse 

wijken vrij goed de hedendaagse veranderin-

gen en verdichtingen absorberen. Maar met de 

naoorlogse wijken blijft het tobben. Het con-

cept is ongeschikt voor verdichting en verande-

rende leefpatronen en de private ruimten zijn 

moeilijk af te bakenen. Het parkachtig gebied 

wordt overwoekerd door stalling- en bergings-

ruimten. En de bewoners rijden zich de hele 

dag suf van functie naar functie. We hebben te 

weinig gediscussieerd over het verband tussen 

ideologieën (gelijkheid, gezin, markt) en ruimte 

en met name over de gevolgen van het langdu-

rig functioneren van een samenleving. Een ste-

denbouwkundige moet goed zicht hebben op 

de grote veranderingsprocessen in de wereld; 

het werk zit heel dicht tegen de publieke zaak 

aan en daar moet je van doordrongen zijn. Als 

stedenbouwkundige richt je immers het huis 

van de samenleving in.’

voor welke opgave staan we?
‘De stedenbouw is te politiek gewor-

den, te veel gericht op de korte termijn 

en het visuele eindbeeld. Gebruik het 

stedenbouwkundig ontwerp in deze tijd van be-

zinning niet als eindplaatje, maar als middel tot 

onderzoek. Wat zijn de gevolgen en consequen-

ties van de ingrepen in de ruimtelijke inrich-

ting en wat betekent het voor de mens en de 

maatschappelijke ontwikkeling? Daar draait het 

om. Terugkijkend op de stelling waar we mee 

begonnen: de stedenbouwkundige bureaus zijn 

zeker nodig. Er is veel behoefte aan visie en 

een professionele invulling – vanuit de eigen 

expertise van de stedenbouwkundige.’ 
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1981 was een belangrijk jaar voor HKB Steden-

bouwkundigen. Het feit dat er te weinig werk 

was, gaf de mogelijkheid om even afstand te 

nemen van het werk. Onder de titel Stedebouw als 

formele ordening werd in het tijdschrift Plan een 

theoretische reflectie uitgevoerd op het eigen werk 

en de visie op stedenbouw. De opvatting was – en 

is – dat stedenbouwkundige ontwerpen moeten 

aansluiten bij de context. ‘Dat begrip context 

moet je heel breed opvatten,’ licht Bekkering toe, 

‘dus niet alleen de omliggende bebouwing en be-

planting. Een ontwerp moet ook aansluiten bij de 

opvattingen van de opdrachtgever, de huidige en 

toekomstige gebruikers en andere direct betrok-

kenen. Dat hele pakket moet je goed overzien en 

begrijpen. Daar moet je ontwerp op reageren.’

Die hang naar context gaat ook over historische 

context. Volgens HKB moeten ontwerpers zich 

ervan bewust zijn dat de verandering die ze met 

hun ontwerp teweegbrengen altijd minder is dan 

dat wat gelijk blijft. Bekkering: ‘De context, die per 

definitie historisch is, is altijd groter.’ De visie van 

HKB is dan ook dat voor elk ontwerp de historie en 

de huidige morfologie van het gebied goed moet 

worden bestudeerd en begrepen. ‘De kunst is om 

de belangrijkste elementen van de historische  

context te behouden – landschappelijk en geogra-

fisch – als dat het ontwerp vooruit helpt.’

Hoe verhoudt de visie van Hkb zich 
tot het vakgebied stedenbouw?
‘Het totaalpakket van waaruit HKB werkt 

laat zien dat stedenbouw veel meer is 

dan vormgeving alleen. Het kan absoluut niet 

zonder de disciplines planning, organisatie en 

regelgeving. Planning is noodzakelijk om samen 

met de opdrachtgever te formuleren wat je wilt 

bewerkstelligen en welke procedures je daarvoor 

gaat volgen. Hoe betrek je de verschillende betrok-

ken stakeholders en controlerende overheden bij 

het proces? Daarover moet je overeenstemming 

hebben met elkaar. Maar let wel, ik bedoel nadruk-

kelijk geen planologie. Dat is een ander, abstracter 

vak, meer in de hoek van de sociale geografie.’

H oe pak je planning in de prak-
tijk aan?
‘Door veel met elkaar te praten. Je 

moet er in dialoog met elkaar achterko-

men wat de bedoeling is en hoeveel de op-

drachtgever daarvoor over heeft. In de huidige 

tijd is die dialoog in de beginfase erg lastig. 

Door de aanbestedingsprocedures van vandaag 

de dag schrijf je in concurrentie met andere bu-

reaus in op een opdracht. Het plan van aanpak 

en de offerte lever je schriftelijk in zonder dat je 

persoonlijk met de opdrachtgever hebt kunnen 

spreken. Dat gebeurt allemaal vanuit de ge-

dachte van “geen oneerlijke concurrentie”, maar 

ik merk dat de hele vakgemeenschap onder deze 

manier van werken lijdt. Niet alleen lever je vaak 

werk voor niets, maar als je dan de opdracht 

krijgt, is de kans ook nog eens aanwezig dat 

de combinatie opdrachtgever-opdrachtnemer 

eigenlijk niet de mooiste blijkt te zijn wanneer je 

daadwerkelijk met elkaar om tafel zit.’

Henco Bekkering is oud-partner van HKB Stedenbouwkundigen. Hij verliet het bureau 

voor een sabbatical en richt zich tegenwoordig volledig op zijn hoogleraarschap aan de 

TU Delft. Al reflecterende op zijn eigen loopbaan legt hij het vakgebied stedenbouw 

bloot en laat hij zien hoe opdrachtgevers door de jaren heen van visie veranderden. Wat 

hem betreft is stedenbouw niet compleet zonder planning, organisatie en regelgeving.
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Naast planning noemde u net orga-
nisatie. wat verstaat u daaronder?
‘Organisatie is eigenlijk het “hoe”. Je 

moet bij complexe ontwikkelingspro-

cessen kennis vanuit verschillende disciplines 

integreren. Je moet vaststellen welke aanpalende 

vakgebieden jouw ontwerp gaan raken. Bij het 

ontwerp van een stratenplan bijvoorbeeld moet 

je rekening houden met ondergrondse leidingen. 

Verantwoordelijken voor leidingsystemen spreken 

een eigen taal en bovendien is het door privati-

sering een erg versnipperd domein geworden. 

In je ontwerp moet je daar rekening mee houden 

en zoveel mogelijk aansluiten bij hun manier van 

werken, anders krijg je weerstand.’

als stedenbouwer moet je dus van 
alles een beetje weten.
‘Je moet diverse partijen aanspreken in 

hun eigen taal en ze met hun eigen argu-

menten bijvallen of tegenspreken. Stedenbouw 

is een onderdanig vakgebied. Wij kunnen geen 

zaken afdwingen. Maar de andere kant van het 

verhaal is dat stedenbouw kan overtuigen en zelfs 

verleiden. Een tekst leest iedereen hetzelfde, maar 

in de stedenbouw werken we met tekeningen en 

de interpretatie daarvan is persoonlijk. Dat kun je 

beïnvloeden door zo mooi mogelijke tekeningen te 

maken. Dat is de slagkracht van de stedenbouw.’

T ot slot noemde u regelgeving.
‘Regelgeving zit deels besloten in de 

organisatie, maar omdat het zo’n belang-

rijk aspect is wil ik het apart noemen. 

Regelgeving en ontwerpen hebben namelijk 

wederzijds invloed op elkaar. Het heeft geen zin 

om iets te ontwerpen wat je niet kunt realiseren, 

en regelgeving kan een ontwerp ook volledig om 

zeep helpen.’

wat voor gevolgen heeft deze visie 
op stedenbouw voor de rollen van 
opdrachtnemer en opdrachtgever?
‘Een goed ontwerp komt tot stand door 

een nauwe en goede samenwerking tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer. In de jaren 

zeventig was dat relatief makkelijk omdat het 

bureau met vaste opdrachtgevers werkte. Maar in 

de vroege jaren tachtig was het net als nu crisis. 

Sommige stedenbouwkundige bureaus gingen 

failliet en wij werden gehalveerd, van meer dan 

50 naar circa 25 man. Als gemeentes worden 

gekort en op zwart zaad zitten, is het eerste waar 

ze op bezuinigen externe adviseurs.

