
Aandacht voor gebruiker bepaalt 
succes gebiedsontwikkeling

WPM Groep en Vastgoedmarkt lanceren StiB Award

Geld, een ontwerp, huurders en 
vergunningen. Laten we aannemen 
dat aan die randvoorwaarden voor 
een bepaalde gebiedsontwikkeling 
is voldaan. De bouw wordt voltooid, 
de fanfare rukt aan, de burgemees-
ter houdt een toespraak en er gaat 
een schaar in een lintje. Binnen een 
of twee jaar na oplevering staat er 
bij een of meer initiatiefnemers 
misschien een onderscheiding op de 
schoorsteenmantel. Maar pas als de 
kranten waarin het stond gepubli-
ceerd allang zijn gerecycled, zal de 
toegevoegde waarde van een gebieds-
ontwikkeling duidelijk worden. Is die 
toegevoegde waarde er alleen voor 
geldschieters en de beperkte groep 
gebruikers van het vastgoed, of ook 
voor de stad of het dorp als geheel? 
Misschien zelfs voor het hele land? 
Of, nog beter, een werelddeel?

Jaarlijkse onderscheiding
Gebiedsontwikkelingen met grote 
meerwaarde voor de stad of het 
dorp kunnen meedingen naar de 
StiB Award van WPM Groep en 
Vastgoedmarkt. StiB staat voor 
Steden in Beweging. De nieuwe, 
jaarlijkse onderscheiding is er voor 
inspirerende gebiedsontwikkelingen 
die mens en stad met elkaar verbin-
den. Vitaliteit en dynamiek zijn de 
kernbegrippen. Alle toekomstige 
prijswinnaars hebben een ding met 
elkaar gemeen: ze zorgen voor meer 
leven, stroming en beweging. 
Het idee voor de prijs ontstond in 
oktober vorig jaar. Henk Jagersma 
(CEO Syntrus Achmea Real Estate & 
Finance), Elco Brinkman (toenmalig 
voorzitter Bouwend Nederland), 
Liesbeth van der Pol (voormalig 
Rijksbouwmeester) en Paul Schnabel 
(toenmalig directeur Sociaal 
Cultureel Planbureau) spraken 
tijdens het symposium ‘Vitale steden 
en dynamisch vastgoed’ ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van 
WPM Groep. ‘Na afloop vonden 
aanwezigen dat het thema van het 
symposium blijvende aandacht 
verdient’, aldus Pieter Affourtit. Hij is 
algemeen directeur van WPM Groep, 
de initiatiefnemer van de StiB Award.

‘Als vastgoedbeheerder en -adviseur 
zit WPM dicht op panden en hun 
huurders. Vanuit die rol zien we 
dagelijks wat wel en niet werkt. In 
de vastgoedontwikkeling gebeuren 
goede dingen. Maar het proces is 
voornamelijk gericht op een gebouw 
ontwikkelen, terwijl de leefomge-
ving veel meer omvat. Het doel voor 
de keuzes is uit beeld verdwenen: 
gebruik. Het zijn de gebruikers die 
een gebied bijzonder maken, via de 
interactie met de openbare ruimte. 
Ik pleit ervoor om het gebruik van 
stad of dorp meer aandacht te geven’, 
aldus Affourtit.

