


HET IS GEEL 

EN ELKE DAG 

ANDERS.

Heijmans Management Traineeship.

Voor bijna afgestudeerden zijn er volop stage- en afstudeermogelijkheden en 

Masterclasses. Starters en doorstarters krijgen een unieke kans met het driejarige 

Heijmans Management Traineeship.  Je werkt afwisselend bij onze sectoren woning-

bouw, vastgoed, utiliteitsbouw, techniek en infra. Daarmee leg je een brede basis 

voor de rest van jouw carrière.

Heijmans Allround Professional Program.

Ben je drie tot vijf jaar bij ons werkzaam? Dan kun je je verder ontwikkelen met het 

Heijmans Allround Professional Program (in samenwerking met de Universiteit 

Twente). Ook is er voor ervaren professionals een management programma met de 

Nyenrode Business University. 

Toe aan een nieuwe uitdaging? Kijk dan snel op: www.heijmans.nl

Je kent Heijmans waarschijnlijk als één van de grootste bouwbedrijven 

van Nederland. Onze gele helmen zie je door het hele land. Maar wist je ook 

dat we ons bezighouden met grootschalige projecten rond mobiliteit, 

(commercieel) vastgoed en gebiedsinrichting? Daar kunnen we gedreven 

professionals uit allerlei disciplines goed bij gebruiken.
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Beste leden en relaties,

Met trots mag ik u namens het achtste bestuur van studievereniging of CoUrsE! 
de veertiende editie van de !ntervisiE presenteren.

Er zijn legio thema’s voorhanden om in dit magazine te belichten, maar naar 
aanleiding van de huidige situatie in de bouwsector is gekozen voor De sleutel 
tot herstel. Een interessant thema voor de huidige professionals die reeds 
opereren in deze complexe bouwsector alsook voor studenten, die - hoe 
cliché ook - de toekomst van de bouwsector in handen hebben.

De aandacht voor de ontwikkelingen in de bouw is op dit moment groot. 
Verschillende krantenkoppen passeren dagelijks de revue. Bouwbedrijven die 
voornamelijk op de vastgoeddivisies grote bedragen moeten afschrijven, het 
nieuwe kabinet dat herstelmaatregelen presenteert en tegelijkertijd grote 
bezuinigen aankondigt en het dalende aantal verkoopwoningen zijn slechts 
een kleine greep uit deze berichten.

De artikelen en interviews in deze editie belichten verschillende invalshoeken, 
waarin zowel de publieke als private partijen hun visie geven over welke 
maatregelen er genomen moeten worden om de sector weer op de rails te 
krijgen.

Naast het thema in deze editie een terugblik op de conferentie, oud 
studenten aan het woord over hun eerste werkervaringen en een katern met 
aandacht voor het afstudeeratelier van CME, gericht op energievraagstukken 
in gebiedsontwikkeling. Kortom, in deze !ntervisiE genoeg inspiratie!

Namens het bestuur bedank ik de schrijvers en wens ik u veel leesplezier, 
prettige feestdagen en een knallend 2011!

Met vriendelijke groet,

Thijs Woestenburg

Voorzitter of CoUrsE! 2010-2011

VOORWOORD
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Meerdaagse Excursie

Van 30 juni tot 1 juli organiseerden de hoofdsponsors van of CoUrsE! een meerdaagse 
excursie naar Maastricht. De eerste ochtend begon met een presentatie over de  visie 
en werkzaamheden van RO groep. Vervolgens reisden we af naar het nabijgelegen 
Luik, waar we werden rondgeleid door het stadscentrum en een beter beeld kregen 
van de ontwikkelingen die de stad heeft doorgemaakt. De rondleiding werd afgerond 
met een onvergetelijke lunch bij Chez Léo, een Luikse lunchroom. Na de lunch heb-
ben we het indrukwekkende treinstation Luik-Guillemins bezocht, een ontwerp van 
de bekende Spaanse architect Santiago Calatrava. 

Na een lange nacht in het gezellige centrum van Maastricht moesten we weer vroeg 
uit de veren voor een spoedcursus roeien bij de Maastrichtse Studenten Roeivereni-
ging Saurus. Daarbij kregen we de kans om in roeiteams de strijd op het water met 
elkaar aan te gaan. Na deze ochtend hebben we nog gezamenlijk geluncht en tot slot 
afscheid genomen van de organisatoren van RO groep, Tina Piano en Joland Slangen.

ALV / bestuurswissel

Op woensdag 22 september heeft de ALV/bestuurswissel plaatsgevonden. Tijdens de 
vergadering werd door het aftredende bestuur het afgelopen bestuursjaar geëvalu-
eerd. Het nieuwe bestuur deed vervolgens zijn intrede en legde de plannen voor het 
nieuwe bestuursjaar voor aan de leden van of CoUrsE!. De middag werd afgesloten 
met een borrel in de Skybar. Bij dezen willen we alle aanwezigen bedanken.

Bedrijfsbezoek Hurks

Vrijdag 8 oktober hebben we een bedrijfsbezoek gebracht aan Hurks groep. Dit be-
drijf is werkzaam in de sectoren vastgoedontwikkeling, projectrealisatie, bouwcom-
ponenten en engineering. De middag begon met een overheerlijke lunch in combina-
tie met een presentatie over de werkzaamheden van Hurks groep. Vervolgens werd 
aan de leden van of CoUrsE! een case voorgelegd. In een tijdsbestek van drie uur 
werd per groep een concept uitgedacht voor de huisvesting van studenten en gast-
docenten op  een universiteitscampus. Het resultaat leverde interessante en diverse 
concepten op die voor zowel Hurks Groep als de leden van of CoUrsE! interessante 
aspecten bevatte.

Schakellunch

Om de binding tussen de bestaande en nieuwe leden te verbeteren is op donderdag 
14 oktober een schakellunch georganiseerd. Bij deze lunch waren bijna alle nieuwe 
schakelstudenten aanwezig. Hier hebben zij kennis kunnen maken met de bestuurs-
leden van of CoUrsE!, de vereniging en uiteraard de Mastertrack van CME. Via deze 
weg willen wij de schakelstudenten bedanken voor hun aanwezigheid bij de lunch.

CME  Conference

Op donderdag 4 november vond de tweede editie van de Annual CME Conference 
plaats in de Zwarte Doos op het terrein van de TU/e. Deze dag stond in het teken 
van Energieconcepten en Nieuw Ondernemerschap en de Energieneutrale Stad. Lees 
meer over de conferentie op pagina 14.

NIEUWS & MEDEDELINGEN
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Bowlen

Op donderdag 11 november heeft de bowlingavond van of CoUrsE! plaatsgevonden in het Mega Bowling 
Centrum te Eindhoven. De leden waren ondanks het slechte weer in groten getale aanwezig. Dit zorgde 
voor een gezellige en sfeervolle avond, die later werd doorgezet in Café de Spijker. We kijken terug op 
een zeer geslaagde avond!

KENWIB excursie

Op 15, 16 en 17 november hebben een aantal afstudeerders, docenten en een afvaardiging van het be-
drijfsleven een driedaags bezoek gebracht aan Freiburg (Duitsland). Het bezoek stond in het teken van 
de ontwikkelingen op het gebied van energie, waarin zowel opwekking als besparing aan bod kwamen.  
De trip bestond onder andere uit excursies naar energie opwekkende woningen en een bezoek  aan een 
fabrikant van zonnepanelen.

Op pagina 10 vind je een impressie van bovenstaande activiteiten.

Afstudeerders

Het studeren aan de opleiding Construction Management & Engineering is voor velen een tijd van per-
soonlijke ontwikkeling op professioneel en sociaal vlak. Deze ontwikkeling wordt aan het eind van de 
Mastertrack CME bekroond met het felbegeerde diploma. Afgelopen periode zijn er weer velen geweest 
die het papier in ontvangst hebben mogen nemen. Namens of CoUrsE! willen we dan ook deze afge-
studeerde leden van harte feliciteren met het behaalde resultaat en succes wensen in hun verdere 
carrière.

Afstudeerders     Datum

Ferdie van de Winkel     28-06-2010
Ruud Schoenmakers      23-08-2010  
Cyrille Pennavaire     23-08-2010
Ingrid Nieuwenhuijsen    23-08-2010
Bart Brouwers     23-08-2010
Menno Meulebeek     23-08-2010 
Marcel Hoogsteder    23-08-2010
Giel-Jan Bogaert     26-08-2010
Chanakya Kalyanapu    26-08-2010
Sahul Reddy Kadarpeta    26-08-2010

Vooruitblik

RO groep workshop Wat is vastgoedmarketing? door Joland Slangen    18 februari 2011
Workshop Brinkgroep       n.t.b.
Of CoUrsE! Tour 2011 Brazil      23 april – 8 mei 2011
Bedrijfs Oriëntatie Dag 2011      n.t.b.

Voor meer Nieuws & Mededelingen of meer informatie over de opleiding en vereniging ga je naar 
www.ofcoursecme.com  !
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Sahul Reddy 
Kadarpeta

I joined Construction Management and Engineering at TU/e after completing my bach-
elor study in Civil engineering in India. CME provided a good mix of managerial and 
research oriented techniques focused on project management, brownfi eld redevelop-
ment, sustainable urban development, stakeholder management etc. The entrepreneur-
ship course played a vital role in nurturing my thoughts and imaginations to a higher 
level. The numerous company visits and workshops also provided a platform to interact 
with the professionals of the construction industry. Over the past two years (2008-10) 
the study helped me in setting more specifi c goals and ambitions with regard to my 
professional career.  The study association of CoUrsE! was very helpful in integrating 
me with the other students at CME. At of CoUrsE! on fl oor 5 I found new love in drinking 
coffee like never before.  The weekly borrels, summer barbeques and other events made 
the study experience very joyous. Being a part of the study trip committee and the tour 
to London was one of the most memorable experiences.

Coming to the life in the City of Lights, the frankness, pre-planned agendas and the 
strict punctuality of the Dutch were hard to get going with initially. However living in 
a Dutch student house helped me to cope with such differences and also learn a bit of 
Dutch. Coming to the Dutch food, Bitterballen, Kroketten and Frikandel speciaal are 
the ugly looking delicacies I savoured with some good beers. The Weekends were great 
fun with house parties, hanging out with friends in pubs & cafes at the Stratumseind. 
The Erasmus parties were great events to meet all the international students. The Car-
nival week is the best party occasion and I thoroughly enjoyed it for the past two years 
dressed up as a Pimp and Nerd. Passionate about football it was a lifetime experience to 
witness the Dutch team, reach the fi nals of the FIFA World cup 2010. 

Based on my experiences I perceive CME at TU/e as a course which bridges the gap 
between student’s aspirations (aims/goals) and the reality of professional world. The 
Eindhoven experience was a good evaluation to compare and integrate my strengths, 
ideas and with students from other countries. I have learned a lot from the Dutch and 
their main motto behind education “To Innovate”. Tot Straks!  !
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TOEGEVOEGDE WAARDE BIEDEN

Mijn naam is Daniel Boot, 28 jaren oud en in oktober 2009 heb ik mijn afstudeeron-
derzoek afgerond bij HEJA Projectontwikkeling, een regionale ontwikkelaar in Zuid-
Nederland. Vrijwel direct daarna ben ik ook in dienst getreden bij deze ontwikkelaar in 
de functie van projectontwikkelaar.

Ondanks het feit dat de wereld in een diepe (fi nanciële) crisis zat en nog steeds zit, 
merk ik toch dat de vraag naar jonge en goed opgeleide professionals op het gebied 
van procesmanagement op peil blijft. Een vraag die prima wordt beantwoord met de 
opleiding CME aan de TU/e.

Wat erg mooi is aan het vak van projectontwikkelaar is dat je met iets tastbaars bezig 
bent. Je maakt mensen blij en kunt, na meestal een fl inke periode, het uiteindelijke 
product aanraken, aanschouwen en beleven. Je verandert met je gehele team dan ook 
echt de gebouwde omgeving en draagt daardoor een maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Waar je in je studie aan de TU/e vooral bezig bent met het ontwerpen van 
theorieën om oplossingen te genereren voor de vraagstukken die je krijgt, heb je in de 
praktijk - waar ik op dit moment in fungeer - meteen de slag naar het werkveld te pak-
ken. Ik merk dat met name het spanningsveld tussen het vinden en creëren van goede 
oplossingen in relatie tot de beperkte tijd die daarvoor beschikbaar is, een continue 
druk op je analytisch vermogen legt. Een vermogen dat, denk ik, aan de TU/e goed is 
onderwezen en waar veel aan is gewerkt in de vele projecten en uitgebreide vakken in 
het curriculum.

HEJA Projectontwikkeling is een jonge organisatie die in de afgelopen 10 jaar enorm 
is gegroeid. Het is een platte organisatie waar de lijnen erg kort zijn en waar ver-
antwoordelijkheden al vanaf dag 1 naar je toe worden geschoven. De projecten in je 
eigen portefeuille ontwikkel je altijd uit in teams. Je bent verantwoordelijk voor het 
ontwikkelproces, maar ook verantwoordelijk voor de gehele fi nanciële onderbouwing 
van je plan. Je waant je als het ware een ondernemer die de “vrije teugels” krijgt en 
verantwoording afl egt aan de directie.

Mijn ambitie is absoluut om het ontwikkelproces, zowel in woningbouw, in (grootscha-
lige) stedelijke inbreidingslocaties alsook in commercieel vastgoed te beheersen en 
dat proces een aantal keren te doorlopen. Vervolgens zou ik graag voor mezelf willen 
beginnen om de ervaring die ik heb opgedaan om te zetten naar mijn idee van bouwen. 
Zorgen dat ik mijn klanten altijd een toegevoegde waarde kan bieden!!!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met daniel@heja.com en kijk ook eens 
op de website van HEJA Projectontwikkeling: www.heja.com  !
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ELKE DAG IETS NIEUWS LEREN

Mij is door of CoUrsE gevraagd om een stukje te schrijven over het leven na je studie. 
Ik kan je vertellen dat de meeste clichés kloppen. Je hebt geen vrije tijd meer, alleen 
in het weekend en omdat je alleen het weekend vrij bent zit je weekend bomvol met 
sociale verplichtingen, zoals op visite bij je schoonouders en op de koffi e bij je ouders 
en zogenaamde vrienden van je vriendin. Dus geniet van de lamme dagen in bed en 
lange nachten in de kroeg!