Deze bezuinigingsronde was het begin van 

het maken van offertes voor bijna alle nieuwe 

opdrachten, vaak slechts voor deelproducten 

en altijd in concurrentie. Je zou denken dat een 

prijsbewuste opdrachtgever ook bewuster naar de 

ontwerpen kijkt, maar dat ging helaas niet op. De 

meerderheid van de opdrachtgevers koos steevast 

voor de goedkoopste. Kiezen voor de opvatting 

van een bureau was een zeldzaamheid. Daarnaast 

ontstond er de beweging dat gemeentes zelf ste-

denbouwkundige afdelingen gingen opzetten.

Een gunstige ontwikkeling in die tijd was dat de 

woningbouwverenigingen en even later ook de 

‘STEDENbouw iS EEN oNDERDaNig vakgEbiED.  
wiJ kuNNEN gEEN zakEN afDwiNgEN’
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cv Prof. ir. Henco bekkering (1948) is sinds 1995 hoog-
leraar Stadsontwerp aan de 
faculteit bouwkunde van de 

Technische universiteit Delft. Daarnaast 
was bekkering ruim 20 jaar partner bij Hkb 
Stedenbouwkundigen. als vertegenwoordiger 
van het hoger en wetenschappelijk onder-
wijs zit hij in het bestuur van de Stich-
ting bureau architectenregister. verder is 
hij bestuurslid van de van Eesteren-fluck 
& van Lohuizen Stichting (EfL-stichting) 
en de wouter mikmak Stichting.

projectontwikkelaars zich met stedenbouwkundi-

ge opgaven gingen bezighouden. Zij kozen vaak 

nadrukkelijk wél voor opvattingen. Zij gingen 

bijvoorbeeld projecten ontwikkelen als contra-

expertise op gemeentelijke plannen.’

Hoe ligt uw visie op stedenbouw 
besloten in de faculteit bouwkun-
de aan de Tu Delft?
‘De onderverdeling planning, organisatie 

en regelgeving is na de hervorming van het vak-

gebied in de jaren ‘80 goed terug te vinden in de 

opleiding. Stedenbouw in Delft heeft binnenkort 

vier kernleerstoelen: stedenbouwkundig ontwer-

pen, landschapsarchitectuur, planning & strategie 

en milieukundig ontwerpen, waarmee de studen-

ten in de bacheloropleiding kennismaken met het 

vakgebied voordat ze zich gaan specialiseren in 

een masteropleiding. Zodoende is gewaarborgd 

dat studenten straks het hele werkveld overzien.’

is er met het oog op de toekomst 
wellicht een nieuwe hervorming 
van het vakgebied nodig?
‘Met het oog op de toekomst maak ik mij 

zorgen over de grote hang naar het individuele 

belang in de maatschappij. Het belang van de 

gemeenschap mag wel weer meer naar voren 

komen. Die aandacht verschuiven zie ik als taak 

voor de toekomst en dat gaat nog een behoorlijke 

inspanning kosten. Op papier is iedereen het wel 

met elkaar eens, maar alle mechanismen in de 

praktijk werken het net zo hard tegen. Paradoxaal 

genoeg kunnen we verwachten dat de steun 

komt van het deelgebied milieueffecten. Daar 

heeft de verschuiving van individu naar maat-

schappij al plaatsgevonden en dat geeft mij hoop 

voor de toekomst. In Delft merk ik dat ook. Voor 

de generatie studenten die straks afstudeert is 

duurzaamheid de gewoonste zaak van de wereld. 

Heel anders dan tot vijf jaar terug. Toen moest ik 

voor mijn gevoel tussen de collegebanken bijna 

zendingswerk verrichten om duurzaamheid tus-

sen de oren te krijgen.’ 
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Dat ruimtelijke ontwikkeling staat of valt met 

commitment en continuïteit binnen de ge-

meentelijke organisatie, daar is burgemeester 

Groot het helemaal mee eens. ‘In mijn ogen is 

het verkrijgen van commitment en continuïteit 

juist de kunst van een gemeente besturen’, 

vertelt hij.

Sinds zijn aantreden als burgemeester van 

Delfzijl heeft Groot de stad in rustiger vaarwa-

ter geleid. Ondanks dat de stad worstelt met di-

verse ruimtelijke vraagstukken. Reden genoeg 

om Groot te vragen naar zijn sturende rol.

u bent bijna twee jaar in Delfzijl werkzaam als burgemeester. wat 
trof u aan en waarmee bent u aan 
de slag gegaan?

‘Ik ben begonnen met een analyse van de 

bestaande situatie. Delfzijl stond jarenlang stil 

in haar ontwikkeling, onder meer vanwege de 

politieke onrust. Daardoor was de sfeer tussen 

het college en de gemeenteraad ook verstoord 

geraakt. En om als gemeente slagvaardig te 

kunnen zijn op ruimtelijk gebied is het volgens 

mij cruciaal dat een gemeenteraad een college 

ruimte en vertrouwen geeft.

Om dat in korte tijd te bewerkstelligen, is natuur-

lijk lastig. Maar je kunt dat als bestuurder wel 

zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren. Dat 

houdt bijvoorbeeld in dat ik zelf ook zoveel mo-

gelijk transparant te werk ga. Ik heb bij wijze van 

spreken alle ramen en deuren van mijn werkka-

mer opengezet om te luisteren naar de geluiden 

uit de samenleving.’

z ijn er meer redenen waarom u 
voor transparantie hebt gekozen?
‘De rol van het gemeentebestuur is de 

maatschappij vooruit te helpen. Natuur-

lijk wil elke gemeente vooruit, maar de kunst is 

om behaalde resultaten ook inzichtelijk te ma-

ken, om de dynamiek van een samenleving te 

laten zien. Als dat lukt, kan er een vliegwieleffect 

ontstaan. Burgers, ondernemers, maatschap-

pelijke organisaties en ook ambtenaren zien 

resultaten en dat motiveert. Ik zie het als mijn 

taak om ideeën die in de samenleving leven bij-

een te schrapen, de juiste eruit te filteren en dat 

vervolgens zo goed mogelijk op te lossen.’

z oals u dat nu zegt, klinkt dat 
wel erg makkelijk.
Gekscherend: ‘Zo moeilijk is het bur-

gemeestersvak ook niet.’ Dan serieus: 

‘Natuurlijk komt daar veel meer bij kijken. Het is 

zaak om verbindingen te leggen tussen ideeën 

en problemen die spelen, want dat kan nieuwe 

kansen opleveren.

Delfzijl krabbelt op. Na jaren van politieke instabiliteit is de rust onder burgemeester 

Emme Groot weer teruggekeerd. Dat is een belangrijk gegeven met het oog op krimp, 

het fenomeen dat een zware wissel trekt op Delfzijl. Sinds 1990 nam het aantal inwoners 

van de stad met meer dan 7.000 mensen af. De voorspellingen zijn dat het inwonertal in 

de komende 15 jaar met nog eens 6.000 zal afnemen.
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En bij ruimtelijke ordening is het belangrijk dat 

realistische, maakbare plannen worden ge-

smeed. Herkennen mensen de opgave? Wordt 

vertrouwen aan de plannen geschonken? In mijn 

beleving moeten ruimtelijke ontwikkelingen 

door de samenleving worden getrokken. En 

bestuurders moeten dat vliegwiel zijn die op de 

achtergrond de druk erop houden. Op het ene 

moment is hij/zij geduldig om betrokken partijen 

de tijd te geven om een idee te absorberen, op 

een ander moment wordt een beslissing afge-

dwongen.

En je moet altijd doen wat je beloofd hebt. 

Toen ik nog burgemeester in Appingedam was, 

speelde er in 2000 een kwestie over een terras 

aan het water. Dat terras zag er mooi uit en 

voldeed aan een behoefte. Maar op die plaats 

moesten appartementen gebouwd worden, zo 

was besloten. Ik vond het project een gedrocht 

en heb mij er hard voor gemaakt dat het terras 

op een mooie locatie terug zou keren. Dat is 

uiteindelijk gebeurd, want het terras werd in de 

jachthaven heropend. Vorig jaar werd ik aange-

sproken door iemand die zich negen jaar na dato 

mijn belofte nog kon herinneren. Als bestuurder 

moet je verwachtingen waarmaken, want dat 

maakt blijkbaar indruk.’