Van bovenaf
Sinds lange tijd drukt de overheid 
een zware stempel op de gebouwde 
omgeving. De sterke Nederlandse tra-
ditie van een planmatige ruimtelijke 
ontwikkeling spreekt uit een passage 
van het essay ‘Volop ruimte in een 
vol land’. Paul Schnabel, voormalig 
directeur van het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP), schreef het essay 
ter gelegenheid van het symposium 
van WPM Groep. ‘Sinds 1950, toen na 
de oorlog de bouw weer echt op gang 
kwam, zijn er vijf miljoen woningen 
bijgekomen, waarvan de helft in de 
laatste kwart eeuw. De nieuwe wij-
ken werden onder de hoede van de 
rijksoverheid vooral ontworpen als 
een plattegrond van in strenge regel-
maat geordende of in minstens zo 
bedachte onregelmatigheid geschikte 
bouwblokken, met stratenpatronen 
die vooral vanuit vogelperspectief 
gezien aantrekkelijk zijn.’
‘Werken werd gescheiden van het 
wonen, het reizen van het verblij-
ven, de vrije tijd van het dagelijkse 
leven en de winkels van de wonin-
gen. Mensen en mobiliteit werden 
de verbindende schakels tussen de 
fysiek gescheiden functies’, ver-
volgt Schnabel. Verderop schrijft de 
voormalig SCP-directeur: ‘Vanuit het 
zuiden kan de grens met België bijna 
fysiek worden waargenomen door 
het verschil in de mate en de aard 
van de ordening van de bebouwing. 
Uiteraard – voor Nederlanders van-
zelfsprekend – is ook de aanleg van 
de steden niet door toeval bepaald, 
maar het resultaat van een besluit 
van bovenaf.’

Bruisen
Affourtit meent dat de benadering 
minder planmatig moet worden. ‘Een 
vitale en dynamische stad kan er niet 
komen zonder sturing. Maar wees 
niet te krampachtig met ruimtelijke 
ordening. De sterke rol van steden-
bouwers laat te weinig ruimte voor 
spontane ontwikkelingen. Terwijl die 
spontaniteit juist nodig is. Zeker nu 
de positiviteit ver te zoeken is. Veel 
projecten stranden doordat de risico’s 
te hoog zouden zijn of financiers niet 
willen. Voor de betrokkenen is dat 
vervelend, maar het zal de creativi-
teit ten goede komen. We moeten 
daarop inspelen. Verleg het vertrek-

punt van de stenen naar het gebruik 
en bied ruimte voor dynamiek. Laat 
het groeien. Het effect zal zijn dat 
ondernemers, buurten en gemeente-
lijke overheden mooie dingen gaan 
neerzetten. Is het niet bewust, dan 
wel onbewust.’
Op die manier, betoogt Affourtit, 
ontstond anderhalve eeuw gele-
den de basis voor wat nu een van 
de trekpleisters van Europa is: het 
Museumplein in Amsterdam. ‘Je 
kunt het Museumplein zien als iets 
wat de lokale overheid welbewust 
heeft gecreëerd. In werkelijkheid is 
het een resultaat van beleid, onder-
nemingsgeest, de tijdsgeest en de 
voorkeur van het publiek. Het was 
een overheidsbeslissing om hier het 
Rijksmuseum te vestigen. Het waren 
investeerders die vlakbij, in wat toen 
nog een wei was, het Concertgebouw 
lieten neerzetten. Het waren particu-
lieren die in de stromen concertgan-
gers de aanleiding vonden om Bodega 
Keijzer te beginnen.’
Schnabel stipt in zijn essay hetzelfde 
mechanisme aan: hoe bezoekersstro-
men menging en concentratie van 
functies mogelijk maken en zo een 
gebied kunnen laten bruisen. ‘Het 
ooit doodsaaie Uithofcomplex van 

de Universiteit Utrecht is stedelijk 
verlevendigd door de komst van 
winkels, cafés, restaurants, sport-
voorzieningen, studentenflats, kleine 
bedrijven en de universiteitsbiblio-
theek. De onregelmatige en op het 
eerste gezicht ongestructureerde 
bebouwing krijgt daardoor een 
stedelijke allure die misschien niet 
mooi is, maar zeker voor overdag 
wel aantrekkelijk wordt gevonden. 
Schoorvoetend begint datzelfde 
effect nu op te treden op de Zuidas 
in Amsterdam en in de Resident 
en New Babylon rond het Centraal 
Station in Den Haag. De aanwezig-
heid van (heel) veel mensen die voor 
een langere tijd in een klein gebied 
moeten verblijven en behoorlijk 
koopkrachtig zijn, is daarvoor wel 
een voorwaarde.’