Nee even serieus, werken is echt leuk mits je leuke collega’s hebt en je ook echt wat 
leert. Wat vrije tijd betreft heb je dat inderdaad alleen in het weekend of in de avond.
Ik ben aan de TU/e afgestudeerd in de richting REM&D (Real Estate Management & De-
velopment). Daarvoor heb ik eerst MTS en HTS Civiele Techniek gedaan. Op de TU heb 
ik eerst een half jaar CME gedaan maar die vakken vond ik niet echt geweldig en veel 
vakken die ik wel leuk vond kwamen uit de leerstoel REM&D. Ik heb toen besloten om 
te switchen.

Nadat ik al mijn vakken had gehaald ben ik bij Coresta gaan afstuderen op de afdeling 
Healthcare. Ik heb onderzoek gedaan naar de deïnstitutionalisatie van verpleeghuizen. 
Nadat ik hiermee klaar was kon ik bij Coresta blijven. Dit was voor beiden ideaal. 
Ik kende het bedrijf al en het bedrijf wist wat voor iemand ze binnenhaalden. Op 
de afdeling Healthcare zijn wij op strategisch niveau bezig met vastgoedplannen. Ik 
ben veel bezig met fi nanciële analyses voor zorginstellingen, hierbij gebruiken wij de 
NCW- methode waarbij we cashfl ows zichtbaar maken over de exploitatie of een ge-
deelte daarvan. Daarnaast doe ik marktonderzoeken en schrijf businessplannen. Deze 
businessplannen zijn noodzakelijk voor de banken om zorginstellingen een gedegen en 
onderbouwde lening te willen verstrekken. Het leuke in dit werk vind ik dat je elke dag 
wel iets nieuws leert. In het begin komt er mega veel nieuwe informatie op je af die 
op de TU nooit is behandeld. Helemaal het zorgvastgoed, daar leer en hoor je op de TU 
haast niets over. Daarnaast krijg ik nu steeds meer eigen klanten waardoor je ook vaak 
op locatie komt om zaken te bespreken.

Wat mijn carrière betreft ben ik daar niet zo mee bezig, ik wil gewoon leuk werk 
hebben met leuke collega’s die ook van een biertje houden en ben niet zo van dat 
Amerikaanse model van prestatiegericht werken. Ik weet dat veel studenten op de TU 
wel zo denken en proberen te doen (zelfs als ze nog studeren) dan moet je lekker in 
Amsterdam gaan weken bij grote multinationals. Je moet gewoon je best doen, je oren 
en ogen open houden en dan komt het altijd goed!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met P.vanderZande@corestagroup.com.
Kijk ook eens op de Coresta website: www.corestagroup.com/markten/healthcare  !
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OF COURSE! TOUR 2011 BRAZIL

Tekst: Ing. C. (Cathelijne) Broersen, voorzitter studiereiscommissie.

De of CoUrsE! Tour commissie is sinds afgelopen jaar 
druk bezig met het organiseren van een verdiepende 
studiereis. De tour zal niet alleen bijdragen aan een 
internationale ervaring maar tevens aan kennisvergroting 
van de studenten. Daarom gaat de of CoUrsE! Tour in april 
een 15-daags bezoek brengen aan Zuid-Amerika waar het 
adembenemende Brazilië zal worden bezocht. De twee 
steden waar wij de meeste tijd zullen doorbrengen zijn 
São Paulo en Rio de Janeiro.

Dit land heeft ons nieuwsgierig gemaakt door de 
verschillende raakvlakken die het heeft met het vakgebied 
CME. Allereerst het feit dat Brazilië in 2014 gastheer is 
voor de Wereldkampioenschappen Voetbal en dat Rio de 
Janeiro in 2016 in het teken zal staan van de Olympische 
Spelen, betekent dat hier veel gebouwd zal moet worden. 
Dit betekent intensieve en complexe gebiedsontwikkeling, 
niet alleen de bouw van de stadions en het Olympisch dorp 
maar ook de gehele infrastructuur zal in het middelpunt 
staan. Verder is Brazilië op het gebied van duurzame 
energieopwekking ver in ontwikkeling, de aanwezige 
waterkrachtcentrales en biomassacentrales geven een 
indrukwekkende impressie. Wij als studenten kunnen 
op diverse gebieden (juridische kaders, technische 
oplossingen of fi nancieringsconcepten) kennis opdoen. 
Ondanks de fi nanciële crisis is Brazilië één van de landen 
die momenteel economisch het hardst groeit en waar 
de komende jaren ook de meeste groei wordt verwacht. 
Brazilië is het nieuwe China! 

Deze raakvlakken hebben ons geïnspireerd voor het thema 
van de study tour; Energy neutral (re) development of city 
life. De complexe ontwikkelingen in de stedelijke opgave 
en de ambities op het gebied van duurzaamheid worden 
hierin meegenomen. Vanuit het thema zijn diverse 
casestudies opgesteld die in samenwerking met bedrijven 
worden uitgevoerd. Deze directe samenwerking leidt tot 
een interactie waar beide partijen hun voordeel mee 
doen. Vanaf februari zullen de deelnemende studenten 
actief bezig zijn met deze casestudies die uiteindelijk 
gebundeld zullen worden in één rapport.

De commissie heeft diverse contacten met bedrijven en 
instellingen die de tour ondersteunen, door samenwerking 
met een case study dan wel activiteiten afgestemd 
op een bedrijf. Niet te vergeten zijn de subsidies en 
donaties die het geheel compleet maken. Deze diversiteit 
in samenwerking geeft ons dan ook daadwerkelijk de 
mogelijkheid om deze study tour te verwezenlijken.

In het programma zijn zeven dagen São Paulo en zeven 
dagen Rio de Janeiro opgenomen. Daarnaast zullen de 
steden Curitiba en Paraty worden bezocht. De diverse 
activiteiten zullen bestaan uit bedrijfsbezoeken, 
projectbezichtigingen, universiteitsbezoek en diverse 
culturele activiteiten.

De interesse en nieuwsgierigheid naar Brazilië is groeiende 
en wij kijken dan ook uit naar deze onvergetelijke reis. 
Aankomende maanden zal de commissie zich weer 
intensief inzetten om deze reis tot een succes te maken!  

Bezoek ook eens onze website www.ofcoursetour.tk en 
lees meer over Brazilië en de studiereis.  !
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Knap

als je met je 

eerste carrièrestap 

Nederland 

vooruit brengt.

knap werkwww.brinkgroep.nl

Management Advies Automatisering  Bouw Huisvesting Vastgoed

Bij Brink Groep maak je de ambities waar van onze opdrachtgevers in bouw, huisvesting 
en vastgoed. Dankzij onze medewerkers worden door heel Nederland prachtige projecten 
opgestart. Zo hebben we de bouw van het ADO-stadion gecoached en maken we het 
Stedelijk Museum Amsterdam klaar voor de toekomst. Nederland mooier maken klinkt goed, 
maar hoe zit het met jouw eigen ambities? Wij geven alle ruimte voor je eigen ontwikkeling. 
In een dynamische organisatie met informele sfeer werk je samen met collega’s die graag 
denken én doen. In kleine gespecialiseerde teams kun je jouw vernieuwende ideeën kwijt en 
leer je elke dag bij. Dus, ben je afgestudeerd en wil je het ver brengen? Ben je pragmatisch, 
ondernemend en ambitieus? Kijk dan op onze website voor passend knap werk. 



De MSc. CME opleiding aan de TU/e is gericht op be-
drijfskundige benaderingen voor ontwikkeling en beheer 
gebouwen en technische systemen in relatie tot stede-
lijke gebieden. Onderwijs en onderzoek hebben zich ge-
profi leerd ten aanzien van procesaspecten en innovatieve 
businessconcepten. In de afgelopen jaren werd voor deze 
aandachtsgebieden vanuit politieke en maatschappelijke 
geledingen een relevant raamwerk aangegeven. Dit kader 
kan kort worden aangeduid als: energiemanagement op 
stedelijk gebied. De voornoemde aspecten passen daar 
naadloos in. De implementatie van nieuwe technische 
systemen voor alternatieve energie opwekking en voor 
energiedistributie brengt immers een grote verzameling 
studieonderwerpen voort op gebied van bedrijfsvoering, 
risico’s en gebruikers analyses.

Een ‘plezierige’ bijkomstigheid is dat sedert eind 2009 
een forse subsidie is toegekend aan onze CME opleiding, 
gericht op studies naar stedelijk energie management. 
De subsidie is verstrekt door de Gemeente Eindhoven, de 
Provincie Noord Brabant en het fonds Promotie Installatie 
Techniek. Daarmee kunnen we voor een periode van ruim 
twee jaar aan afstudeerders, die aspecten onderzoeken 
in relatie tot implementatie van nieuwe technische sys-
temen voor energieneutrale steden, een fi nanciële onder-
steuning bieden. Ook korte studietrips, drukwerk, confe-
renties en workshops kunnen (ten dele) uit die subsidie 
worden bekostigd. In goede samenwerking met het Bra-
bant Centrum voor Entrepreneurship worden afstudeer-
ders gestimuleerd om binnen dit kader ook eigen innova-
tieve ondernemersconcepten te verkennen.

Om de inhoud van de afstudeerprojecten af te stemmen 
met de subsidiepartijen en deelnemende bedrijven is het 
‘KENWIB’ samenwerkingsverband opgericht: Kennisclus-
ter Energie Neutraal Wonen in Brainport. Vooralsnog is dit 
een zeer succesvol project met veel waardering vanuit 
betrokken partijen als overheden, corporaties en onder-
nemingen. Ook binnen onze universiteit wordt dit project 
zeer positief beoordeeld.

Ik wil even stilstaan bij het belang van de inhoud van dit 
project. Het gaat in feite om het inrichten van een duur-
zame economie, hoewel de academische discussie lijkt te 
beginnen bij het klimaat. 

Kosmische invloeden, zoals kantelingen van de as waar-
om onze aarde draait, periodieke wijzigingen in de baan 
waarin onze planeet om de zon draait en de zwerftocht 
van ons zonnestelsel in ons melkwegstelsel zorgen voor 
afwisselende klimaattoestanden, waarin de mens maxi-
maal een bescheiden toeschouwer is. Over hoe die zaken 
het klimaat op de aarde beïnvloeden, is nog eigenlijk vrij 
weinig bekend. Geologen en klimaatwetenschappers leg-
gen uit hoe in de afgelopen miljoenen jaren verschillende 
klimaten zich afwisselden. Van extreme koude tot tropi-
sche warmte. Na een relatief korte geologische periode 
van enkele honderden, dan wel duizenden jaren, voorzien 
deze wetenschappers, dat de temperatuur weer aanzien-
lijk zal dalen op onze planeet Aarde en zal een nieuwe 
ijstijd volgen. Al met al ervaren we een complexe veran-
dering van het klimaat, wellicht mede als gevolg van onze 
eigen, menselijke activiteiten.

Tegelijkertijd wordt de noodzaak tot de inrichting van een 
duurzame economie nadrukkelijk erkent. Het gaat hierbij 
om zaken als hergebruik van grondstoffen, gebruik van 
duurzame energie en duurzaam watergebruik. We weten 
niet of en hoe een duurzame benadering van de regionale, 
nationale economische activiteiten zal leiden tot veran-
deringen in het tempo en wijze waarop het mondiale kli-
maat verandert. Veel belangrijker is het feit, dat de grote 
internationale confl icten, elke dag weer opnieuw, samen 
hangen met de beschikbaarheid en verdeling van grond-
stoffen en fossiele brandstoffenvoorraden. Het verwezen-
lijken van een duurzame economie die in hoofdlijnen niet 
of veel minder afhankelijk is van consumptief gebruik van 
grondstoffen en fossiele brandstoffen, zal direct bijdra-
gen aan mondiale vrede en veiligheidssituatie.

Het merendeel van de wereldbevolking woont inmiddels 
in stedelijke gebieden. Mede gelet op het bovenstaande 
kunnen we als technisch managers dus nog wel even voor-
uit met ons werk en studie.  !

KENNISCLUSTER ENERGIE NEUTRAAL WONEN IN 
BRAINPORT

Energie management in stadswijken 
Tekst: Prof. dr. ir. W.F. (Wim) Schaefer, programmacoördinator van de masteropleiding Construction 
Management and Engineering aan de TU/e.
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Ingrid Nieuwenhuijsen beet het spits af in de strijd voor 
de titel ́ Beste CME’er 2009-2010´ met haar afstudeerpre-
sentatie over Urging Residents in Eindhoven to Save Ener-
gy. Ingrid presenteerde kort haar resultaten en hoe de 
gemeente Eindhoven huishoudens er toe zou moeten aan-
zetten om tot energiebesparing over te gaan. De tweede 
presentatie was van Bart Brouwers, die in samenwerking 
met Endinet onderzoek heeft gedaan naar Smart Energy 
Grids in de regio Eindhoven. Het onderzoek bestaat uit 
twee fasen; een verkenning naar de aspecten van Smart 
Grids en de mogelijke implicaties van Smart Grids in Eind-
hoven. Als laatste was het woord aan Cyrille Pennavaire, 
met zijn afstudeerpresentatie Comprehensive Modelling 
of Energy Use in Household. Cyrille presenteerde zijn mo-
del dat inzicht verschaft in het energiegebruik van een 
bepaalde wijk op een specifi ek moment van de dag.

Het middagprogramma werd kort onderbroken voor een 
pauze waarin de gelegenheid werd geboden om te stem-
men op de beste afstudeerder. Na de pauze werd het 
woord gegeven aan de gastsprekers van de dag: drs. Ing. 
Harry Nieman (Nieman Consultancy) en de heer John Ba-
ken. Beiden lieten in een presentatie van 20 minuten hun 
licht schijnen over het thema ‘De Energieneutrale Stad’. 
Harry Nieman meer vanuit een bouwfysische en techni-
sche benadering. John Baken benaderde de huidige ont-
wikkelingen als een duurzame transformatie.