H oe zou u uw eigen rol als burge-
meester willen typeren?
‘Een betrokken, laagdrempelige 

ondernemer. Ik wil graag toegankelijk 

zijn en zoek naar verbindingen. Maar ik durf ook 

beslissingen te nemen, zoals elke ondernemer 

doet. In mijn eerste nieuwjaarstoespraak heb 

ik verteld dat Delfzijl de komende twintig jaar 

2.000 woningen gaat slopen. En dat zullen zowel 

sociale huurwoningen als koopwoningen zijn. 

Ik was toen pas enkele maanden aan de slag in 

Delfzijl. De impact van die boodschap is groot, 

maar voor zulke beslissingen loop ik niet weg. 

En verder moet je jezelf blijven en kennis heb-

ben van het ambt.’

T erug naar de stelling: ruimte-
lijke ordening staat of valt bij 
commitment en continuïteit in uw 
gemeentelijke organisatie.

‘De stelling is waar; bestuur en organisatie 

bepalen samen de kwaliteit. Ik heb gemerkt dat 

ruimtelijke projecten pas vruchtbaar zijn wan-

neer bestuur en organisatie het goed met elkaar 

kunnen vinden. Een goede ambtelijke organi-

satie is van onschatbare waarde en die moet je 

koesteren. Ik probeer daarom zoveel mogelijk 

een situatie te creëren waarbij ambtenaren ook 

hun stempel kunnen drukken op projecten.’

‘bESTuuRDERS moETEN DaT vLiEgwiEL ziJN DiE 
 oP DE acHTERgRoND DE DRuk ERoP HouDEN’
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cvEmme groot (53) is sinds sep-
tember 2008 burgemeester van 
Delfzijl, de stad waar hij 
ook opgroeide. voor die tijd 

was groot acht jaar werkzaam als burger-
vader van buurgemeente appingedam. groot 
was verder van 1996 tot 2000 wethouder in 
winschoten. Hij had zowel als wethouder 
(winschoten) als burgemeester (appingedam) 
onder meer ruimtelijke ordening in zijn 
portefeuille. Dat groot als burgemeester 
zo’n zware portefeuille beheerde, is vrij 
uniek in Nederland.

m aar hoe is dat te realiseren?
‘Door ambtenaren zoveel mogelijk 

ruimte en vertrouwen te geven. Wan-

neer de politieke besluitvorming is ge-

weest en ambtenaren met de uitvoering van een 

project bezig zijn, moeten zij binnen de gestelde 

kaders naar eigen inzicht te werk kunnen gaan. 

Hun knowhow van een project is groter dan dat 

van een bestuurder, dus laat ze hun eigen des-

kundigheid gebruiken. Bestuurders moeten niet 

altijd een project tot in detail willen bepalen.

Mijn ervaring is dat beleidsmedewerkers het 

geschonken vertrouwen terugbetalen. Hun werk-

plezier stijgt en dat leidt tot commitment. En 

commitment aan de eigen gemeentelijke orga-

nisatie komt uiteindelijk ook de continuïteit ten 

goede. Zo’n wisselwerking op het gemeentehuis 

kan de sleutel zijn bij ruimtelijke projecten, want 

zonder goede organisatie haalt een bestuurder 

zijn doelen niet.’

menig ruimtelijk project loopt spaak. 
wat zijn vanuit uw oogpunt als be-
stuurder belangrijke oorzaken?
‘Ik geloof heel erg in het aangaan van 

relaties en het investeren in betrokkenheid. Als 

bestuurder is het belangrijk dat je je met een be-

paald project verbindt, dat je er gevoel bij krijgt. 

Er zijn collega’s die juist erg vanuit hun kennis 

handelen. Zij vergeten soms dat het draagvlak 

bij de bevolking en de politiek zo belangrijk is 

dat ze niet in de gaten hebben dat ze te snelle 

of te grote stappen willen zetten. Een van de 

faalfactoren is dat een bestuurder het absorptie-

vermogen van de samenleving overschat. Verder 

wordt vaak vergeten dat succes bij ruimtelijke 

ordening een lange adem vergt. Het gaat niet 

om een project, maar om het effect ervan.’ 
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‘De regierol voor het ruimtelijke beleid ligt bij de 

provincie. De nieuwe Wro vraagt om die nieuwe 

rol en ik denk dat daar heel veel kansen en mo-

gelijkheden liggen.’ Het was volgens Haarsma in 

eerste instantie nog wel zoeken naar de manier 

waarop de Wro moest worden ingevuld. Gemeen-

ten dachten wellicht hun eigen gang te kunnen 

gaan met de nieuwe wet, omdat provincies de 

bestemmingsplannen niet meer te hoeven goed-

keuren. ‘In Drenthe hebben we daar veel discussie 

over gevoerd, omdat de provinciale belangen wel 

gewaarborgd moeten blijven. Dat heeft uiteindelijk 

geleid tot een nieuwe structuurvisie, die inmid-

dels is goedgekeurd door Provinciale Staten. We 

hebben daarin heel duidelijk de provinciale visie 

geformuleerd. Voor het bovenlokaal en regionaal 

belang moeten wij nu een bepalende rol oppak-

ken, en dat nemen wij zeer ten harte. Echter, we 

kunnen het niet alleen.’ Om erachter te komen wat 

de opgave is, wat er in de provincie speelt en waar 

de meerwaardes liggen, is er in Drenthe intensief 

overleg gevoerd met gemeentes. Want wat valt nu 

onder de verantwoordelijkheid van wethouders 

en wat hoort bij het provinciaal belang? Haarsma: 

‘Het vergde discussies en overleg, maar al pratend 

hebben we het goed uitgekristalliseerd.’

goed tussen de oren krijgen
Uit intensieve gesprekken met burgers, 

natuurorganisaties, waterschappen en ge-

meentes volgde een ‘kernkwaliteitenkaart’ 

van de provincie. Kwaliteiten als kleinschaligheid, 

oorspronkelijkheid, rust en veiligheid hebben 

daarin een eigen kleur gekregen en geven het 

provinciaal belang aan. De kaart heeft echter ook 

nog een veelvoud aan witte vlakken, maar dat 

betekent volgens Haarsma niet dat wethouders 

daar hun gang kunnen gaan. ‘Ook in die gebieden 

kunnen ontwikkelingen gaande zijn die raken aan 

het gezamenlijke, provinciale belang. Gemeentes 

moeten ons dan ook gaan zien als een partner. 

Wij zijn verantwoordelijk voor het koppelen 

van functies. Want zoals HKB terecht attendeert, 

vinden zaken als klimaat, natuurontwikkeling, 

de wateropgave en fossiele brandstoffen over 

gemeentegrenzen heen plaats. Het is nu zaak dat 

iedereen goed tussen de oren krijgt wat gemeen-

telijk en wat provinciaal belang is.’

De toetsende rol voor provincies is sinds de invoering van de nieuwe Wro verleden tijd. 

Provincies moeten nu in de structuurvisie duidelijk aangeven wat haar belangen zijn bij 

ruimtelijke plannen. Dat vergt een andere manier van samenwerken met gemeenten. Een 

goede zaak, vindt HKB, want het primaat van de ruimtelijke ontwikkeling zou bij de pro-

vincie moeten liggen. Niet in de eerste plaats omdat veel van de huidige problematiek de 

gemeentegrenzen overschrijdt. Anneke Haarsma, gedeputeerde in de provincie Drenthe, 

is het met deze stelling eens.
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Nu de structuurvisie is vastgesteld, is de pro-

vincie een juiste uitvoeringsstrategie aan het 

ontwikkelen. De kaart van de provincie is daarom 

opgedeeld in drie gedeelten: noord, zuidwest 

en zuidoost. Haarsma: ‘Wij als provincie hebben 

de taak om het samenwerken van gemeentes 

in die gebieden op gang te brengen. Er moeten 

afspraken worden gemaakt op regionaal niveau.’ 

In de structuurvisie is volgens Haarsma veel 

tijd en energie gestoken, en dat heeft geleid tot 

een breed gedragen visie, die tevens overzich-

telijk is voor gemeenten. ‘De twaalf wethouders 

ruimtelijke ordening van onze gemeenten zijn 

er lovend over. Maar het gehele proces vergt 

een cultuuromslag, bij gemeentes en provincie. 