Trots
Maar ook buiten de trekpleisters en 
knooppunten is het mogelijk om 
gebieden meer kleur te geven, meent 
Affourtit. De enige voorwaarde is dat 
de gebruiker zich er thuis voelt. ‘Bij 
een winkelcentrum kan dit uitmon-
den in de typecasting van huurders 
en het neerzetten van een specifieke 
uitstraling. Bij een bestaand kantoor-
gebouw kan de omgeving aankno-
pingspunten bieden. Gaat er – ik 
noem een voorbeeld – aan de achter-
zijde een kinderboerderij open, dan 
kan het lonen om aan die achterzijde 
een uitgang te maken. Het geeft een 
nieuwe dimensie aan het gebruik.’
‘Een goed voorbeeld vind ik Raaks in 
Haarlem. Het is indrukwekkend hoe 
een nieuw binnenstedelijk project 
de kleur van de omgeving van de 
stad heeft overgenomen én heeft 
vormgegeven. Het blijkt dat mensen 
dit project ervaren als organisch 
onderdeel van hun stad. Dat verdient 
alle waardering.’
‘Ik ben benieuwd wat er gaat 

gebeuren met de omgeving van 
Rembrandtpark Building in 
Amsterdam, nu de toren een hotel 
huisvest en de laagbouw de Haagse 
hotelschool. De locatie is niet gemak-
kelijk: tussen de A10 en Oud-West. 
De gemeente kan daarin een actieve 
rol spelen door nieuwe bedrijvigheid 
mogelijk te maken. De kans ligt er 
om een plek te laten ontstaan waar-
mee omwonenden zich gaan vereen-
zelvigen, waar ze trots op zullen zijn. 
Gaat de gemeente die rol pakken?
‘Aan het einde van de rit worden 
we keihard afgerekend. Gebruikers, 
consumenten en bewoners omarmen 
een plek of zeggen: ‘Ik heb met niks 
met dit deel van de stad’. Wie in staat 
is om goede emoties ruimte te geven, 
kan succesvolle gebiedsontwikke-
lingen tot stand brengen. Het wordt 
laveren tussen maakbaarheid en het 
lukraak neerzetten van gebouwen. 
Tussen ambitie en ondernemerschap. 
Tussen ‘ik heb een droom’ en ‘eerst 
zien, dan geloven’. Bied elkaar de 
ruimte, maar durf elkaar ook uit te 
dagen. Zonder uitdaging geen vitale 
stad.’

WPM Groep en 
Vastgoedmarkt 
lanceren de jaarlijkse 
StiB Award. StiB staat 
voor Steden in 
Beweging. Toekomstige 
prijswinnaars hebben 
een ding met elkaar 
gemeen: ze zorgen 
voor meer leven in een 
stad of dorp.

Peter Hanff

Niet 
krampachtig 
omgaan met 
ruimtelijke 
ordening

Aanmelden

Een gebiedsversterking aanmelden 
voor de StiB Award 2013 kan nog 
tot 8 mei. De jury met onder meer 
Henk Jagersma en Paul Schnabel 
kiest uit vijf genomineerden de win-
naar. De prijs wordt op 5 juni tijdens 
de Provada uitgereikt aan de ge-
meente waar de gebiedsversterking 
plaatsvond en de direct betrokke-
nen. De prijs bestaat uit kunstfoto-
grafie van het project. De verant-
woordelijk wethouder van de betref-
fende gemeente krijgt tien foto’s, 
om zelf te gebruiken en uit te reiken 
aan de deelnemers aan het project.

GEBiEDSoNTWikkEliNG / PriJSVrAAG / WPM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 














 



























  
   
  



 
 



 

 

 

 

 





 

Ingezonden mededeling
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