Het publiek kreeg na de presentatie van John Baken de 
gelegenheid om kort met beide sprekers in discussie te 
gaan over de presentaties. Ondertussen werd de uitslag 
doorgegeven aan dhr. Schaefer die kort daarna het jaar-
lijkse afstudeerboek van CME presenteerde en de prijs 
voor beste CME’er 2009-2010 aan Cyrille Pennavaire uit-
reikte.

De conferentie, mede mogelijk gemaakt door de stich-
ting Interface en het Universiteitsfonds Eindhoven, werd 
zeer gewaardeerd door de bezoekers. Dit bleek ook uit 
de positieve reacties tijdens de afsluitende borrel. Gedu-
rende de dag zijn uitdagingen aan het licht gekomen en 
is kennis uitgewisseld tussen het bedrijfsleven, studenten 
en afgestudeerden. We kunnen allen terugkijken op een 
geslaagde conferentie, en uitkijken naar de derde editie 
van de Annual CME Conference!  !

Op donderdag 4 november vond de tweede editie van de 
Annual CME Conference plaats in de Zwarte Doos op het 
terrein van de TU/e. De dag werd georganiseerd door  
studievereniging of CoUrsE! in samenwerking met de in-
terfacultaire mastertrack Construction Management and 
Engineering.

De dag was opgesplitst in twee delen. Waar het ochtend-
programma in het teken stond van Energieconcepten en 
Nieuw Ondernemerschap, stond de Energieneutrale Stad  
‘s middags centraal. Het programma omvatte presenta-
ties van gastsprekers, de drie beste afstudeerders en een 
workshop over ondernemerschap in relatie tot energie-
concepten. Het doel van deze dag is om (oud-) studenten, 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, afstudeerders 
en wetenschappelijk medewerkers de gelegenheid te bie-
den om contact te leggen en inhoudelijk van gedachten 
te wisselen over onderwijs, wetenschap en toekomstige 
uitdagingen.

Het ochtendprogramma werd geopend  door dhr. Schae-
fer, programmacoördinator van de masteropleiding CME. 
Na het welkomstwoord werd de dag inhoudelijk ingeleid 
door ir. Frank Dekkers (D-IA) en Kees Kokke MSc (BCE) met 
een voordracht over respectievelijk energieconcepten en 
ondernemerschap in de regio Brabant. Vervolgens werd 
het woord gegeven aan Giel-Jan Bogaert, Charles Smeets, 
Doris de Bruijn en Sean Vos die hun ‘start-up’ ervaringen 
deelden met de aanwezigen. Na een korte pauze werd 
de zaal verdeeld in twee groepen die afzonderlijk van 
elkaar hebben gediscussieerd over de onderwerpen die 
gedurende de ochtend zijn behandeld. Ter afsluiting van 
het ochtendprogramma werden de resultaten van de dis-
cussie kort samengevat en gedeeld met het publiek in de 
fi lmzaal.

Na de lunch opende de voorzitter van studievereniging 
of CoUrsE!, Thijs Woestenburg, het middagprogramma 
van de Annual CME Conference met een korte presentatie 
over de studievereniging en een inleiding tot het middag-
programma van de conferentie. Dhr. Schaefer lichtte de 
fundamentele aspecten van onderzoek binnen de oplei-
ding Construction Management and Engineering toe, en 
gaf daarna het woord aan de beste drie afstudeerders van 
CME 2009-2010.

2ND ANNUAL CME CONFERENCE

Energieconcepten en Nieuw Ondernemerschap & de Energieneutrale Stad
Donderdag 4 november | Zwarte Doos TU/e | of CoUrsE! & Msc. CME
Tekst: Ing. E.J. (Erik) Alfrink, Ing. M.G.P. (Mark) Looije.
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Figuur 1, 
Screenshot van 
het model

In de provincie Noord-Brabant gebruiken huishoudens 17% 
van de totale geproduceerde energie en vormen dus een 
belangrijke potentiele besparing. Besparing op hun ener-
gieverbruik schept kansen voor de ecologische, sociale en 
economische groei van de regio en zou daarom een stra-
tegische focus moeten zijn om de regio vóór 2040 energie 
neutraal te maken. Vanwege het brede scala aan moge-
lijke benaderingen die deze besparing kunnen bewerk-
stelligen, is het belangrijk om de effecten van verschil-
lende benaderingen kwantitatief te onderzoeken. Met 
behulp van de Agent Based Simulation methode beschrijft 
mijn onderzoek hoe groot de invloed is van bewonersge-
drag, woningkenmerken, decentrale energieopwekking en 
energiedeling op het energiegebruik in huishoudens en in  

een woonwijk.

Het is belangrijk om te weten hoe energieconsumptiepa-
tronen ontstaan en waarom sommige huishoudens meer 
energie nodig hebben dan anderen. Alleen wanneer we 
in staat zijn nauwkeurig te voorspellen wat de energie-
behoefte van een huishouden of wijk op een gegeven 
moment wordt, kunnen we onze energienetwerken zo 
effi ciënt mogelijk ontwerpen. De moeilijkheid is echter 
dat huidige methoden zoals ISSO 51, NEN 5128 en EPC 
niet toereikend zijn voor het modelleren van de toe-
komstige vraag en aanbod in energie. Zij berekenen het 
energiegebruik in woningen op een statische manier en 
houden op geen enkele wijze rekening met het gedrag 
van bewoners. Bovendien nemen ze de sterke schomme-
ling in de hoeveelheid energie die opgewekt wordt door 
duurzame decentrale methoden niet mee. Dit zou echter 
een belangrijk aspect in het model moeten zijn aange-

zien decentrale energieopwekking een logisch alternatief 
is voor de huidige methoden in een drukbevolkt land als 
Nederland.

De energievraag die beïnvloed wordt door menselijk ge-
drag en bovengenoemde fl uctuaties in duurzame energie-
opwekking, maakt het effi ciënt ontwerpen van toekom-
stige energienetwerken tot een zeer complex probleem. 
Binnen mijn onderzoek staat daarom het programmeren 
van een Agent Based model (fi guur 1) centraal. Dit model 
simuleert het energieverbruik in huishoudens op een ma-
nier die overeenkomsten vertoont met de werkelijkheid.

Gebleken is dat energiegebruik in huishoudens wordt be-
paald door de combinatie van bewonersgedrag en de tech-
nische specifi caties van een woning. Deze unieke combi-
natie zorgt voor een complex systeem op microniveau dat 
het energiegebruik in een huishouden, en uiteindelijk het 
energiegebruik in een woonwijk op macroniveau, bepaalt. 
In het model bestaan huishoudens uit individuele bewo-
ners die ieder een unieke ‘lifestyle’ bezitten. Deze life-
style bepaalt o.a. dagelijkse activiteiten zoals tv kijken, 
koffi e zetten, voorkeurstemperatuur en douchegedrag. 
De woningen in het model zijn voorzien van oppervlak-
ten en Rc-waarden van de gevel, het dak en de vloer, 
het woningtype en het bouwjaar. Door deze gegevens te 
relateren aan gegevens van het KNMI over de buitentem-
peratuur wordt het energieverbruik voor verwarming van 
de woning bepaald. Daarnaast heeft elke woning de mo-
gelijkheid om energie te produceren met behulp van PV-
cellen en om overtollig geproduceerde energie te delen 
met andere woningen uit dezelfde straat of wijk. 

COMPREHENSIVE MODELING OF ENERGY USE IN HOUSEHOLDS

An Agent Based case study on potential behavioural and technical measures towards an 
energy neutral urban environment.
Tekst: Ir. C. (Cyrille) Pennavaire.
Afstudeerbegeleiding: Prof. dr. ir. B. (Bauke) de Vries (TU/e), Dr. ir. E.G.J. (Erik) Blokhuis (TU/e) en
Ir. arch. Aart Wijnen (de Twee Snoeken).
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Figuur 2, 
Resultaten van 
de verschillende 
simulaties

Energiedeling tussen woningen op wijkniveau is slechts 
0,05% effi ciënter dan het delen van energie op straat-
niveau, waardoor het aannemelijk lijkt te investeren in 
een energy sharing network op straatniveau en niet op 
wijkniveau. Ook is gebleken dat 33% van de huishoudens 
verantwoordelijk is voor 50% van het totale energiege-
bruik in de wijk De Kruiskamp. Wanneer we onze bestaan-
de omgeving op een effi ciënte manier energieneutraal 
willen maken, lijkt het daarom vanzelfsprekend om in 
eerste instantie de te nemen maatregelen te richten op 
deze top 33% van de energiegebruikers.

Omdat vraagstukken over duurzaamheid een multidisci-
plinair karakter hebben, zijn ze per defi nitie complex. 
Dit betekent dat ze niet kunnen worden opgelost door 
één enkele wetenschappelijke discipline. Om waarde-
volle, duurzame oplossingen voor deze problemen te vin-
den, moeten ze dus interdisciplinair benaderd worden. 
De Agent Based Simulation methode maakt dit mogelijk 
door verschillende soorten kennis uit diverse wetenschap-
pelijke disciplines en van verschillende institutionele en 
ontologische niveaus met elkaar te combineren. Dit leidt 
tot oplossingen die in hoge mate verfi jnd en reëel zijn en 
zodoende een bijdrage kunnen leveren in het realiseren 
van een energie neutrale gebouwde omgeving. 

Voor meer informatie gaat u naar www.simgy.nl.
Contact: cyrille.pennavaire@simgy.nl  ! 

Door een aantal simulaties te doen met een case study, 
gebaseerd op de wijk De Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch, 
is onderzocht in welke mate veranderingen aan specifi eke 
parameters een besparing in de energievraag van de wijk 
oplevert. Figuur 2 geeft de resultaten van deze simulaties 
weer. Leeftijd blijkt een belangrijke variabele voor warm-
tegebruik, omdat de ingestelde binnentemperatuur en de 
frequentie en duur van douchen hierdoor bepaald worden. 
Het instellen van een binnentemperatuur die  1° C lager 
is dan normaal, gedurende een heel jaar, kan resulteren 
in een vermindering van 9,5% op de totale energiebehoef-
te in de wijk. Vijf minuten minder lang douchen levert 
slechts een reductie op van 2,6%. De grootste winst is bij 
de woningkenmerken te behalen met het op wijkniveau 
verbeteren van de gevelisolatie. Wanneer alle gevels met 
50% verbeterd zouden worden ten opzichte van de huidige 
situatie, dan resulteert dit in een besparing van 15% op 
de huidige energievraag. Verbetering van de isolatie in 
gevels moet vooral worden toegepast bij hoekwoningen 
en woningen die gebouwd zijn vóór 1988.
 
Verder blijkt dat het plaatsen van PV-cellen zorgt voor 
een signifi cante vermindering van het energieverbruik van 
kleinere woningtypes zoals fl at en portiekfl at. Het gebruik 
van deze cellen bij alle woningen in de wijk vermindert 
de energiebehoefte met 9,7%. Het delen van overtollige 
energie tussen woningen op straatniveau is 1,5% effi ciën-
ter dan het niet delen van energie. 
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N O P Q R S T N
Cyrille Pennavaire studeerde van 1996 tot 2000 International Baccalaureate (IB), 
aan de International School of Basel, Basel (Zwitserland). In 2006 studeerde hij af 
als BSc Architecture, Building & Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven.  
Tot 2008 volgde hij een Traineeship bij Hendriks Bouw & Ontwikkeling en afgelopen 
augustus studeerde hij af als MSc Construction Management & Engineering aan de 
TU/e. Daarnaast is hij sinds 2008 Projectleider voorbereiding bij Hendriks Bouw & 
Ontwikkeling.
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Graduation committee:
Prof. dr. ir. B. de Vries
Dr. ir. E.G.J. Blokhuis
Ir. I. de Vrieze
Drs. M. Gloudemans

Abstract
This research has been done to investigate how residents 
can be urged to save energy. There are two different 
types of energy-saving behaviours: investment behaviour 
and curtailment behaviour. There are certain intervention 
strategies to urge residents to change their investment 
and curtailment behaviour. With use of the latent class 
model, three segments of residents are distinguished 
with different preferences and dislikes for the interven-
tion strategies. Therefore, the municipality of Eindhoven 
should focus their strategy to urge residents to save en-
ergy based on these different segments.  

Keywords: reducing energy demand, energy-saving behav-
iour, intervention strategies, segments of residents.  !

Graduation committee:
prof. dr. ir. W.F. Schaefer
dr. ir. E.G.J. Blokhuis
ir. E.W.F.M. van der Putten
drs. V. van Hoegaerden

Abstract
The energy sector is undergoing some fundamental chang-
es. The implications of smart grid technology for elec-
tricity grids are as yet unknown. This paper presents the 
results of a graduation research project exploring devel-
opments in smart grids carried out at Endinet. A general 
exploration constitutes the fi rst phase of the project. It 
entails a broad study of all aspects of smart grids. Based 
on the insights gained during this exploration, possible 
implications for the expected future development of the 
Eindhoven electricity demand are researched. This is 
done through the development of a realistic worst-case 
scenario for electricity demand for Eindhoven in 2040. 
Using the results from this scenario an estimate of the in-
vestments needed in the network to maintain operational 
quality at the current level under the 2040 scenario loads 
is drawn up.

Keywords: Smart grid, scenario, electricity use, electric-
ity peak load, required investment.  !

URGING RESIDENTS IN 
EINDHOVEN TO SAVE ENERGY
 
Author: Ir. I. (Ingrid) Nieuwenhuijsen.

SMART GRIDS IN EINDHOVEN

AN EXPLORATION
 
Author: Ir. B.W. (Bart) Brouwers.
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Over the past 5 years I have learned a lot in both 
the bachelor program Architecture, Building and 
Planning as well as in the master program of 
Construction Management and Engineering with 
the focus on urban development. This gradua-
tion project was the perfect fi nish in which gain-
ing knowledge, doing research and conducting a 
well-turned report came together. 

This graduation project at Endinet was a project 
combining the technical background of my Bach-
elor Building, Architecture and Planning with the 
managerial aspects of the Master Construction 
Management and Engineering. The enthusiasm 
and involvement from colleagues at Endinet for 
achieving a sustainable and secure future energy 
network for Eindhoven greatly contributed to 
the fi nal result. I sincerely hope this project will 
contribute to achieving the KENWIB goals.
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De inhoud van de opleiding Construction Management and Engineering be-
helst in hoofdzaak de organisaties en processen rondom complexe gebieds-
ontwikkeling. Als studenten van de masteropleiding CME zijn we natuurlijk 
ook geïnteresseerd in de toekomst van de gebiedsontwikkeling en hoe deze 
beinvloedt wordt door huidige economische ontwikkelingen.