Vroeger traden wij alleen op als toetsende partij, 

nu moeten we echt meedenken over hoe het zou 

moeten, hoe het anders kan.’ Relatiebeheer is 

daarbij volgens Haarsma een toverwoord. ‘Stop 

daar als provincie energie in, want het schept een 

band. Gemeenten komen nu bij ons met ideeën, 

met wat ze zouden willen. Dat is nu onze kracht: 

dat we meedenken over hoe ontwikkelingen 

goed in een bepaald gebied kunnen landen. Het 

is een creatief proces waar je samen aan werkt en 

dat leidt tot een beter resultaat. We leren kijken 

vanuit de kansen in plaats vanuit de verboden.’

Niemand is de baas
Niemand is de baas, benadrukt Haarsma. 

Maar ze vindt dat ruimtelijke ontwik-

kelingen een dergelijk grote impact 

hebben dat je daar als provincie wel iets van 

moet vinden. ‘De gemeente is uiteindelijk de 

eindverantwoordelijke, dat is een wettelijk feit, 

zij bepalen in hun bestemmingsplan hoe ontwik-

kelingen worden vormgegeven. Maar het zou 

gek zijn als ze de provincie er niet bij betrekken. 

Bovendien, als ontwikkelingen haaks staan op 

de structuurvisie grijpen wij natuurlijk in. Maar 

we redeneren vanuit een bestuurscultuur die 

gebaseerd is op vertrouwen en op die manier is 

het hele proces vormgegeven.’

Drenthe is een provincie waar onderwerpen als 

krimp, vergrijzing, ontgroening en terugloop op 

het platteland serieus moeten worden opgepakt. 

De provincie is nu dan ook aan zet om daarop te 

anticiperen. Haarsma: ‘Ook daarvoor zijn wij de 

regievoerder.’ Bijvoorbeeld wat woningbouw be-

treft, want iedere gemeente moet een woonplan 

hebben dat binnen de regio is afgestemd. In dat 

plan moeten kwaliteit, doelgroepen, kwantiteit, 

en de verhouding sociaal en vrije sector zijn 

gespecificeerd. Als de gemeente voor dit plan 

geen groen licht heeft van de regio, kan de pro-

vincie daar met een verordening een stokje voor 

steken. ‘Woningbouw is zo belangrijk, dat kun je 

niet binnen de gemeentegrenzen bepalen.’

knowhow in eigen huis
Wat zijn precies de voordelen van deze 

manier van samenwerken? Volgens 

Haarsma voorkomt het dat gemeenten 

‘HET iS Nu zaak DaT iEDEREEN goED TuSSEN DE 
oREN kRiJgT waT gEmEENTELiJk EN waT  

PRoviNciaaL bELaNg iS’
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ieder voor zich als koninkrijkjes gaan opereren 

om het beste voor hun eigen gebied te beha-

len. ‘Dat is funest voor de provincie als geheel. 

Drenthe is een prachtige provincie, maar de 

schoorsteen moet natuurlijk wel blijven roken. 

Dat betekent dat we de kwaliteiten die we heb-

ben uitermate goed en efficiënt moeten benut-

ten en ontwikkelen, zeker gezien de opgaven 

waar de provincie de komende jaren voor komt 

te staan. Wij als provincie hebben daarbij een 

overzicht, wij kunnen de lange lijnen uitzetten.’ 

Ze benadrukt daarbij dat de provincie niet op de 

stoel van de gemeente gaat zitten, maar dat het 

wel een stevige cultuuromslag vergt. ‘Vroeger 

werden bestemmingsplannen van de gemeente 

volledig ontleed, om ook sterker te staan bij 

de Raad van State indien er beroep tegen het 

plan wordt ingediend. Het moet allemaal goed 

in elkaar steken en nu moeten gemeenten daar 

zelf de knowhow voor hebben. Daar zijn ze nu 

nog niet helemaal klaar voor, maar dat kun je 

ook niet een, twee, drie verwachten. De beste 

ambtenaren worden bovendien vaak bij externe 

bureaus ingehuurd.’

Eén gemeente heeft het structuurplan inmid-

dels gereed. Het is volgens Haarsma nu zaak om 

daar goed op te reageren. ‘We moeten denken 

vanuit een ontwikkelingsvisie, en niet met een 

keurend vingertje gaan toetsen.’ En dat vindt de 

gedeputeerde alleen maar positief: ‘Het is heel 

boeiend om samen met gemeentes om tafel te 

gaan. Je krijgt op die manier een creatief proces 

op basis van vertrouwen; je vult elkaar aan en 

dat leidt uiteindelijk tot een betere ruimtelijke 

ontwikkeling.’ 

cv anneke Haarsma (Pvda) is sinds 2003 gedeputeerde in 
de Provinciale Staten van 
Drenthe, met als porte-

feuille Ruimtelijke ontwikkeling; wonen en 
wijkontwikkeling; zorg (jeugd), welzijn, 
onderwijs en sport. zij was tussen 1984 en 
1988 gemeenteraadslid en van 1991 tot 1994 
wethouder in de toenmalige gemeente Diever 
(nu westerveld). Tussen 1993 en 2004 werkte 
zij als regiomanager bij het coa.
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‘Ik ben geen planner en heb ook nooit ruimtelijke 

plannen gemaakt. Ik ben opgeleid als architect, 

maar ben vooral bezig met de inrichting van de 

werkplek. Ik ben vanuit het gebouw naar de stad 

gaan kijken en ik heb bedrijfsgebouwen altijd als 

referentiekader gebruikt. Dat geeft een bijzonder 

perspectief en kader op wat je ziet. Ik zag in de 

ICT-sector hoe snel een bedrijfstak kan verande-

ren. En het fascineert me hoe dat doorwerkt in de 

stad. Een belangrijke les daarbij is dat je verande-

ring niet kan voorspellen. Neem bijvoorbeeld de 

mobiele telefoon: terwijl de deskundigen dachten 

dat allerlei ingewikkelde systemen zouden aan-

slaan, ging iedereen sms’en. De toekomst wordt 

meestal veel minder ingewikkeld en technisch 

dan we van tevoren denken. Architecten denken 

vaak dat ze compleet nieuwe steden moeten 

ontwikkelen; ze hebben de neiging om de stad te 

ontwerpen alsof ze overnieuw beginnen, met een 

leeg vel papier.’

is het niet eigen aan ontwerpers 
dat ze willen ontwerpen?
‘Het is niet realistisch. Ontwerpen gaat 

niet over nieuwe dingen maken. Ontwer-

pen gaat veel vaker over het herinterpreteren 

van het bestaande. Al is het maar omdat het 

grootste deel van de stad allang bestaat. Ik pleit 

voor continu ontwerp. Neem een saai gebouw 

als dit, waar we nu dit interview hebben. Wij 

hebben dat zo ingericht dat het een aangename 

plek is om in te werken, en dat hebben we heel 

anders gedaan dan onze buren. Dat is de es-

sentie van ontwerpen. Je kan nog zo’n prachtig 

idee hebben over de maakbare stad, maar het 

gebeurt veel gefragmenteerder. Verandering is 

daarbij het uitgangspunt.

Er is daarbij een interessant verschil tussen 

planners en ontwikkelaars. Planning is statisch, 

het gaat over het inrichten van je toekomst. Dat 

is exact en leidt tot een blueprint. Maar ontwik-

keling gaat over je constant kunnen aanpassen 

aan je omgeving; ontwikkeling is een beweging. 

Ontwikkelaars zouden continu bezig moeten 

zijn met het toevoegen van waarde aan een 

gebouw of gebied. Maar jammer genoeg doen 

veel ontwikkelaars juist aan planning en niet aan 

ontwikkeling. De grote opgave is daarom hoe 

we beide parallel laten lopen.’

welke stad snapt dit wel?
‘Scandinavische landen zijn inspirerend en 

ook Nederland doet het niet slecht. Ame-

rikaanse steden zijn heel flexibel en dy-

namisch. Silicon Valley, the Bay Area, is een goed 

voorbeeld van een grote, moderne stad. Maar de 

stad met het ultieme planningssysteem bestaat 

niet. Geen enkele stad is op álle fronten goed.’

The bay area bestaat juridisch 
gezien helemaal niet. is dat geen 
belemmering?
‘Nee, juist niet. We denken soms dat au-

toriteiten strikt noodzakelijk zijn, maar is dat ook 

John Worthington is een van de oprichters van het bekende Londense bureau DEGW. 

Daar is hij nog steeds kind aan huis, hoewel hij na zijn pensioen vooral bezig is met 

projecten die hij zelf leuk vindt, onder andere via de Academy of Urbanism, een groep 

vrije geesten die nadenkt over de toekomst van de stad. Hij reageert op de stelling: ‘De 

politiek fixeert zich te veel op getallen in plaats van op maatschappelijke ambities.’
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zo? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de regionale sa-

menwerking in Helsinki, Dublin of de Øresund-

regio, dan zie je dat daar geen politieke macht 

boven staat, daar is geen autoriteit. Je moet de 

waarde van formele structuren ook niet over-

drijven. Vaak heb je ze helemaal niet nodig en 

worden het onproductieve bureaucratieën, waar 

geen fouten mogen worden gemaakt. Terwijl 

fouten op zich niet erg zijn. Juist de angst voor 

fouten werkt vaak heel verlammend en houdt 

verandering tegen. Auditingsystemen werken 

vaak contraproductief. Ze leggen de nadruk sterk 

op het falen, maar planning en ontwikkeling 

gaat over risico’s nemen. Ook dat kunnen we 

leren van Silicon Valley. Daar wordt het gewoon 

gedaan. Daar wordt uitgegaan van ambities en 

niet vanuit eindbeelden, en die worden inge-

vuld. Stap voor stap. Ze zien wel wat er gebeurt.’

Hoe laat je mensen in ambities 
denken en niet in eindbeelden?
‘De meeste mensen zijn juist wél 

ambitieus en willen graag praten over 

ambities. Maar je moet het tegelijkertijd ook 

hebben over verwachtingen. Die stap wordt 

vaak vergeten. Je ziet heel vaak dat mensen hun 

ambitie in heel concrete getallen uitdrukken en 

daar aan vast blijven houden gedurende het 

hele proces. Maar je moet regelmatig even een 

stap terug doen. Waarom heb ik het ook al weer 

nodig? Wat is de echte vraag? Stel dat er wordt 

gezegd dat er 60.000 woningen nodig zijn in de 

regio Amsterdam. Dan kun je je afvragen of het 

er wel 60.000 moeten zijn. Welke vraag zit daar-

achter? En vervolgens kun je je ook afvragen of 

woningen in een nieuwbouwwijk bij Amsterdam 

die vraag wel invullen. Je moet het preciezer 

maken, op zoek naar de vraag achter de vraag.

Een goed – en vaker genoemd – voorbeeld is 

een klus die wij deden voor Shell. Zij wilden een 

opleidingscentrum starten in de buurt van Schip-

hol en vroegen ons een locatie te vinden. Uitein-

delijk kwamen we uit bij een hotel in de buurt 

van Amersfoort. Door de week richten we het in 

als opleidingsinstituut, een paar opzetwandjes 

zijn daarvoor voldoende. In het weekend en de 

zomer heeft het de reguliere hotelfunctie. Het is 

een typische win-win waarbij Shell goedkoper 

uit is en het hotel een goede klant heeft.’

klinkt logisch. waarom doet niet 
iedereen dit?
‘Veel opdrachtgevers weten niet hoe ze 

de juiste vragen moeten stellen. En veel 

opdrachtnemers zeggen dat ze geen vragen hoe-

ven te stellen waar ze het antwoord al op weten. 

En soms zit er ook veel meer achter. Soms willen 

opdrachtgevers het antwoord niet eens horen. 

Bovendien, doen we altijd logische dingen? 

Meestal doen we wat we de vorige keer deden. 

Dat is “perceived wisdom”. We zitten vast in de 

manier waarop we dingen doen. Terwijl je tel-

kens de vraag moet stellen of het niet anders of 

beter kan. Dat heeft niet alleen met architectuur 

te maken, dat is veel meer een manier van le-

ven. Je moet jezelf de vraag stellen waar je mee 

‘JE moET JE TELkENS DE vRaag STELLEN of HET  
 NiET aNDERS of bETER kaN’
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cvJohn worthington is de w 
van DEgw, dat hij in 1973 
oprichtte met drie andere 
planners. ook na zijn pensi-

onering is hij nog actief bij het bureau, 
maar in een veel vrijere rol dan daar-
voor. Hij is nog steeds hoogbouwadviseur 
van Rotterdam en Dublin. Daarnaast is hij 
visiting professor aan de university of 
Sheffield en de chalmers Tekniska Högs-
kola in göteborg en is hij director bij de 
academy of urbanism. worthington schreef 
diverse boeken.

bezig bent. Naast perceived wisdom heb je te 

maken met eigenbelang. Niet elke verandering 

is in je eigen voordeel. Dan moet iemand anders 

het ter discussie stellen. Iemand moet zich af en 

toe afvragen waarom we doen wat we doen. Je 

moet je wiel zelf opnieuw uitvinden.’

Hoe doe je dat?
‘Een manier is het instellen van zoge-

naamde skunk-works-groepen. Dat zijn 

groepen binnen het bestaande systeem 

die als taak hebben om de andere kant op te 

denken. Bedrijven als IBM of Apple maar ook 

Lockheed werken op die manier. Je organiseert 

zo de oppositie, je geeft de skunkgroep de op-

dracht om over een bepaald onderwerp op een 

andere manier na te denken. De truc is dat je 

de officiële ontwerpgroep niet vertelt dat je dat 

doet. Overigens heeft Jo Coenen in feite op die 

manier zijn Atelier Rijksbouwmeester ingericht. 

Daar is wel wat op aan te merken, maar het 

begin is er. Hetzelfde kan je doen op andere 

niveaus. Ik zie daar ook een rol van architecten-

bureaus. Gemeenten kunnen dat wellicht niet 

zelf, maar kunnen het wel outsourcen. Politiek 

gezien is dat niet altijd gemakkelijk, want het is 

niet helder waar je je geld aan uitgeeft. Maar 

voor een 30.000 euro kun je heel veel doen en 

dat is ook weer niet zo heel veel geld. Het echte 

probleem is dat investeren in het proces welis-

waar tot een beter proces leidt, maar niet direct 

tot een lint dat kan worden doorgeknipt. Als je 

de korte termijn belangrijker vindt dan de lange 

termijn blijf je steken in perceived wisdom.’ 
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Met twee vingers in je neus rijk worden: dat 

was het beeld dat de buitenwacht eind jaren 

negentig had van de toen net geprivatiseerde 

corporatiesector. Maar de wittebroodsweken 

zijn voorbij. Van Danny Wijnbelt wordt tijdens 

de crisis verwacht dat hij onrendabel investeert. 

Daarnaast is zijn club gebonden aan die aloude 

sociale taakstelling. ‘Meedenken over een visie 

op de stad schiet er dan soms bij in.’

Woningcorporaties hebben nog altijd een bijzon-

dere status. Deels houdt dit verband met de her-

komst van het opgebouwde vermogen dat als 

‘maatschappelijk gebonden’ wordt beschouwd. 

Daarnaast genieten corporaties ruggensteun 

van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW). In beginstel echter moeten de woonbe-

drijven hun eigen broek ophouden. ‘Dat is geen 

sinecure sinds de bouwkosten explodeerden 

en de wettelijke huurverhoging achterbleef bij 

de prijsontwikkeling’, zegt Wijnbelt. ‘Vroeger 

bedroeg de onrendabele top per huurwoning 

misschien 40.000 gulden. Dat is inmiddels 

opgelopen tot wel 80.000 à 90.000 euro. Om 

onze wettelijk taak te kunnen blijven uitvoeren, 

moeten we huizen verkopen. Het beeld naar bui-

ten toe is wel eens dat we woningen verkopen 

om geld te verdienen. Het enige wat we willen is 

quitte draaien op een project.’

w eet waar je aan begint
In de eerste jaren na de bruteringsope-

ratie ging het de sector balanstechnisch 

gezien voor de wind. Corporaties 

kregen zelfs het verwijt dat ze op hun geld zaten 

en te weinig betaalbare huizen bouwden. Dat 

was een van de motieven om de taken van de 

sector zoals omschreven in het Besluit Beheer 

Sociale Huursector (BBSH) uit te breiden naar 

het behoud van de leefbaarheid in wijken en 

buurten, en het ontwikkelen en exploiteren van 

maatschappelijk vastgoed. Wijnbelt: ‘Interes-

sant is natuurlijk de vraag tot hoe ver je deze 

taak opvat. De verwerving van de SS Rotterdam 

door Woonbron was misschien beleidsmatig een 

heel goede invulling, maar je moet de risico’s 

niet vergeten. Met andere woorden: weet waar 

je aan begint. Wij concentreren ons op die 

gebieden waarvan wij denken dat het écht van 

toegevoegde waarde is.’

v astgoed als middel
De uitdrukking ‘schoenmaker, blijf bij je 

leest’ is wel op Mitros van toepassing. 