Terwijl de bedrijfsinvesteringen weer voorzichtig uit het dal krabbelen, laat 
het herstel van de bouwinvesteringen nog op zich wachten. 2009 werd geken-
merkt door de grootste terugval in investeringen in de woningbouw van de 
afgelopen 40 jaar. Met een geraamde daling van 7,5 procent in 2009 blijft de 
woningbouw ook in 2010 nog in het slop zitten en  zullen de investeringen in 
nieuwbouwwoningen met 8,75 procent dalen.

Naast de woningmarkt verkeert ook de utiliteitsbouw in zwaar weer. Zo wordt 
voor de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen in 2010 een krimp verwacht van 
17,5 procent en in 2011 zal deze afname naar schatting 6 procent bedragen. 
Door deze stagnatie in de bouwsector gingen in het eerste kwartaal van dit 
jaar 348 bouwbedrijven over de kop.

Dit zijn stuk voor stuk negatieve geluiden uit de bouwsector die een sterk 
vermoeden wekken dat sommige denkwijzen en gedragingen niet passen in 
de huidige economische situatie en wellicht (tijdelijk) gewijzigd dienen te 
worden om de spreekwoordelijke wurggreep in de bouwsector te verzwak-
ken. Hierdoor zal het spectrum van investeringsmogelijkheden vergroot wor-
den en ontwikkelingen weer op gang komen. Naar aanleiding hiervan staat in 
deze veertiende editie het thema De sleutel tot herstel centraal.

Welke maatregelen moeten getroffen worden om de - in een wurggreep ver-
kerende -  bouwwereld uit de economische dip te krijgen? Wie is hierbij aan 
zet om het tij te keren? En hoe ziet de toekomst van de bouwsector eruit?

Wij vroegen het aan vijf belangrijke spelers in de bouwsector die allen - van-
uit hun eigen invalshoek - hun visie geven op het thema. Michel van Eekert 
en Rolf Dankers van Buildsight b.v. geven de aftrap met de noodzaak tot het 
maken van keuzes. Het interview met Jan Molenaar van Rabobank Nederland 
geeft een beter beeld van het ongewijzigde beleid en de factoren die van 
invloed zijn op de stagnerende markt. Johan Dunnewijk van WonenBreburg 
schrijft in zijn artikel Andere tijden over de onmisbare maar miskende rol van 
de woningcorporaties. Namens de gemeente Rotterdam beschrijft Jan Freie 
de maatregelen vanuit de gemeente om de bouwwereld uit de dip te krijgen 
en Rudy Stroink van TCN geeft in een interview zijn visie op de situatie in de 
bouwsector. Bert van Eekelen geven wij het laatste woord met zijn column 
De koning is dood, leve de koning!  !

DE SLEUTEL TOT HERSTEL

Tekst: J.P.M. (Jim) Oberdorf BSc.
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kritischer en bewuster. Op de kantorenmarkt is sprake van 
een groeiende leegstand en dalende vraag. Gemeenten 
zien zich gedwongen om hun bouwambities te temperen 
en te verschuiven naar de toekomst. Bovendien kampt de 
bouw, mede als gevolg van de vergrijzing, met een tekort 
aan vakmensen. Het bouwen staat daarom blijvend onder 
druk en ook de Rijksoverheid heeft niet de middelen om 
hier snel verandering in te brengen. 

De stimuleringsmaatregelen van het Rijk voor de bouw-
sector zijn slechts een heel beperkte pleister op de won-
den en vormen dus niet de sleutel tot het herstel. Boven-
dien gaat de aandacht van het Rijk steeds meer uit naar 
de bestaande gebouwde omgeving. Mede ingegeven door 
een streven naar duurzaamheid, gaat het al een aantal ja-
ren steeds meer om termen als herstructureren, gebieds-
ontwikkeling, renovatie, binnenstedelijk bouwen, beheer 
en onderhoud. Dit komt ook naar voren in de genomen 
stimuleringsmaatregelen. 

Het gevolg van al deze ontwikkelingen is dat de bouw-
markt van vroeger nooit meer terugkomt. Het grote, se-
riematige “bouwen in de wei” is voorbij. Bouwprojecten 
zullen kleinschaliger en nog duidelijker gefaseerd worden. 
Dit vergt aanpassingen van alle bedrijven in de bouwko-
lom; van opdrachtgever tot aannemer en toeleveranciers. 
Alleen de bedrijven die een gepast antwoord kunnen vin-
den op deze nieuwe realiteit, hebben een goede kans om 
de recessie te overleven én op de langere termijn be-
staansrecht te behouden.

Als het erom gaat waar we op dit moment de meeste be-
weging zien, dan moeten we de toeleverende industrie 
van de bouw noemen. Deze deelsector is al jaren bezig 
om in te spelen op de vraag uit de markt. En dat is niet 
alleen consumentgericht bouwen. Ook het ontzorgen van 
de aannemer en co-makership hebben veel toeleveran-
ciers (en handelaren in bouwmaterialen) inmiddels hoog 
in het vaandel staan. De toeleveranciers zijn zich bewust 
waar ze goed in zijn en wat ze kunnen bijdragen aan het 
bouwproces. Uitgangspunt daarbij is vaak het denken in 
oplossingen in plaats van het denken in producten. Door 
kritisch te kijken naar het bouwproces en de bouwketen 

KEUZES MAKEN EN HOE DE RECESSIE DAARTOE DWINGT

Tekst: Ing. M. (Michel) van Eekert & Ir. R. (Rolf) Dankers, Buildsight b.v.

De economische recessie heeft de Nederlandse bouwsec-
tor in haar greep. De rest van de economie heeft de weg 
naar boven al weer sinds het derde kwartaal van 2009 her-
vat, maar door een forse daling van de investeringen en 
de kwakkelende woningmarkt, wordt de bouwproductie 
nu pas echt getroffen. Bovendien wordt er voor 2011 ook 
geen substantieel herstel verwacht. Dit in tegenstelling 
tot de situatie in het buitenland, waar de bouwproductie 
alweer opveert. Daar staat tegenover dat we in Neder-
land in 2009 nog redelijk door hebben kunnen bouwen aan 
projecten die in 2008 of eerder gepland waren. Het is de 
vraag hoe en wanneer het economische herstel zal door-
dringen in de bouwsector.

Waar ligt de sleutel tot herstel? Het antwoord op deze 
vraag is echter niet zo gemakkelijk te geven, want naast 
de recessie spelen er ook andere fundamentele verande-
ringen waarop de bouwsector haar antwoord nog moet 
vinden. Eigenlijk markeert de recessie een omslag in het 
bouwen in Nederland die er toch al aan zat te komen. De 
recessie bespoedigt de omslag en maakt de keuzes die de 
spelers in de bouwmarkt moeten maken urgenter.

Tot 2009 was de bouwproductie sterk aanbod gestuurd. 
De vraag naar woningen oversteeg het aanbod en de bouw 
van kantoren trok na het knappen van de ‘internetbubble’ 
weer aan. De bouwproductie stond volledig ten dienste 
van het realiseren van deze investeringen. De planhorizon 
reikte tot de oplevering van het nieuwe gebouw. Er was 
in de planontwikkeling nauwelijks aandacht voor exploi-
tatie en onderhoud van hetzelfde gebouw. Als de voort-
gang van de woningproductie in gevaar kwam, werd naar 
de overheid en woningcorporaties gekeken om er weer 
een zwengel aan te geven. Dat lukte ook tot op zekere 
hoogte, omdat er op de VINEX-locaties nog een aardige 
bouwopgave lag. Ondertussen zorgde de lage rente ervoor 
dat vastgoedinvesteringen interessant bleven.

Nu de woningmarkt nog verder dreigt in te zakken onder 
invloed van een laag consumentenvertrouwen, dalende 
koopkracht en discussies over de hoogte van de hypo-
theekrente en de aftrek ervan, blijven veel nieuwbouw-
woningen onverkocht. Ook worden consumenten steeds 
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worden door de toeleveranciers nieuwe concepten be-
dacht en ontwikkeld. Dit leidt dan vaak tot innovaties die 
bijvoorbeeld de vorm aannemen van samenwerking met 
andere leveranciers of een keuze voor een bepaalde spe-
cialisatie. Er is sprake van voorwaartse integratie van de 
toeleveranciers waarbij de schuttingen, die van oudsher 
bestaan in het bouwproces, geslecht worden. Dit zijn de 
echte innovaties waarmee gewerkt kan worden aan het 
terugdringen van de faalkosten die in de bouw steeds ver-
der uit de hand dreigen te lopen.

Dit zijn enkele van de bewegingen die we op dit moment 
in de bouwtoelevering waarnemen. Maar wat heeft dit 
nu voor gevolgen voor de bouwsector als geheel en hoe 
moet een bedrijf in de bouwkolom daar mee omgaan en 
op inspelen? Om met dat laatste te beginnen is het op de 
eerste plaats belangrijk dat men zich realiseert waar de 
behoefte ligt waar men invulling aan wil geven. Daarbij is 
het belangrijk om de nuance op te zoeken om de behoefte 
zo gedetailleerd mogelijk in beeld te krijgen. Voor een 
woningbouwer moet het dus gaan om het scheppen van 
wooncomfort in plaats van het neerzetten van een huis, 
zoals een hoogleraar van de Technische Universiteit Eind-
hoven het noemde. 

Een dergelijke benadering roept vervolgvragen op en le-
vert uiteindelijk woningen op waar echt behoefte aan is 
en die een waarde vertegenwoordigen voor bewoners, die 
overeenkomt met de investering die het realiseren van 
die woning vergt op die specifi eke plek. Voor bedrijven 
in de bouwtoelevering betekent het dat men oplossingen 
gaat leveren in plaats van bouwproducten. Een kozijn kan 
bijvoorbeeld niet langer zomaar een kozijn zijn dat afge-
leverd wordt op de bouwplaats, waarna het maar afwach-
ten is hoe goed of slecht de aannemer het in het gebouw 

weet te plaatsen. Een kozijn is een product dat (nieuwe; 
in het geval van renovatie) functionaliteit toevoegt aan 
een gebouw. De leverancier zal steeds meer de verant-
woordelijkheid nemen voor het optimaal realiseren van 
deze functionaliteit en dus overgaan tot het verder com-
plementeren van het product met bijvoorbeeld bevesti-
gingsmiddelen of, in het geval van een kozijn, het toevoe-
gen van een verfl aag en de beglazing. Het kan zelfs zover 
gaan dat de leverancier zelf de producten gaat monteren. 
Zodoende is er sprake van voorwaartse integratie en een 
toenemend belang van prefab. 

Deze ontwikkeling is al een aantal jaren geleden begon-
nen en zal verder doorzetten. De rol van de aannemer 
wordt daarmee een regisserende en coördinerende. 
Daarin wordt het logistieke aspect steeds belangrijker. 
Hoe wordt de (vaak beperkte) ruimte op de bouwplaats 
georganiseerd en hoe vinden de verschillende leveringen 
plaats en hoe worden ze ingepland? Daar zal de aannemer 
in de toekomst zijn toegevoegde waarde moeten zoeken 
en zijn winst moeten behalen. De winst halen uit het 
meerwerk is geen optie meer, net als het opvoeren van de 
prijsdruk naar de toeleveranciers; die lucht is er al lang 
uit. Men moet zoeken naar een ander verdienmodel. Dan 
pas zal het bouwproces weer echt in beweging komen. 

De nieuwe realiteit van het bouwen in Nederland vraagt 
ook om een aanpassing van de overheid. Door de omvang-
rijke regelgeving waarmee het bouwen in Nederland is 
omgeven, zijn de overheid en de bouwsector in veel op-
zichten tot elkaar veroordeeld. Met name op het vlak van 
het grondbeleid is een nieuw perspectief gewenst. Het 
onvoorzichtig herbestemmen van gronden in de jaren ne-
gentig en de eerste helft van het vorige decennium en de 
methode van de residuele grondwaardeberekening heeft 
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geleid tot perverse prikkels. Met nieuwe wetgeving is hier 
als het goed is een einde aan gekomen. Het sluitstuk van 
deze wetgeving, de omgevingsvergunning, is per 1 okto-
ber in werking getreden. De waarde van de grond is nu 
weer meer een onderdeel geworden van de waarde van 
het gebouw dat erop komt te staan in zijn omgeving. Het 
is jammer dat het nog wachten is op het nieuwe Bouw-
besluit en de nieuwe methode voor het bepalen van de 
energieprestatie van gebouwen. In dit kader moet het 
uitblijven van de hervorming van de woningmarkt ook als 
een gemiste kans beschouwd worden. Dat de hoogte van 
de hypotheekrente nu ter discussie staat, is het volgen-
de probleem in een reeks van problemen waar de zieke 
woningmarkt mee kampt. Bij de nieuwe realiteit van het 
bouwen in Nederland past ook een nieuwe visie van de 
overheid op ruimtelijke ordening, bouwen en wonen. Het 

nieuwe kabinet heeft niet het voornemen om hier in te in-
vesteren. Hopelijk zullen toekomstige bewindslieden wel 
hun verantwoordelijkheid durven te nemen waarmee de 
bouwsector geholpen wordt om de gebouwde omgeving 
van Nederland klaar te maken voor de toekomst. Op dit 
moment zullen de spelers in de bouwkolom het geduld 
moeten hebben om de bouwrecessie uit te kunnen zitten 
en daarvoor de juiste keuzes moeten maken.

Dus er is niet één sleutel om de bouw van het slot te krij-
gen; er is geen wondermiddel. Elke speler moet de sleutel 
voor zichzelf uitvinden en de bijbehorende keuzes ma-
ken. Geen keuzes maken en geen duidelijke (deel-)ver-
antwoordelijkheid nemen voor het bouwresultaat is, als 
bedrijf binnen de bouwkolom, op dit moment het slecht-
ste wat je kunt doen.  !

Figuur 1,
Seniorenwoningen

Voorbeeld van de nieuwe werkelijkheid van het bouwen in Nederland: Transformatie van een se-
niorenwoningen naar een starterswoning. Bron: Stichting Oost Flevoland Woondiensten, Dronten.

Figuur 2, 
Starterswoningen
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“GOED BOUWEN VOOR DE BEHOEFTE VAN MORGEN”
Interview met: Ir. J.B.J.M. (Jan) Molenaar, Hoofd Financieren Rabobank Nederland.
Door: J.P.M. (Jim) Oberdorf BSc, Ing. H.A. (Henk) Schotsman.

Wat is uw mening over het huidige regeerakkoord en de 
stimuleringsmaatregelen?
Voor de consument en de bouwsector is het gunstig  dat 
de hypotheekrenteaftrek gehandhaafd is gebleven. Op dit 
moment zit de huizenmarkt al zodanig vast, dat dit niet 
het moment is om daar stappen te zetten, omdat je het 
risico loopt dat de terughoudendheid om huizen te kopen 
verder toeneemt, en daar heeft niemand belang bij.

‘‘Groenfondsen gaan sluiten en 
groene banken dicht.’’

 
Verder zie ik niet zo heel veel maatregelen. Een van de 
maatregelen waar wij nu last van gaan krijgen is dat het 
groen beleggen en daarmee het groen fi nancieren in het 
regeerakkoord zo worden teruggebracht dat daar nog wei-
nig mogelijk is. Door het verdwijnen van de heffi ngskor-
ting op duurzame beleggingen is de lol uit de regeling. 
Banken zullen nu besluiten hun groenfondsen te sluiten 
en hun groene banken dicht te doen. De motor was dat 
beleggers gestimuleerd werden waardoor wij goedkoper 
konden uitlenen.

Wij geven de beleggers wat minder rente dan wat ze zou-
den krijgen zonder heffi ngskorting. Dan hebben wij een 
goedkopere inkoop van geld en dat geven we door aan 
degenen die het geld lenen. Één tot anderhalf procent 
korting op investeringsprojecten dus. Het gaat hier na-
tuurlijk niet om het helpen van beleggers, maar om het 
helpen van mensen die investeren in duurzaam bouwen. 
Deze keuze van de overheid vind ik dan ook echt jammer, 
maar mensen die een orkest kwijtraken zijn net zo teleur-
gesteld als wij dat nu zijn!

Op dit moment is het belangrijk dat mensen weten waar 
ze aan toe zijn en dat er duidelijkheid komt. Aanpakken 
op een dusdanige manier dat je de mensen niet in de pro-
blemen brengt en niet primair als bezuinigingsoperatie, 
maar als verbetering van de structuur van de woning-
markt in Nederland. Als je de hypotheekrente aanpakt, 
moet je dit in samenhang doen met de huursector. Bij de 
woningcorporaties zijn natuurlijk ook veel subsidiestro-
men neergeslagen en zijn bedrijfseconomisch gezien de 

huren veel te laag. Je moet dus gaan kijken: wat doe ik 
met de huren, wat doe ik met scheefwonen, en wat doe 
ik met de hypotheekrenteaftrek. Maar niet vanuit een be-
zuinigingsoogpunt. Eventuele besparingen worden terug 
gegeven aan de burgers.

Wat zou volgens u de rol van de overheid moeten zijn?
De rol van de overheid moet vooral beperkt blijven tot het 
maken van beleid, en het creëren van randvoorwaarden. 
We zijn veel te ver doorgeschoten in procedures en voor-
schriften. Snel reageren is hierdoor vaak niet mogelijk, en 
tegen de tijd dat je erachter komt dat de markt veran-
derd, ben je vaak al te laat.

‘‘Verzetten tegen ontvolking is zinloos.’’

Vergeleken met vroeger is er een sterke regionalisering op 
gang. Het verzetten tegen ontvolking is zinloos; je kunt 
niet verhoeden dat gebieden als Zuid-Limburg en Gronin-
gen gaan ontvolken. Je moet daarentegen wel zorgen dat 
je daar leefbare gebieden overhoudt. Daar moet de over-
heid dus regisseren!

Zijn de banken voorzichtiger geworden en nemen ze 
daardoor bepaalde projecten niet aan?
Ik waag dat te betwijfelen. Ik denk dat er weinig ver-
anderd is. De bank is niet kritischer geworden. Het punt 
is gewoon dat de investeringsbereidheid enorm is afge-
nomen en de klachten vanuit ondernemersverenigingen 
dat banken te weinig fi nancieren zijn van alledag; ik weet 
niet anders. Dat is net zoiets als partijen die altijd kun-
nen zeggen dat de vakbond teveel vraagt en de werkge-
vers te weinig geven. Datzelfde spel heb je tussen banken 
en bedrijfsleven ook altijd al. Ook in tijden waarvan we 
achteraf zeggen dat er wellicht te royaal is gefi nancierd.

‘‘De mensen zijn voorzichtiger geworden.’’

Verder hebben wij ons beleid niet gewijzigd, dat geldt 
ook voor onze collega’s. Je ziet het ook bij het kopen 
van woningen; de meeste mensen kunnen met hetzelfde 
salaris nog steeds hetzelfde lenen als twee jaar geleden. 
Er is veel keus, het huis is goedkoop en de rente is laag. 
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De reden dat ondanks deze gunstige omstandigheden niet 
gekocht wordt is de onzekerheid. Het is niet zo dat we 
geen geld meer willen uitlenen en het is ook niet zo dat 
we gehinderd worden door kapitaalbeperkingen, we heb-
ben genoeg vermogen om het risico te lopen. De mensen 
zelf zijn voorzichtiger geworden, ze sparen meer en los-
sen meer af. Spaargeld is verschrikkelijk belangrijk, dat 
kunnen wij weer uitlenen. Anders moeten we het weer uit 
het buitenland halen. Het is goed dat er gespaard wordt. 
Wel is het zo dat toenemende regeldruk ingegeven door 
consumentenbescherming voor banken de leenruimte in-
perkt.

Als we zien dat de onzekerheden toenemen, dan wordt 
deze ook meegenomen in de bereidheid tot fi nancieren, 
maar de spelregels zijn niet veranderd. Door de toegeno-
men onzekerheid is het wellicht soms minder makkelijk 
om een plan neer te leggen waar wij vertrouwen in heb-
ben.

Op welke trends moeten we nu inspelen?
We moeten inspelen op de eerdergenoemde regionalise-
ring. Ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk om kunnen 
gaan met ontvolking op één plek en een concentratie van 
werkgelegenheid elders. Verder moeten we voorzien in de 
woonwensen: minder appartementen, meer eengezinswo-
ningen. Zoals bijvoorbeeld in Parkstad Limburg, waar je 
pas een woning mag bouwen als je er een paar andere 
inlevert. Dat is gewoon heel verstandig. Je houdt de kwa-
liteit op peil zonder dat je bijdraagt aan de leegstand. 
Ik geloof in het managen van de ontvolking, niet in het 
sturen ervan.

‘‘Veel stakeholders. 
Verschrikkelijk ingewikkeld!’’

De woningmarkt moet in z’n geheel op de schop, niet als 
bezuiniging, maar als structurele systeemwijziging. We 
moeten dat op zo’n manier doen dat er de goede stimu-
lansen van uitgaan. Je hebt zoveel stakeholders waar je 
iets mee moet doen. Verschrikkelijk ingewikkeld! Iemand 
die allang niet meer in de categorie van sociale woning-
bouw valt, maar toch in een aantrekkelijk huis woont voor 

een veel te lage huur, en daar gewoon kan blijven wonen 
met 400 euro subsidie; die dingen willen we niet meer.

‘‘Huizen die 200 jaar meegaan. 
Onzin natuurlijk.’’

Verder denk ik dat er te weinig huizen gebouwd worden. 
We hebben 7,5 miljoen huizen, waarvan elk jaar 20.000 
moeten worden afgebroken. We bouwen er dit jaar mis-
schien 50.000, dan hou je dus 30.000 huizen over, dat is 
nog geen half procent van de woningvoorraad en dan ga 
je er dus vanuit dat alle huizen 200 jaar meegaan. Onzin 
natuurlijk!

Je zou de overdrachtsbelasting kunnen afschaffen, dan 
gaan mensen makkelijker verhuizen. Essentieel is wel dat 
het afschaffen van de overdrachtsbelasting niet los gezien 
kan worden van andere maatregelen. Het kan een prima 
instrument zijn om negatieve effecten van andere maat-
regelen te compenseren.

Ik wil er nogmaals op wijzen dat wij ons beleid niet heb-
ben gewijzigd de afgelopen twee a drie jaar. Het is zo dat 
mensen nog steeds hetzelfde rekensommetje maken als 
toen. In feite zie je dat het psychosociale factoren zijn 
die een grote rol spelen. Daar kan de overheid niet veel 
aan doen. Je kunt iemand niet dwingen een huis te kopen. 
Veel maatregelen hebben maar een beperkt effect. Ik ben 
nu zelf ook aan het verbouwen, en ik heb de aannemer al 
gezegd dat hij per 1 oktober moet zorgen dat de btw ver-
laagd is naar 6%, maar dat is geen reden voor mij om de 
verbouwing al dan niet te doen. En dat is voor veel andere 
mensen niet anders.

Hoe gaat het op dit moment met de kantorenmarkt?
De kantorenmarkt is rampzalig op dit moment, en dat 
komt voorlopig ook niet meer goed. Er is te weinig coördi-
natie geweest, elke gemeente vond het nodig kantoren te 
bouwen. De kantoren verouderen technisch veel sneller 
dan verwacht. Men dacht dat in de panden die 10 tot 20 
jaar geleden gebouwd werden, daar nu nog mensen in wil-
len werken. De werkconcepten van vandaag moeten erin 
passen. Op het gebied van milieu, energie, communicatie 
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en bereikbaarheid worden nieuwe eisen gesteld. Qua kan-
toren zijn er een heleboel op de markt die niet voldoen 
aan de eisen van morgen.

‘‘Ik heb 700 medewerkers, 
maar geen eigen kamer.’’

 
Wat hierbij ook speelt is dat je steeds minder werkplek-
ken nodig hebt. Bij ons in Utrecht, het nieuwe hoofdkan-
toor, hebben we maar 1 werkplek voor 2 werknemers. Dit 
heeft te maken met het fl exwerken en thuiswerken. Ik 
heb sinds vorig jaar ook geen kantoor meer. Ik heb 700 
medewerkers, maar geen eigen kamer. Maar dat is ook 
nergens voor nodig.

Hoe wil Rabo Vastgoed Groep haar marktpositie verste-
vigen door invulling te geven aan kwaliteit van vast-
goed en duurzaamheid?
Duurzaamheid gaat pas werken als er pull ontstaat, nu is 
het vaak push. Duurzaamheid wordt aangeboden, maar 
niet altijd gevraagd. Mensen willen een courant huis en 
het besef moet ontstaan dat het huis hiervoor duurzaam/
zuinig moet zijn. Dus moet je vraag creëren.

Er gebeurt wel verschrikkelijk veel, maar zo’n groene hy-
potheek gaat nu de koelkast in, die gaat niet door. Maar 
ik denk dat mensen een huis niet om die reden moeten 
kopen. Ze moeten het doen omdat het een goede inves-
tering is, want anders krijg je het over 8 jaar niet meer 
verkocht. Dan kan ik beter nu 10.000 euro meer betalen 
voor een duurzaam huis, want dat haal ik er later wel 
weer uit. Je kunt de vraag stimuleren door duidelijk te 
maken dat de energiecomponent een steeds groter deel 
van je woonlasten wordt. Het is ook een opgave voor de 
bouwers om een huis duurzamer te maken zonder dat het 
veel duurder wordt. Als kopers nu het idee krijgen dat ze 
over 8 jaar geen courant huis meer hebben omdat het niet 
duurzaam is, dan moet je eens kijken hoeveel duurzame 
huizen gebouwd gaan worden. Maar het is een vraag ge-
stuurde markt.

Wat is volgens u de sleutel tot herstel?
De boel zit even vast in de woningmarkt, maar er staan 
geen huizen leeg in Nederland. We zullen wat aan moeten 
passen op de regionalisatie en meer voor de vraag moe-
ten bouwen. Maar structureel zie ik voor de woningmarkt 
geen problemen. Deze is principieel gezond, ondanks het 
feit dat je nu misschien in een rare situatie zit. In de 
kantorenmarkt moet gewoon volume uit de markt gehaald 
worden, daar zal iemand de prijs voor moeten betalen! 
Je zou kunnen zeggen dat voor elke 1000 m2 nieuw kan-
toor, je ergens anders 2000 m2 uit de markt haalt, of deze 
inricht voor een andere bestemming. Partijen zullen be-
reid moeten zijn om een groot verlies te nemen, maar dit 
wordt voorlopig nog vaak vooruit geschoven.

Hoe ziet u de toekomst van de bouwsector?
Ik denk dat het voor de woningmarkt wel losloopt. Er zul-
len echt wel structureel 50.000 huizen gebouwd worden, 
maar in de kantorenmarkt is het echter heel slecht. On-
danks deze situatie is er nog steeds ruimte voor nieuwe 
hoogwaardige kantoren. Dat is heel vervelend, want deze 
huurders laten andere kantoren weer achter.

Het is niet meer zo van het uitdelen. Je moet meer doen 
om de consument te verleiden en je zult dus moeten bou-
wen wat de consument wil.

‘‘We moeten goed bouwen 
voor de behoefte van morgen!’’