Een echte structurele visie op de stad 

heeft ze niet, ofschoon de Utrechtse corporatie 

wel de belangrijkste vastgoedpartij is. Wijnbelt: 

‘Ik vind visievorming op stedelijk niveau primair 

een verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Woningcorporaties kennen hun oorsprong in woningstichtingen en woningbouwvereni-

gingen die zorg droegen voor kwalitatief goede woonmilieus voor de gewone man. Daar 

zijn ze goed in en dat moeten ze vooral blijven doen, vinden de partners van HKB. Direc-

teur ontwikkeling Danny Wijnbelt bij de Utrechtse corporatie Mitros is het met hen eens. 

‘Onze primaire focus ligt op wijkniveau.’
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‘DE gEmEENTE mag bEST EEN STaPJE TERug DoEN’

De gemeente heeft toch het overall verhaal. Wij 

bezitten vastgoed op een beperkt aantal plekken 

in de stad.’

De wijken vormen het domein van Mitros, en 

de woningcorporatie stelt daarom wijkvisies 

op. Wijnbelt: ‘De wijkvisie gaat over meer dan 

alleen het vastgoed. Het gaat natuurlijk over het 

voorzieningenniveau, de bevolking, de ver-

huisvraag en actuele thema’s. Het zijn allemaal 

zaken die zijn weerslag hebben op wat je met je 

vastgoed wilt. Vastgoed is voor ons een middel. 

Het gaat erom hoe je de wijk wilt ontwikkelen, 

op welke termijn en voor wie. Het is onze missie 

om mensen te laten stijgen op de sociale ladder. 

Daarvoor onderscheiden we twee stijgroutes: de 

eerste via leren, werken en wonen en de tweede 

via wonen en zorg. Ons vastgoed is daarin 

sturend.’

a nticyclisch investeren
In de tijd dat de gebiedsontwikkeling 

hapert wordt van corporaties verwacht 

dat ze anticyclisch investeren. Wijnbelt: 

‘Als Mitros zijn we vorig jaar met de bouw van in 

totaal 700 woningen gestart, zonder dat er een 

significant aantal huizen is voorverkocht. Dat 

vind ik gewoon goed. We kunnen dit financieel 

behappen en we doen het vooral om de door-

stroming op de woningmarkt op gang te hou-

den. Ook woningcorporatie Portaal steekt haar 

nek uit. Als sector moet je doen wat je financieel 

ook kan. We zoeken daarbij echt de grenzen op.’

Mitros werkt als vastgoedpartij veelal alleen, 

maar wel in samenwerking met de gemeente, 

zorg- en onderwijsinstellingen. Op Kanalen-

eiland heeft de woningcorporatie zich verbon-

den aan een gebiedsontwikkelingsproject ‘As 

Kanaleneiland’, samen met de gemeente, Portaal 

en Proper Stok. Wijnbelt: ‘Het eerste deelproject 

is van start gegaan ondanks de tegenvallende 

verkoop. Wij treden hier op als achtervang- 

belegger. Wij nemen onverkochte woningen af 

als de combinatie Mitros-Portaal-Proper Stok ze 

niet kan afzetten, maar wel tegen een geredu-

ceerde prijs. Ook Proper Stok neemt hiermee 

een risico.’

m eer inbreng en verantwoordelijk-
heid
Mitros is veruit de belangrijkste speler 

in Nieuwegein. Bij de totstandkoming 

van de groeikern speelde de gemeente een 

voorname rol als uitgever van de grond. In Leid-

sche Rijn gaat dat op precies dezelfde manier, 

verklaart Wijnbelt. ‘Leidsche Rijn is het Nieuwe-

gein van vandaag. De grondexploitatie is geheel 

in handen van de gemeente en zij verzorgt ook 

wijkoverstijgende voorzieningen. Dat kun je als 

marktpartij nooit alleen. Zo komt er een grote 

tunnelbak die alleen gefinancierd kan worden 

met behulp van het rijk. Daarbij is de rol van de 

gemeente van cruciaal belang.’ 

Dit model van opdrachtgeverschap met een 

overduidelijke rol voor de gemeente als risico-

dragende partner is niet Wijnbelts ideaal. ‘De 

gemeente mag best een stapje terug doen. 

We zitten nu in Leidsche Rijn aan tafel bij het 
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cv Danny wijnbelt is twee jaar directeur bij mitros Pro-
jectontwikkeling. Daarvoor 
was hij zes jaar werkzaam bij 

woningcorporatie Portaal, eerst als senior 
ontwikkelaar, daarna als manager acquisi-
tie. Hij begon zijn loopbaan als adviseur 
bij akro consult. 

opstellen van het stedenbouwkundig plan. Alles 

wordt tot in detail door de gemeente bepaald. 

Als we zeggen: “Die appartementen komen op 

het moment slecht uit”, dan kan de gemeente 

zeggen: “Nee, dit is ons plan”. Ik zou op deel-

plannen meer eigen inbreng willen hebben en 

verantwoordelijk nemen voor de leefomgeving, 

het woonproduct en de grondexploitatie. Tot 

circa 300-500 woningen kunnen we dat prima 

alleen aan. Wanneer het groter wordt, moet je 

met elkaar samen gaan werken. Uiteindelijk heb 

ik heb de voorkeur voor een model waarbij een 

gebiedsontwikkelingsproject in meerdere delen 

is opgeknipt binnen een overkoepelende visie. 

Geef iedereen zijn eigen stuk waarbij je voor 

eigen rekening en risico je gang kunt gaan.’

v isie
De rol van de corporatie Mitros is 

gericht op wonen, zorg en welzijn. 

Sociale stijging is het doel. Wijnbelt 

vindt dat allerminst een beperkte visie. ‘Het 

is een visie die bovendien ontwikkeld is in 

samenwerking met de stakeholders waar ook 

de onderwijssector en andere corporaties toe 

behoren. De vraag die we ons altijd stellen 

is: “Wat kunnen we betekenen voor de stad, 

uitgaande van onze middelen?” Dan kom je 

toch uit op ons vastgoed. Die brede kijk vind 

je meer bij de gemeente. Overigens: voor het 

gebied rondom ons kantoor zijn we bezig met 

een totale gebiedsvisie, in samenwerking met 

marktpartijen én de gemeente. Voor Kanalen-

eiland hebben we dat ook gedaan. Dat zouden 

we misschien wat vaker moeten doen. Maar de 

vraag is natuurlijk hoe groot de broek is die je 

je als corporatie moet aanmeten.’  
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Bij goed opdrachtgeverschap hoort een visie op de stad die voortbouwt op een traditie. 

Wie kan die visie beter formuleren dan de gemeente? Daarom ligt het primaat van de ste-

denbouw wat betreft HKB Stedenbouwkundigen bij de lokale overheid. Wienke Bodewes, 

directeur van ontwikkelaar/belegger Amvest, is het daar gedeeltelijk mee eens. ‘Maar de 

gemeente mag best een stapje terug doen.’

Voor een directeur van een bedrijf met een 

belegd vermogen van ruim 2 miljard euro en 

nog eens 1,3 miljard in de pijplijn komt Wienke 

Bodewes over als een zeer bescheiden man. Hij 

wil niet spreken in termen als opdrachtgever 

en opdrachtnemer. Maar dat hij als roerganger 

bij Amvest een sturende invloed heeft op de 

gebiedsontwikkeling is evident. Zo zat hij voor 

aanvang van dit vraaggesprek aan tafel bij Adri 

Duijvenstein. Onderwerp van gesprek was de Al-

meerse Kustzone. Duijvenstein had ooit bepaald 

dat alleen ontwikkelaars met een langdurig com-

mitment zich mochten inschrijven op het project, 

en Amvest kwam dit voorjaar als winnaar uit de 

bus. De Kustzone is voor Bodewes een voorbeeld 

van een stedenbouwkundig project waarbij een 

marktpartij – in dit geval Amvest – de lead neemt. 