In de woningbouw zit je nog met de psychologische onze-
kerheden van mensen die niet durven kopen. Dat zal zich 
wel herstellen. Structureel is de huizenmarkt namelijk 
gezond, los van het feit dat er wat aan verbeterd moet 
worden. Als je de huizenprijzen afzet tegen de infl atie 
zijn deze weliswaar harder gestegen, maar als je daarin 
de hogere kwaliteit van de huizen verdisconteerd, dan is 
het stuk lucht helemaal niet zo groot. We moeten goed 
bouwen voor de behoefte van morgen!  !
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(RIGO) blijkt dat echter in die steden reuze mee te vallen: 
minder dan 10% van onze huurders heeft een inkomen dat 
ligt boven de €50.000. Het overgrote deel - meer dan 90%- 
beschikt dus over een (veel) lager inkomen. Of – een an-
der voorbeeld – dat de huren van sociale huurwoningen in 
algemene zin veel te laag zouden zijn. De woonlasten in 
Tilburg, waar WonenBreburg een kleine 20.000 woningen 
exploiteert, zijn met gemiddeld €519 weliswaar de laag-
ste van alle Nederlandse steden met meer dan 100.000 
inwoners (2009). Maar tegelijkertijd zijn hun woonlasten 
daarmee niet alleen de hoogste van heel Europa (!) en 
zo’n 6.450 Tilburgse huishoudens zijn zelfs meer dan 40% 
van hun besteedbare inkomen aan woonlasten kwijt. Dan 
hebben we het over huishoudens met een besteedbaar 
inkomen van circa €1.000 per maand. 

Corporaties doen natuurlijk meer dan het verschaffen 
van kwalitatief verantwoorde en qua prijs bereikbare 
woningen voor grote bevolkingsgroepen. Zo dragen zij in 
belangrijke mate bij aan de verbetering van de leefbaar-
heid in (zwakke) buurten en wijken en bewerkstelligen 
zij – momenteel als enige – de toegankelijkheid van de 
koopmarkt. 

Ook leveren corporaties al decennialang een belangrijke 
bijdrage aan de nieuwbouwproductie van woningen. Ze 
worden dan ook gezien als een stabiele factor in de totale 
nieuwbouw. In de periode 1995-2007 zijn er in Nederland 
bijna een miljoen woningen gebouwd, waarvan ongeveer 
een kwart voor rekening kwam van de woningcorporaties 
(CBS). In 2008 waren de corporaties met een productie 
van 35.000 woningen verantwoordelijk voor 46% van de 
aanwas van de woningvoorraad (CFV). In 2009, het jaar 
met de hoogste woningproductie in ruim 10 jaar (83.000 
woningen) bouwden corporaties zelfs het recordaantal 
van 40.000 woningen (WSW). ‘Corporaties blijven dus, 
ook in deze tijd van economische tegenwind, de motor 
van de investeringen in de bouw’, aldus de trendnotitie 
woningcorporaties 2007-2014 (WSW, mei 2010).

ANDERE TIJDEN

Tekst: Ir. J. (Johan) Dunnewijk, directeur-bestuurder WonenBreBurg.

Andere tijden
In het huidige debat over woningcorporaties wordt hun be-
lang, betekenis en de prestaties die ze leveren miskend. 
Met de maatregelen die zijn aangekondigd – Europa, het 
nieuwe regeerakkoord – dreigt hun rol ook daadwerkelijk 
beperkter te worden. Het idee dat de corporaties in de 
toekomst nog een substantiële bijdrage kunnen leveren 
aan de nieuwbouwinvesteringen en daarmee aan het eco-
nomisch herstel, wordt daarmee een illusie.

Belang, betekenis en prestaties van woningcorporaties
Corporaties spelen een belangrijke rol in de woningbouw. 
In totaal bezitten de ruim 400 woningcorporaties die ons 
land telt ongeveer 2,4 miljoen woningen. Dat is een derde 
van de totale woningvoorraad.

Veel buitenlanders zijn jaloers op de Nederlandse volks-
huisvesting. Zo werkt Robert Whittlesey, een van de 
grondleggers van de Amerikaanse volkshuisvesting, aan 
een boek waarin ‘The Dutch model’ een belangrijke 
plaats inneemt. Wij zijn ons van die internationale waar-
dering niet of nauwelijks bewust. Sterker nog: wat er de 
afgelopen eeuw in de Nederlandse volkshuisvesting tot 
stand is gebracht vinden we in het beste geval ook maar 
‘gewoon’. 

Maar het is onmiskenbaar: uit al het beschikbare cijfer-
materiaal blijkt dat de kwaliteit van onze volkshuisves-
ting hoog is. Nergens in Europa – Denemarken en Zweden 
daargelaten – wonen zulke brede lagen van de bevolking 
kwalitatief zo goed als in ons kikkerlandje. Het is zaak 
ons dat te blijven realiseren. Bijvoorbeeld als er vanuit 
de landelijke politiek weer eens een oneliner binnen-
komt die inhoudt dat de woningcorporaties of de sociale 
volkshuisvesting wel kunnen of zelfs moeten worden afge-
schaft. Of als andere zwart-wit verhalen de ronde doen. 
Bijvoorbeeld dat huurders over een te hoog inkomen be-
schikken om zo’n goedkope sociale huurwoning te bewo-
nen. Uit vorig jaar verricht onderzoek in Tilburg en Breda 
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Maar het kan verkeren. Want in het eerste kwartaal van 
2010 werden de gevolgen van de recessie voor de wo-
ningbouwproductie voor het eerst zichtbaar. Het aantal 
gereedgekomen woningen lag ruim 44% lager dan in het 
eerste kwartaal van 2009. Het aantal woningen waarvoor 
een bouwvergunning is verleend lag bijna 32% lager dan 
het jaar er voor (CBS). De daling blijkt het sterkst bij cor-
poratiewoningen: hun productie lag ruim 52% lager dan 
een jaar eerder. Ook het aantal verleende bouwvergun-
ningen aan woningcorporaties nam meer dan de helft af. 
En er is voorlopig geen licht aan het eind van de tun-
nel. Zo blijkt uit een recente verkenning dat 86% van de 
corporatiebestuurders de komende jaren minder denkt te 
investeren (CFV).

Sombere vooruitzichten
De productie van nieuwbouwwoningen heeft te lijden on-
der de grote onzekerheid op de woningmarkt. Weliswaar 
zijn de prijzen (van koopwoningen) gedaald, is de hypo-
theekrente relatief laag en is er met het nieuwe regeer-
akkoord voorlopig een eind gekomen aan de onzekerheid 
over de hypotheekrenteaftrek. Maar daarmee is de kous 
allerminst af. Sombere vooruitzichten voor de woningcor-
poraties stapelen zich namelijk in hoog tempo op. 

Zo zijn er de voornemens van de Europese Commissie om 
de Nederlandse woningcorporaties 90% van hun woningen 
te laten toewijzen aan huishoudens met een inkomen on-
der de €33.000 en woningen met een huurprijs boven de 
€648 niet meer te bouwen met ‘staatssteun’, dus met een 
lening waarvoor het WSW garant staat, sinds 28 oktober 
jl. een feit. Toen bleek namelijk dat een motie van PvdA, 
SP en GL met het verzoek aan Donner om hierover op-
nieuw te gaan onderhandelen, niet op een meerderheid 
in de 2e Kamer mocht rekenen. De regeling gaat dus op 1 
januari a.s. in. Op zich heb ik er -voor de goede orde- niet 
zoveel moeite mee dat de focus van de volkshuisvesting 
weer eens stevig wordt benadrukt. Zorgen maak ik me 
evenwel over de afnemende mogelijkheden van de mid-

dengroepen op de woningmarkt en over het prijsverho-
gend effect dat het aantrekken van commerciële lenin-
gen in termen van huurprijsverhogingen met zich mee zal 
brengen. Berekend is dat deze minimaal €100 per maand 
zullen bedragen.

En dan is er natuurlijk nog het nieuwe regeerakkoord. 
Noch in dat stuk, noch in de algemene beschouwingen 
werden veel woorden vuilgemaakt aan de thema’s bou-
wen en wonen. De geringe aandacht houdt echter niet in 
dat alles bij het oude zal blijven. Integendeel. De enkel-
voudige pagina (blz.46) die in het regeerakkoord aan het 
‘wonen’ is gewijd, vangt aan met een aantal beleidsvoor-
nemens waar geen weldenkend mens bezwaar tegen kan 
hebben; meer ruimte voor maatwerk, meer aandacht voor 
krimpregio’s, de rol die woningcorporaties vervullen voor 
degenen die geen toegang hebben tot de koopmarkt en 
door investeringen van maatschappelijk belang. 
Maar dan komt ie.

Zo wordt ondermeer gesteld dat de sociale huursector 
meer zal worden toegespitst op degenen die geen alterna-
tieven hebben en de toewijzing van sociale huurwoningen 
wordt stapsgewijze beperkt tot lagere inkomensgroepen. 
Wat betekent ‘meer’ en wat stelt de landelijke politiek 
zich hierbij voor? Moet dan wellicht gedacht worden aan 
het ‘Brusselakkoord’?

De huurders van een corporatiewoning krijgen het recht 
hun woning tegen een redelijke prijs te kopen. Op weg 
naar Engelse toestanden ten gevolge van het door That-
cher geïntroduceerde ‘right to buy’? Met als gevolg een 
verregaande marginalisering van de woningvoorraad van 
de housing associations en het verdampen van de inves-
teringscapaciteit van de Britse woningcorporaties? Met op 
haar beurt weer negatieve effecten voor de kwaliteit van 
de sociale woningbouw en de ruimtelijke segregatie in de 
stad? Dat de ‘Vogelaarheffi ng’ wordt afgeschaft lijkt voor-
alsnog het enige lichtpuntje. 
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Tot slot heeft het fi nanciële kader, de bijlage van het re-
geerakkoord, nog een verrassing voor ons in petto. Een 
verrassing die curieus genoeg in het akkoord zelf onver-
meld blijft en die inhoudt dat verhuurders met meer dan 
10 woningen moeten gaan bijdragen aan de huurtoeslag. 
Dat in de vorm van een jaarlijkse heffi ng met een jaar-
lijkse opbrengst van €760 miljoen.

Gevolgen en effecten
De koopkracht van de lagere inkomens zal indachtig het 
regeerakkoord van het kabinet Rutte verminderen (be-
perking kinderopvang, meer uitgaven voor zorg, vermin-
dering huurtoeslag, invoering energieheffi ng). En het zijn 
juist die lagere inkomens die in een sociale huurwoning 
wonen.

De huurtoeslagheffi ng moet jaarlijks €760 miljoen gaan 
opleveren. De vooronderstelling dat deze fi nanciële aan-
slag door de woningcorporaties kan worden gecompen-
seerd in de vorm van de huurprijsverhoging (van maxi-
maal 5% boven de infl atie) die aan huishoudens met een 
jaarinkomen van €43.000 kan worden opgelegd in combi-
natie met de verkoop van huurwoningen, is op z’n zachtst 
gezegd twijfelachtig. In een woningmarkt als die in Breda 
en Tilburg bijvoorbeeld zal dat echt niet gaan: het aan-
deel scheefwoners is er immers betrekkelijk gering en de 
koopkracht van huishoudens woonachtig in een sociale 
huurwoning over de hele linie zo laag dat de mogelijk-
heid tot het kopen van een (huur)woning klein is. Maar 
ook over het gehele land bezien worden er meer wonin-
gen aangeboden dan huurders willen of kunnen kopen. 
Tegen die achtergrond kan men zich trouwens afvragen 
welk doel met grootschalige verkoop van het corporatie-
bezit wordt gediend en welk maatschappelijk probleem 
daarmee eigenlijk wordt opgelost.  En heeft men zich wel 
gerealiseerd wat de effecten op de staatskas zullen zijn 
als veel huurders hun woning kopen en dientengevolge 
gebruik gaan maken van de mogelijkheid tot hypotheek-
renteaftrek?

De impact van de aangekondigde maatregelen is nog niet 
precies in te schatten. Duidelijk lijkt wel dat de maatre-
gelen uit Brussel en Den Haag tot een forse verlaging van 
de investeringscapaciteit van corporaties zullen leiden. 
Investeringscapaciteit die hard nodig is voor de stede-
lijke herstructurering, het energetisch verbeteren van de 
kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en de nieuw-
bouwopgave.

Is er een alternatief?
Ik heb zoals uiteengezet kritiek op het Brusselakkoord en 
de voorliggende regeringsplannen. Het ware naar mijn 
overtuiging beter en in fi nanciële zin (veel) effectiever 
geweest als het advies ‘Tijd voor keuzes’ (VROM-Raad, 
2007) door Rutte c.s. als uitgangspunt voor beleid zou 
zijn genomen. Dat advies bepleit een integrale aanpak 
van de woningmarkt door het (geleidelijk) afschaffen van 
de hypotheekrenteaftrek en het introduceren van een 
eigendomsonafhankelijke woonlastenondersteuning. Met 
de maatregelen zoals nu voorgesteld lijkt er aan de rol 
die woningcorporaties jarenlang als anticyclische aanja-
ger van de nieuwbouwproductie vervulden defi nitief een 
einde te komen. Van een bijdrage van hun kant om de 
woningbouwproductie uit het dal te trekken, moet dan 
ook niet overdreven veel (meer) worden verwacht. Hoe 
dan ook, het blijft zaak de maatschappelijke opgave van 
woningcorporaties centraal te blijven stellen. WonenBre-
burg en naar ik veronderstel veel van haar collega’s zullen 
het niet nalaten dat te doen. In goede, en ook in minder 
goede tijden.  !
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MAATREGELEN VANUIT DE GEMEENTE

OM DE BOUWWERELD UIT DE DIP TE KRIJGEN

Tekst: Ir. J.A. (Jan) Freie, bouwcoördinator gemeente Rotterdam.

Wat zien we dat er gebeurd?
De markt ligt niet stil, een goed product op de juiste plek 
loopt nog steeds. Wel is kleinschaligheid troef, dus plan-
nen  worden gefaseerd uitgevoerd om  risico’s te beperken 
en om de voorverkoop van 70% te halen. Oudere plannen 
worden vaak afgeprijsd en met een fi nancieringsconstruc-
tie zoals Koopgarant aantrekkelijker gemaakt. Klantcon-
tact maken is het adagium. Ook omzetting van koop naar 
huur komt veel voor maar daarvoor is er wel een belegger 
nodig. In de praktijk is dat vaak een corporatie, en soms 
ook een beleggend pensioenfonds.

Bijzonder voor Rotterdam (en de andere grote steden) 
zijn de binnenstedelijke projecten die per defi nitie niet 
te faseren zijn: een halve woontoren is immers onmoge-
lijk. Paradoxaal genoeg is juist het feit dat er meerdere 
functies in zo’n gebouw zitten de reden dat het project 
wel start. De woningen zijn dan bij wijze van spreken de 
bijvangst. Dat maakt de verkoop niet minder spannend, 
maar die pijn in de buik komt dan twee jaar na de start 
van de bouw!