‘Wij ontwikkelen 3.000 woningen, spuiten duin-

zand op, creëren een oleandervallei en maken 

een strand. Als ontwikkelaar dragen we feitelijk 

de zorg voor de gehele inhoudelijke ruimtelijke-

ordeningskant.’

Laat je beïnvloeden
Bodewes gebruikt bij voorkeur de term 

‘initiatiefnemer’ als hij het heeft over de 

rol van Amvest in Almere. Feit is dat de 

sturende rol van de ontwikkelaar groot is, wat 

blijkt uit het gegeven dat de gemeente pas be-

gint met het opstellen van het bestemmingsplan 

als de ontwikkelaar het stedenbouwkundig plan 

klaar heeft. Dit gaat wel in nauw overleg met de 

gemeente, benadrukt Bodewes, en de juridische 

eindverantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de 

gemeenteraad die een finale ‘go’ op het bestem-

mingsplan moet geven. Maar Bodewes erkent 

ook dat hij als ontwikkelaar veel invloed heeft. 

‘Onze financiële positie geeft ons een zekere 

legitimiteit. Maar als je zegt: “De grond is toch 

van mij? Waar bemoei je je mee?”, dan ben je 

verkeerd bezig. Je bent pas een goede gebieds-

ontwikkelaar als je je ook daadwerkelijk door 

anderen wilt laten beïnvloeden.’

weet wat de stad beweegt
Naast de ontwikkeling van de Kustzone 

is Amvest onder meer actief in Eindho-

ven, waar voormalig Philips-terrein Strijp 

R wordt herontwikkeld tot een nieuwe woon-

wijk, en in Amsterdam neemt de ontwikkelaar/

belegger het vervallen bedrijventerrein Cruquius 

onder handen. Het zijn allebei voorbeelden van 

complexe gebiedsontwikkelingsopgaven die 

het aangezicht van tenminste een deel van de 
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stad zullen gaan bepalen. ‘Dat schept een grote 

verantwoordelijkheid’, geeft Bodewes toe. Op 

de vraag of binnen Amvest de broodnodige 

visie aanwezig is om gebieden te ontwikkelen, 

antwoordt Bodewes: ‘Wij vinden van wel. Als je 

daadwerkelijk wat in een stad wilt, dan moet je 

die stad goed kennen. Neem bijvoorbeeld het 

Cruquius-terrein. Wij laten ons goed informeren 

over de omgeving en binnen Amvest werken 

mensen die de stad Amsterdam van haven tot 

gort kennen. Wij weten wat de stad beweegt. We 

kennen de historische en stedenbouwkundige 

context. Dat betekent ook dat we ons bemoeien 

met de totstandkoming van de nieuwe struc-

tuurvisie. Je bemoeit je als ontwikkelaar met de 

ontwikkelingen die ogenschijnlijk niet direct van 

belang zijn voor jouw praktijk, maar op de lange 

termijn wel van invloed zijn op het functioneren 

van de omgeving waar wij ons als belegger aan 

committeren.’

De vraag komt vanzelf
De ‘drive’ van een institutionele belegger 

als Amvest is rendement. Daaruit kun-

nen de pensioenen worden bekostigd 

die aandeelhouders PGGM en Aegon uitkeren 

aan hun leden en verzekerden. Een project 

moet daarom op de langere termijn renderen. 

Bodewes: ‘Dat het op het moment slecht gaat 

met de gebiedsontwikkeling in het land komt 

niet door het ontbreken van financiële middelen 

aan de aanbodzijde. Er is geld zat. Probleem is 

dat er weinig vraag is naar nieuwe woonruimte 

doordat mensen nog steeds weinig vertrouwen 

hebben in de economie. Als de vraag aantrekt, 

zul je zien dat partijen weer gaan samenwerken. 

Succes heeft immers vele vaders.’

Die vraag trekt volgens Bodewes vooral aan 

op de lijn Bloemendaal-Utrecht-Eindhoven, de 

zone waaromheen de kennisontwikkeling zich 

concentreert. Dat is dan ook de plek waar ont-

wikkelaars graag investeren omdat zich hier ook 

de vraag naar duurdere woon- en kantoorruimte 

concentreert. Dat gebiedsontwikkelingsprojecten 

in bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid veel moeilijker 

van de grond komen, relateert Bodewes dan ook 

geheel aan het ontbreken van kapitaalkrachtige 

vraag. ‘Je zou Rotterdam-Zuid als een krimpge-

bied kunnen beschouwen. Er zit geen economi-

sche rek meer in het gebied. Wij zijn als belegger 

in Rotterdam actief, maar doen er geen grote 

gebiedsontwikkelingsprojecten. De vraag die op 

‘ik wENS miJ aLS oPDRacHTgEvER EEN SPaRRiNg  
 PaRTNER ToE DiE iN ELk gEvaL HET 
 STEDENbouwkuNDig vak RazEND goED bEHEERST’
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cvwienke bodewes is sinds 
2007 algemeen directeur 
van amvest. in 2010 volgde 
hij Peter Noordanus op als 

voorzitter van de belangenvereniging van 
projectontwikkelaars amvest. Tussen 1995 
en 2007 was bodewes lid van de raad van 
bestuur bij ymere en hij begon zijn loop-
baan bij de gemeente Rotterdam. bodewes 
studeerde Stedenbouw aan de Tu Delft.

de zuidoever van de Maas voorop staat, is hoe je 

dusdanig activiteiten in zo’n gebied organiseert 

zodat de plaatselijke economie weer aantrekt. 

Dan komt de vraag vanzelf. Dat is in eerste in-

stantie een taak van de gemeente en Rotterdam 

is hier actief mee bezig.’

vergeet de details niet
Rotterdam moet om bovengenoemde 

reden veel meer de lead pakken bij 

gebiedsontwikkeling dan een stad als 

Amsterdam, stelt Bodewes. Maar de hoofdstad 

moet de vele initiatieven uit de markt wel in 

goede banen leiden, zodat wordt aangesloten op 

de bestaande stedenbouwkundige context. Bete-

kent dit ook dat het primaat van de stedenbouw 

bij de gemeente ligt? Bodewes: ‘Op een groter 

schaalniveau zal de overheid altijd een leidende 

rol moeten nemen. Ik acht het ook wenselijk dat 

gemeenten structuurvisies schrijven, uiteraard 

na consultatie van de vele actoren in het veld. 

Maar als het gaat om gebiedsontwikkelings-

projecten mag de gemeente van mij best een 

stapje terug doen. Het idiote is dat het vaak net 

andersom is. Grote plannen zijn heel globaal en 

op klein schaalniveau wordt door gemeentes 

veel voorgeschreven.’

Die details zijn volgens hem echter wel be-

langrijk in het stedenbouwkundig plan. ‘Ik ben 

opgeleid als stedenbouwkundige en ik kan nog 

altijd genieten van wijkjes die ongelooflijk goed 

in elkaar zitten. Ik zie echter dat voor het opstel-

len van het stedenbouwkundige plan steeds 

vaker architectenbureaus worden ingeschakeld 

die het vak niet goed beheersen. Ik wens mij als 

opdrachtgever een sparring partner toe die in elk 

geval het stedenbouwkundig vak razend goed 

beheerst.’ 
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Utrecht profileert zich als ‘Stad van Kennis en 

Cultuur’ en maakt de komende jaren een forse 

groei én transformatie door, via binnenstede-

lijke gebiedsontwikkeling (onder meer in het 

Stationsgebied en de Merwedekanaalzone), het 

realiseren van nieuwe uitbreidingsgebieden 

(doorgroei van Leidsche Rijn en de nieuwe wijk 

Rijnenburg) en het verbeteren van de bereik-

baarheid met als focus het openbaar vervoer. 