Waar zetten we op in?

Netwerk op orde

Rotterdam kent een goed functionerend platform van 
bouwende partijen. Hierin zijn ontwikkelaars, corpora-
ties, aannemers, makelaars, beleggers, banken, stadre-
gio en gemeente vertegenwoordigd. Het secretariaat ligt 
bij het Ontwikkelingsbedrijf (ObR) en een onafhankelijke 
voorzitter garandeert de kwaliteit van de discussie en de 
afspraken. Ieder jaar gaat men op studiereis en maakt 
werkafspraken. In 2008 zijn de eerste maatregelen ge-
troffen om de bouw op gang te houden, zoals de erfpacht-
maatregel en de starterslening. In 2009 was er een ver-
schuiving zichtbaar van kwantiteit naar kwaliteit, maar 
ook een tendens om meer in te zetten op de bestaande 

Het aanjagen van woningbouw
Laat ik om te beginnen toelichten wat de functie van 
‘bouwcoördinator’ inhoudt. De gemeente Rotterdam 
heeft een lange traditie van het aanjagen van de woning-
bouwproductie. De naam dateert uit de jaren tachtig, 
maar in 2002 is de functie opnieuw ingesteld om een ge-
zicht te geven aan de target van het toenmalige college 
van 3000 bouwstarts per jaar. De gemeentelijk bouwcoör-
dinator is altijd aanspreekbaar voor bouwende partijen, 
kan zo nodig escaleren naar de verantwoordelijke wet-
houder en gaat dus ieder jaar opnieuw op pad met een 
woningbouwtarget.

Toen ik in 2008 de functie op mij nam werd ik in sep-
tember van dat jaar geconfronteerd met haperende in-
vesteringsbeslissingen. Ik herinner mij een presentatie 
aan het Rotterdamse Platform  Marktsector waarin ik die 
maand de vraag stelde: wat is er aan de hand? Er stonden 
meerdere ontwikkelaars tegelijk op die alleen riepen: “de 
banken lenen niet meer!”. Vanaf dat moment heeft Rot-
terdam alle middelen die haar ten dienste staan gebruikt 
om de woningbouw door de crisis heen te slepen. Hier-
onder zal ik die maatregelen toelichten en ingaan op de 
effectiviteit ervan.

Hoewel de werkgelegenheid in de bouw de stad ter harte 
gaat voert een gemeente meestal geen specifi ek beleid 
hierop. Het gaat een gemeente veel meer om het effect 
van nieuwbouw, namelijk het verbeteren van de woning-
voorraad. Voor Rotterdam is dat - grof gesteld -  van klein, 
gestapeld en gehuurd naar groter, grondgebonden en ge-
kocht. Die vervanging is een kwestie van lange adem. Met 
een woningvoorraad van een kleine 300.000 woningen en 
een jaarlijkse productie van circa 3.000 pak je slechts     
1% per jaar aan. Aanschrijvingen op de bestaande particu-
liere voorraad en renovatie van corporatiebezit zijn dus 
minstens zo belangrijk.
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voorraad en duurzaamheid. In november 2010 hebben we 
tegen elkaar gezegd dat Rotterdam geen bouwstop kent, 
maar juist open staat voor slagvaardige coalities.

Kiezen en toch vasthouden aan ambities

Het ligt voor de hand om  de effecten van de kredietcrisis 
door te vertalen naar een gewijzigde toekomstvisie. Toch 
heeft Rotterdam dat niet gedaan. De stad kent grote am-
bities, die in 2007 in de Stadsvisie zijn verwoord. Tot aan 
2020 willen wij 40.000 woningen bouwen in de stad. Het 
is onwaarschijnlijk dat dat aantal gehaald zal worden. Dat 
heeft onder andere te maken met de economische stagna-
tie  die zich bij alle Nederlandse gemeenten laat voelen.
De afgelopen tientallen jaren heeft Rotterdam een actief 
grondbeleid gevoerd. De gemeente voert dit grondbeleid 
om ruimtelijke ontwikkelingen zoals nieuwe woonwijken, 
nieuwe bedrijfsterreinen en stedelijke herstructurering 
te realiseren. Door als gemeente zelf de gronden te ver-
werven, bouwrijp te maken en te verkopen, kan zij de 
ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad sturen 
en regisseren. Met dit beleid initieert de gemeente groot-
schalige, risicodragende ontwikkelingen. Sinds 2005 heeft 
het ObR aangegeven dat het verdienvermogen hard ach-
teruit liep en dat men zich moest beraden op maatre-
gelen. De economische crisis heeft het proces versneld. 
Los van eventueel economisch herstel zal er geen herstel 
plaatsvinden van het verdienvermogen. Met de huidige 
marktomstandigheden moet de gemeente versneld onder 
ogen zien dat het verdienvermogen is opgedroogd en ne-
gatief uitpakt.

Als gevolg van de economische crisis en de daarmee sa-
menhangende terugloop in marktvraag lijken de ambities 
uit de Stadsvisie op dit moment niet haalbaar. De vast-
goedcrisis lijkt voor de komende jaren redelijk structu-
rele gevolgen voor plannen in de stad te hebben.  Een 
ding is zeker: we kunnen de komende jaren niet alles 
uitvoeren wat we tot nu toe ambieerden. We gaan dus 
langer doen over de bouwopgave van 40.000 woningen.
Dat betekent concreet dat we overstappen van aanbod 
naar vraag. In plaats van 4000 woningen per jaar zullen 

we de eerstvolgende jaren mogelijk slechts 1000 - 1500 
woningen bouwen. Belangrijk daarbij is een veranderen-
de werkwijze waarbij we uitgaan van een aanbodgerichte 
portefeuille en plannen meer vraaggericht gaan ontwik-
kelen.  Bij vraaggericht denken we onder andere aan het 
bouwen van meer grondgebonden woningen, voor Rotter-
damse gezinnen.

Om te voorkomen dat een groot aantal projecten elkaar 
blijft beconcurreren en daardoor (bij koopprojecten) 
voorverkooppercentages nergens gehaald worden is het 
nodig strategische keuzes te maken in het planaanbod. 
Rotterdam zal er voor kiezen om langzaam door te bou-
wen in de stad op de locaties waar projecten bijdragen 
aan voorwaarden als: vervullen van vraag van de consu-
ment, invullen braakliggende locaties, afmaken lopende 
projecten,  icoonfunctie en voortzetten fi nanciële afspra-
ken. Rotterdam zal er nadrukkelijk niet voor kiezen om 
alle bouwplannen voorlopig stil te leggen. 

Criteria om projecten door te laten gaan zijn: 
- Marktvraag/afzetbaarheid;
- Bijdrage aan aantrekkelijk woonmilieu;
- Afmaken van lopende projecten;
- Gecombineerde projecten, vaak  ‘iconen in de wijk’;
- Financiële dekking geregeld;
- Reeds gemaakte gebiedsafspraken.

Anders werken

Soortgelijke acties zijn in alle gemeenten aan de gang. 
Maar Rotterdam kiest daarnaast voor een nieuwe rolver-
deling. We zullen veel vaker de planologische procedures 
aan de markt overlaten. We moeten leren denken als een 
kleine gemeente. Hierdoor ontlasten we het gemeentelijk 
apparaat en spelen we in op de rolwisseling zoals bepleit 
door VNG. Een andere mogelijkheid is het aanwijzen van 
een gezamenlijke projectverantwoordelijke (namens alle 
partijen)  die met mandaat de voortgang bewaakt.  Ook 
dat is nieuw en lastig, maar - mits goed doordacht- vele 
malen effi ciënter.

_ ` a b c d a e f _ g h i h j k h l f m n m _ o d p h l q c r c s _
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Jan Freie studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en is sinds 1987 werkzaam bij de 
gemeente Rotterdam als stedenbouwkundige en ontwikkelingsmanager. Sinds drie 
jaar is hij Bouwcoördinator en jaagt de woningbouwproductie aan met alle legale 
middelen die er zijn.



In het laatste Platform Marktsector is daarnaast afgespro-
ken dat de bouwopgave gekoppeld moet worden aan ver-
groening van de stad, dat marktpartijen deelnemen aan 
vijf proefprojecten van transformatie van leegstaande 
kantoren, dat de nieuwbouw van kantoren nadrukkelijk 
wordt gekoppeld aan onttrekking van de oude voorraad 
door herbestemming en dat men de target van 3000 wo-
ningen voor gezinnen onderschrijft.

Visie op de toekomst van de bouwsector
De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn - zeker in Rotter-
dam - voor een groot deel van de consumenten te hoog. 
Rotterdam is niet de rijkste stad van het land, maar dat 
maakt creatief. De grondprijs is onderdeel van de uitein-
delijke kosten, maar ook de andere ketenkosten horen 
daarbij. Het perspectief van intensievere samenwerking 

in de keten is het onderzoeken waard, en dat doen we nu 
dan ook. Aannemers, ontwikkelaars, vergunningverleners 
en opdrachtgevers zullen meer bij elkaar in de keuken 
moeten kijken.

Vergunningverlening achteraf op basis van gestandaardi-
seerde aanvragen of – nog verder doorgedacht- via gecer-
tifi ceerde aanvragende ingenieursbureaus kan een deel 
van de kosten terugbrengen. Transparante of zelfs gedeel-
de grond- en vastgoedexploitaties zijn een mogelijkheid. 
Afhankelijk van wie er beweegt, gebeurt er iets of niets. 
In mijn visie is er niet een enkele partij aan zet, we zijn 
allemaal aan zet. Stilstand is achteruitgang. 
 
En innovatie is een goede Rotterdamse traditie.  !

Figuur 1,
Bouwput Centraal Station, Rotterdam.

Figuur 2, 
Bouwput Wilhelminapier, Rotterdam.
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Rudy Stroink, geboren in 1955 te Rotterdam, studeerde af als bouwkundig ingenieur aan de Tech-
nische Universiteit van Delft. Van 1981 tot 1985 was hij werkzaam voor ontwerpbureau Villa Nova, 
waar hij tevens medeoprichter van was. Hierna reisde hij af naar de Verenigde Staten, waar hij in 
Los Angeles tot 1990 actief was als zelfstandig projectontwikkelaar. Eenmaal terug in Nederland 
startte hij in 1993 met de Nederlandse dependance van de Amerikaanse projectontwikkelaar Tram-
mell Crow, genaamd Trammell Crow Nederland. Dit bedrijf, dat inmiddels onder de naam TCN 
vaart, kende een dusdanig voorspoedige start dat dhr. Stroink in 2003 besloot om met TCN op eigen 
benen te staan en de Amerikaanse mede-eigenaren defi nitief uit te kopen. Onder leiding van Rudy 
Stroink groeide TCN uit tot een projectontwikkelaar van internationaal formaat, met fi lialen in 
onder andere Nederland, België, Portugal, Engeland en Hongarije.© ª « ¬  ® « ¯ ° © ± ² ³ ² ´ µ ² ¶ · ¸ ¹ ¸ © º ® » ² ¶ ¼  ½  ¾ ©



“CYCLISCH DENKEN, MET KLEINE STAPJES”
Interview met: Ir. R. (Rudy) Stroink, CEO Trammell Crow Nederland (TCN).
Door: J.P.M. (Jim) Oberdorf BSc, Ing. H.A. (Henk) Schotsman.

Wat is de algehele tendens in de projectontwikkeling?
Het volume is ongeloofl ijk gekelderd; 75% van mijn ont-
wikkelingsportefeuille ben ik kwijtgeraakt. En ik heb sterk 
de indruk dat dat een goed gemiddelde is. Aan driekwart 
van de projecten spenderen we geen tijd meer, die gaan 
we nooit meer maken. De belangrijkste drijfveer is dat er 
geen fi nanciering meer is, er zijn niet veel banken meer 
die vastgoedprojecten willen fi nancieren, het vertrouwen 
is weg, het geld is er niet.

‘‘Nóg meer gebakken peren.’’

De crisis heeft fors ingegrepen, maar ik vind dat goed. 
Obama heeft gezegd: ‘Never waste a good crisis!’ Maar 
de situatie waarin we nu beland zijn hadden we midden 
jaren ’90 moeten regelen. Toen wisten wel al – er is niets 
zo voorspelbaar als de demografi e – dat het helemaal mis 
zou gaan. En toen zijn we toch een beetje verleid door de 
gekte van de ICT revolutie en de fi nancieringsgekte. Geld 
was heel makkelijk beschikbaar. En nu zitten we met nóg 
meer gebakken peren. We hadden toen moeten doorha-
len, op moeten houden met té grote sprongen, té grootse 
plannen en meer luisteren naar wat echt de behoefte is 
van deze maatschappij!

Als we die route gekozen hadden was er nu wel sprake 
geweest van een economische crisis, maar niet van een 
vastgoedcrisis. Dan hadden we nu een mooier Nederland 
gehad, want heel veel ambities zijn gesmoord, waardoor 
half afgemaakte projecten blijven liggen. Kijk maar naar 
Amsterdam.

Je ziet dat de publieke sector in ons land heel dominant 
is, dat is in de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Als de wet-
houder bij je komt en zegt dat hij nog een winkelcentrum 
erbij wil hebben, dan moet je van hele goeie huize komen 
om nee te zeggen. Dan is er ook nog een bankier die wil 
fi nancieren, en een belegger die ook nog van je wil kopen 
als het af is. Wie ben jij dan om nee te zeggen? Het enige 
dat ontbreekt in deze bijna gesloten belangenafweging 
is het maatschappelijk belang. Pak bijvoorbeeld een ar-
chitectenboek of een boek van een projectontwikkelaar. 
Daar staan geen mensen in. Ze maken foto’s van hun ge-
bouwen, geen foto’s van de mensen in hun gebouwen.