Per saldo groeit de stad naar een kleine 400.000 

inwoners. De dienst StadsOntwikkeling is hier 

uitvoeringsgericht mee bezig. Als directeur Stads- 

Ontwikkeling heeft Reindert Hoek zo’n 900 me-

dewerkers onder zich. Een enorm aantal, maar 

dat is nog maar recentelijk het geval. Zo’n vier 

jaar geleden werden alle afdelingen die ‘met de 

fysieke inrichting van de stad van doen hebben’ 

namelijk samengevoegd tot één dienst. Een van 

de redenen daarvoor hangt nauw samen met de 

stelling die bij dit artikel staat, legt Hoek uit. ‘Met 

deze samenvoeging is een grote kennisbron 

ontstaan die geregisseerd wordt ingezet om 

ontwikkelingen te kunnen vormgeven. Alle dis-

ciplines die je nodig hebt om je rol als bestuur 

vorm te kunnen geven, zijn bij StadsOntwikke-

ling aanwezig.’

geheugenverlies
Toch doet ‘geheugenverlies’ zich ook in 

Utrecht nog steeds voor. En daar is vol-

gens Hoek moeilijk aan te ontkomen. ‘De 

stad Utrecht groeit in vele opzichten heel hard 

en dat betekent dat grote en ingewikkelde pro-

gramma’s moeten worden uitgevoerd en aange-

stuurd. Daarbij is sprake van veel dynamiek met 

als gevolg een zó grote druk op de ambtelijke 

organisatie dat we op een heel groot aantal 

terreinen externe expertise (hebben) moeten in-

huren. En dan ontstaat inderdaad het gevaar dat 

met het wegvallen van die externen de kennis 

verdwijnt, met alle risico’s van dien.’ Het hoeft 

volgens de directeur StadsOntwikkeling echter 

niet altijd een probleem te zijn om gedeeltelijk 

aan externe expertise te zijn overgeleverd. Als 

je je rol goed gedefinieerd hebt en daar kennis 

omheen hebt gebouwd, kun je volgens hem 

gedurende een bepaalde periode prima overge-

leverd zijn aan het invliegen van externen, mits 

het opdrachtgeverschap goed geborgd is.

En dat is in bepaalde gevallen ook nodig, want 

bij bepaalde grote ontwikkelingen of zeer speci-

fieke vraagstukken waar je tegenaan loopt is het 

vrijwel onmogelijk om álle kennis uit eigen huis 

te halen. Hoek stelt zelfs dat hij doelbewust niet 

Vanwege de doorloop van personeel en het veelvuldig inschakelen van externe bureaus 

bestaat het gevaar dat steden hun eigen identiteit uit het oog verliezen. Volgens Rein-

dert Hoek, directeur StadsOntwikkeling van de gemeente Utrecht, is dit absoluut een 

punt waar in Utrecht rekening mee gehouden wordt. Het speelt bijvoorbeeld bij de ont-

wikkeling van grote en complexe projecten als het Stationsgebied en Leidsche Rijn.
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‘JE moET DuRvEN DENkEN iN TERmEN aLS  
PRoJEcT- EN PRogRammamaNagEmENT om TE  

zoRgEN DaT DE zaak goED woRDT aaNgESTuuRD’

kennis op alle fronten structureel in de organisa-

tie wíl houden. ‘Bij een grootschalig project als 

het Stationsgebied of Leidsche Rijn heb je niet 

genoeg continuïteit om mensen gedurende een 

reeks van jaren in de organisatie te houden. Veel 

beter kun je daarom specifieke afspraken maken 

over hoe de inhuur van derden moet plaats-

vinden. In het geval van een meer structurele 

activiteit is het natuurlijk wel zo dat de organisa-

tie daar zelf in moet voorzien.’

wie speelt welke rol?
Bij samenwerking met externe bureaus 

is het echter niet altijd duidelijk wie nu 

precies welke broek aan heeft. Reindert 

Hoek herkent het beeld. ‘O ja, zeker. Als ik alleen 

al naar onszelf kijk hebben we als gemeente 

deels de rol van initiatiefnemer en facilitator 

naar externe partijen toe, en deels de rol van 

bevoegd gezag, gelet op wettelijke regelgeving. 

We moeten voorstellen toetsen en bekijken of ze 

ook daadwerkelijk aan de wet- en regelgeving 

voldoen. En die beide rollen lopen wel degelijk 

zo nu en dan door elkaar. Zeker in de fase van 

visievorming naar uitvoering komen bepaalde 

uitvoeringsonderwerpen op beide bordjes te-

recht.’ Hoe kun je dan toch zuiver handelen in je 

rol? Volgens Hoek is dat een grote opgave waar-

bij het uitermate van belang is dat je interne 

communicatie goed is. ‘De projectdirecteur moet 

als initiatiefnemer of facilitator ook oog hebben 

voor hetgeen met de bevoegde gezagsrol van 

doen heeft, maar omgekeerd moet het bevoegd 

gezag ook niet rigide omgaan met regelgeving.’

De crux zit voor veel gemeenten dan ook in het 

kennen van je rol. Je core business moet helder 

geformuleerd zijn. Hoek omschrijft de core busi-

ness van de dienst StadsOntwikkeling als volgt: 

‘De programmasturing is leidend bij ons, wat 

helpt bij het bepalen van de focus. Alles staat in 

het teken van de ontwikkeling van de stad, en dat 

betekent dat programma’s rond vooral Bereik-

baarheid en Ruimtelijke Ontwikkeling vastgesteld 

zijn door het college en een plek krijgen in de 

meerjarenbegroting.’ En dáár moet de ambtelijke 

inzet voor gepleegd worden, geeft hij aan. Dat 

betekent dat er soms ook ‘nee’ moet worden ver-

kocht op andere, vaak meer sectorale activiteiten.

Nu zit aan dat gericht mijden van bepaalde 

activiteiten ook een gevaarlijke kant, geeft Hoek 

aan. ‘Je kunt daardoor zo beleidsarm worden 

dat je jezelf op de lange termijn tekortdoet.’ 

Om dat zoveel mogelijk te ondervangen, heeft 

de dienst StadsOntwikkeling een kleine een-

heid Strategie gevormd, die direct aan Hoek is 

gekoppeld. ‘Op die manier wordt de meerjarige 

doorkijk en samenhang toch in beeld gehouden, 

om te voorkomen te veel overgeleverd te zijn 

aan het krachtenveld van het hier en nu.’
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cv Reindert Hoek is sinds april 2008 directeur Stadsontwik-
keling bij gemeente utrecht. 
Daarvoor was hij actief 

als directeur Ruimte/loco-secretaris bij 
provincie groningen, directeur openbaar 
bestuur en Strategie bij Rijkswaterstaat 
Noord-Holland en gemeentesecretaris bij de 
gemeenten Heerhugowaard en wouw. Hoek stu-
deerde Nederlands Recht en Planologie.

organiseer je kennis
Daarnaast is het volgens Hoek belangrijk 

dat je organisatorisch een voorziening 

durft te treffen die aandacht voor pro-

jecten gedurende een reeks van jaren vastlegt. 

‘Dat betekent dat je ook moet durven denken in 

termen als projectmanagement en programma- 

management om te zorgen dat de zaak goed 

wordt aangestuurd.’ Binnen de dienst Stads-

Ontwikkeling is er een apart Projectmanage-

mentbureau met daarin een vaste pool van 

goedgeschoolde mensen die ‘van klus naar klus 

hoppen’ en daarmee heel veel kennis vanuit de 

organisatie ophalen en telkens op een andere 

plek inzetten. Op deze manier komt er op steeds 

meer vlakken kennis in de organisatie zelf, en 

wordt voorkomen dat de dienst StadsOntwikke-

ling op onderwerpen als luchtkwaliteit – waar dat 

voorheen wel het geval was – overgeleverd is 

aan de kennis van externen. Hoek: ‘In Utrecht is 

in de binnenstedelijke ontwikkeling luchtkwaliteit 

een waanzinnig belangrijk vraagstuk, dus hebben 

we die kennis ons eigen gemaakt. In het verleden 

waren we op dit onderwerp in zó’n sterke mate 

overgeleverd aan de expertise van derden dat ik 

zelfs wel eens heb meegemaakt dat een wethou-

der een verhaal hield over luchtkwaliteit en daar-

bij gesteund moest worden door externen. Dat is 

natuurlijk absoluut niet goed voor de kwalitatieve 

ontwikkeling van de stad.’

Kortom: weet wie je wilt zijn, bedenk een me-

chanisme waarmee kennis – onafhankelijk van 

doorloop van personeel – in de organisatie blijft 

en ‘vergeet’ daarbij de informatie die minder 

relevant is om in eigen huis te hebben. Focus je 

als opdrachtgever op de grote lijnen en zorg dat 

in dynamische processen snel knopen kunnen 

worden doorgehakt. 
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is een uitgave op initiatief van HKB Steden-

bouwkundigen naar aanleiding van het 65-jarig 

bestaan van het bureau. Als thema voor het 

boek is gekozen voor opdrachtgeverschap en de 

rolverdeling bij gebiedsontwikkeling.
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