Hoe ziet u de rol van de projectontwikkelaar?
Als je het niet meer weet, moet je altijd naar een an-
dere branche kijken. Ik ben een Apple fan. De techniek is 
verouderd, maar het werkt en ziet er ook nog mooi uit. 
En het is een open platform voor andere mensen om er 
zelf ook nog iets aan toe te voegen. Als je dit model naar 
het vastgoed transplanteert doe je het goed. Een gebouw 
moet een hoog aaibaarheidsgehalte hebben, en je moet 
het zo ontwikkelen dat mensen er hun eigen dingen mee 
kunnen doen. Dat is tegengesteld aan de opvatting van de 
architecten; we maken nog steeds slaapkamers waarin je 
maar op één manier je bed kwijt kunt!

‘‘Ambities spiegelen aan de maatschappij.’’

Net als bij die Apple gaat het om branding. Binnen TCN 
hebben we het over Brandscapes. Elke wijk heeft een 
kleur (lees: concept) en op die manier moet je het ook 
bouwen en onderhouden. Het concept richt, organiseert 
en disciplineert. Om zo’n concept op te zetten moet je 
dus niet alleen naar de klant luisteren, want die kan dit 
niet bedenken. Dat is namelijk onze toegevoegde waarde.

Het ontwikkelen van een concept maakt deel uit van een 
cyclisch proces. Ik lees ontzettend veel, elke dag drie 
kranten, en uit elke krant haal ik een interessante ten-
dens. Die moet je interpreteren. Waar hangt deze mee sa-
men? Daar praten we samen over binnen het bedrijf. Daar 
maken we een product voor en als we dat hebben gaan 
we het testen bij de doelgroep, vaak door middel van een 
dinertje. Dan passen we het product aan, en gaan we iets 
maken waarbij we ruimte laten om in de loop van de tijd 
iets te kunnen aanpassen. Binnen ons bedrijf noemen we 
dat TCN fl ow, waarbij we proberen de ambities steeds te 
spiegelen aan de maatschappij, en dat is de toekomst! 
Het is een cyclisch proces van zelf interpreteren, zelf iets 
bedenken en dat dan heel goed testen. Ik ben tegen het 
uitnodigen van de buurt om het plan te ondertekenen. 
Henry Ford heeft ooit gezegd: ‘Als ik naar de klant had ge-
luisterd, dan hadden we nu stalen paarden gehad.’ Daar 
zit de essentie.
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Vóór 2008 was iedereen binnen TCN gelijk, er was geen 
sprake van hiërarchie. Zou dat nu nog mogelijk zijn?
Dat komt wel weer. Maar er is een periode geweest waar-
bij ik heb gezegd: ‘Ik ben de baas.’ En ik ben blij dat ik 
dat besluit toen genomen heb, dat is even heel hard nodig 
geweest. Maar het neemt niet weg dat ik heel slecht te-
gen hiërarchie kan.

Ik ben ontzettend positief over de mensheid, ik vertrouw 
iedereen, altijd. Dat is toch wel het makkelijkste, want 
wantrouwen is volstrekt zinloos. Maar als het fout gaat 
moet je meedogenloos zijn. In gesprekken ga ik dieper 
in op de voortgang en vraag ik door, die achterdocht is er 
wel bijgekomen. Maar het is te makkelijk om te wantrou-
wen, vertrouwen is veel moeilijker. 

Hoe verloopt de communicatie tussen de verschillende 
ontwikkelaars?
Het is een feit dat we in de branche slecht communice-
ren met elkaar. We moeten meer met elkaar gaan praten, 
maar dat hele gesprek vind niet plaats. Ze zijn bang dat 
ze zichzelf zwak maken, want dan doe je niet meer mee. 
Dan kun je geen zaken meer doen.

‘‘Bouwgrond wordt weer weiland.’’

Op beurzen staan nu nog steeds maquettes van 2008 en 
die worden nog steeds niet gebouwd. Dan vraag je of dat 
project van 2 jaar geleden nog doorgaat? En dan zeggen 
ze: ‘‘Ja, het gaat hartstikke goed, van de week nog een 
telefoontje gehad van een huurder die waarschijnlijk erin 
komt!’’ Prima, als je dat gelooft. Dat plan van de Zuid-as 
is er nog steeds, en ze denken nog steeds dat het zo ge-
bouwd gaat worden.

Ik geloof niet dat het goed komt met de woningmarkt. 
Projectontwikkelaars hebben duizenden hectares aan 
grond voor woningbouw gekocht, en die komen niet vol. 
Die collega’s moeten hun terrein weer gaan inleveren, dat 
worden weer weilanden. Het duurt nog wel even voordat 
dat zich weer gaat herstellen. Maar het is een stuk minder 
erg dan de kantorenmarkt.

Hoe ziet u de rol van de overheid in deze tijd?
De overheid zou vooral richtlijnen moeten maken, alleen 
zeggen wat ze niet willen, en absoluut niet zeggen wat 
ze wél willen. Dat bepaalt de markt wel! Uiteindelijk be-
paalt de politiek of het ook echt gebouwd mag worden. 
Dus minder uitvoerend en wat duidelijker. Het gevolg 
hiervan is dat het overheidsapparaat de helft kleiner ge-
maakt kan worden.

‘‘Het moet allemaal wat rigoureuzer.’’

Ik zat van de week in een gemeenteraadsvergadering. Ze 
moesten 25 miljoen euro bezuinigen (4%) en ze vroegen 
mijn mening: Ik vond dat ze voor 150 miljoen bezuini-
gen moesten gaan en daarna bedenken wat je met de 
resterende 125 miljoen aan nieuw beleid kunt opzetten, 
passend bij de nieuwe tijd. Dan ben je veel structureler 
bezig. Het moet allemaal wat rigoureuzer.

Op 2 december aanstaande verlaat u TCN en wilt u de 
politiek in. Stel dat u minister van Ruimte wordt, wat 
zou dan uw eerste zet zijn?
Ik zou een toespraak houden en zeggen dat dit het eind is 
van de overzorg van onze steden. De steden zijn niet onze 
problemen, maar onze kansen. We moeten die steden 
koesteren en verder brengen. Dat is het begin van onze 
toekomst. En er moet een nieuwe samenwerking komen 
tussen publiek en privaat, een nieuwe agenda. We moe-
ten richting de onderhandelingsplanologie.

‘‘Mijn geduld is op!’’

Als ik nu naar de gemeente ga met een mooi plan voor een 
winkelcentrum, dan zit ik met 24 mensen aan tafel, en 
die hebben allemaal wat te zeggen. Dat is een heel taai 
proces. Het systeem is maar op één ding gericht, en dat is 
het zo lang mogelijk handhaven van de status quo. Dat is 
ook een van de redenen dat ik ermee stop; mijn geduld is 
op! De wereld verander je niet door steeds toestemming 
te vragen. Ook de markt moet meer durven. Onze strate-
gie is: we vragen niet meer om toestemming, we bieden 
nederig onze excuses aan.
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Waar liggen volgens u de kansen en bij welke spelers?
De kansen liggen in de omschakeling naar herontwikke-
ling. De thema’s zijn voor mij: herontwikkelen, samen-
werken en ketenintegratie. De grote uitdaging zal de fi -
nancieringsmarkt zijn. Dat geldt voor woningen, kantoren 
en winkels. Het zal allemaal in kleinere stapjes moeten 
gebeuren, dan hoef je per keer minder te lenen.

‘‘De homo economicus.’’

Woningcorporaties zijn de spelers met de meeste kansen. 
Ik zie TCN ook wel als een bedrijventerreinen-corporatie. 
Corporaties en ontwikkelende beleggers, die gaan het 
goed doen de komende jaren! Dat lange termijn denken 
sluit beter aan op de verwachtingen van deze tijd. We 
gaan naar de homo economicus, de man die trots is op het 
feit dat hij met heel weinig geld toch heel goed kan le-
ven. Dat past beter bij de verzorgende, blijvende structu-
ren van woningcorporaties en TCN, dan bij ontwikkelaars 
die komen en gaan.

‘‘Wat overblijft zijn creatieve beleggers.’’

De ontwikkelende aannemer verdwijnt, tenzij ze zich 
kunnen specialiseren in duurzaamheid en gebouw- en 
bouwinnovaties. De ontwikkelende bank bestaat binnen-
kort ook niet meer, die houden op te bestaan, dat weten 
we allemaal. Wat overblijft zijn creatieve beleggers, die 
leven van cashfl ows, niet van de waarde. Je moet ervan 
houden, het moet van jou zijn. Het gaat dan niet alleen 
over bedenken en maken maar ook over de capaciteit om    
te verzorgen. Het begint past als het gebouw af is. De 
klant wil de hele ervaring van zijn werkomgeving, niet 
alleen de bakstenen.

Hoe ziet de toekomst van de bouwsector eruit?
Het vertrouwen is afgenomen. Men is voorzichtiger en 
conservatiever geworden. Mijn oplossing is het cyclisch 
denken, kleine stapjes nemen. Als je beperkte middelen 
hebt koop je geen nieuwe schoenen, maar poets je ze, en 
kun je toch heel lang gelukkig zijn met je schoenen. Die 
cultuur komt.

Taking ownership noemen ze dat in Amerika. Zelf ver-
antwoordelijkheid nemen in de maatschappij, maar dat 
zijn wij niet gewend. Dat komt door het huidige systeem, 
waarin de overheid zichzelf een centrale rol heeft toe-
gemeten in het regelen van het collectieve belang. De 
komende jaren moeten we leren leven met een ander 
soort overheid, met minder middelen. Daardoor ontstaat 
vanzelf ruimte op het middenveld. 

‘‘Ontwikkelaars moeten zich 
opnieuw profi leren.’’

Als ontwikkelaar zie ik mijn grootste opgave in het beden-
ken en maken van de nieuwe collectiviteit. Ons vak gaat 
over het samenbrengen van mensen, in wijken, werkplek-
ken, winkelcentra etc. Daar hoort ook een fl inke dosis 
maatschappelijke verantwoordelijkheid bij. Die aanpas-
sing is onvermijdelijk en naar mijn mening essentieel voor 
het voortbestaan van onze branche. Ontwikkelaars moe-
ten zich opnieuw profi leren, een periode afsluiten waarin 
we een slechte naam hadden en we moeten aantonen 
dat we verantwoordelijkheid nemen voor een betere en 
duurzame leefomgeving. Ik laat het graag aan een nieuwe 
generatie over.  !
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Het tijdperk van grenzeloos opportunisme is voorbij. Ieder weldenkend 
mens wist dat we met gekkigheid bezig waren. Woningen en kantoren gin-
gen lange tijd als warme broodjes over de toonbank. Tegen steeds hogere 
prijzen. Voor hetzelfde spul. Wie heeft er niet op een verjaardagsfeestje 
zitten opscheppen over de lage aanschafprijs van zijn woning (vaak nog 
in guldens) en hoeveel het huis ondertussen waard geworden was (vaak in 
euro’s)? En dan met een simpele rekensom laten zien dat je ondertussen 
ruim 2 tot 3 maal zo rijk geworden bent? Allemaal fl auwekul. Als je je huis 
verkoopt terwijl je een ander huis gaat kopen, betaal je net zo goed de 
hoofdprijs. Steek je al die “winst” in een volgende aankoop. Dat heeft wel 
met prijs maar helemaal niets met waarde te maken. We hebben elkaar 
verteld dat we in de vastgoedontwikkeling met luchtkastelen bezig waren. 
Maar dief van onze eigen portemonnee zouden zijn als we daar niet aan 
mee zouden doen. Dan deden anderen het wel. En voor sukkels wilden we 
niet uitgemaakt worden…

Het bijzondere is niet dat we in zwaar weer zitten. Het bijzondere is dat 
we net doen of we daar door verrast zijn. Leiden we aan collectief geheu-
genverlies? Hebben we niet geleerd van het verleden en kenden we geen 
varkenscycli? Allemaal krokodillentranen.

Het gaat slecht met de bouw. En ook al ben ik een rasoptimist, ik verwacht 
dat het nog wel eens heel veel slechter kan gaan met de bouw. De econo-
mie kan zich mogelijkerwijs met allerlei kunstgrepen nog wel herstellen. 
Maar ondertussen zijn heel veel mensen zich rot geschrokken. Vooral over 
de vraag of ze wel met de goede dingen bezig waren. Met groeien om de 
groei. Bezig met bouwen om de waardeontwikkeling op papier. Bezig met 
duurzaamheid als “nice to have”. 

Nu, in deze crisis, rijst de vraag of het niet anders kan. Wat duurzame 
waarde is. Welke concepten passen bij het adequaat en effectief huisvesten 
van mensen en organisaties. En welke daarvan passen bij de wijze waarop 
we ons van de ene plek naar de andere begeven en waarom? Ik voorspel 
dat het antwoord zal zijn dat het anders kan. Dat we duurzamer om kun-
nen gaan met het herbestemmen van vastgoed en het optimaliseren van 
bestaande stedelijke ruimte. Dat we minder fysieke ruimte nodig hebben 
om het “Nieuwe Werken” en de kwaliteit van ons bestaan tot wasdom te 
brengen. Gebruikmakend van alle moderne middelen op het vlak van Infor-
matie en Communicatie Technologie.

We zitten midden in een paradigma verschuiving. Op allerlei maatschap-
pelijke terreinen. En dus ook op onze (daarvan afgeleide) industrie van 
ontwikkelen en bouwen. Dat is niet wachten tot de bui over is. Dat is niet 
het bestaande iets beter doen. Dat is de dingen structureel anders doen. 
Less is more. Geen loze kreten. Maar echt handen aan de ploeg.

Er zal minder gebouwd worden. Maar wel op locaties die van nature kwa-
liteiten hebben. En passend op de doelgroepen die we willen faciliteren. 
Bestaand vastgoed zal niet langer ten prooi vallen aan platte rekensommen, 
maar worden beoordeeld en herontwikkeld vanuit de potentie die ze in zich 
draagt. Een kosten/batenafweging is niet meer genoeg. Het gaat om een 
afweging tussen waardecreatie en waardevernietiging. En geld, zo is geble-
ken, is daar maar een beperkt medium voor.

Goed nieuws voor degenen die willen bijdragen aan een betere samenle-
ving. Slecht nieuws voor profi teurs die verwachten dat het allemaal wel 
voorbij zal waaien. En tijd dat we de bouw gerelateerde opleidingen om-
vormen tot instituten die antwoorden gaan geven op de hedendaagse vra-
gen. Of zijn de studenten en docenten van mening dat we dat al doen?
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Maatschappelijk 
relevant


