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INLEIDING

In het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een viertal cases. Deze
cases zijn gekozen binnen de grenzen van het gestelde onderzoekskader:
complexen met meervoudig ruimtegebruik in de binnenstad met een
woningbouwprogramma.
In de eerste plaats is er gekozen voor een onderscheid in gerealiseerde
projecten en projecten in uitvoering. Bij de reeds gerealiseerde projecten
kan een evaluatie worden uitgevoerd, terwijl bij de projecten in uitvoering
de meest recente opvattingen zijn meegenomen.
Ten aanzien van het woningbouwprogramma is er gekozen voor een
indeling in commerciële woningbouw en non-profit woningbouw. Er is niet
gekozen voor opsplitsing in koop en huur aangezien het verschil slechts de
financieringsvorm betreft. Het verschil tussen commerciële (profit)
woningbouw en non-profit woningbouw kenmerkt zich door een positieve
dan wel neutrale of negatieve financiële top. Dit criterium heeft gevolgen
voor de te volgen strategie.
In de stad betekend natuurlijk werken in een bestaande stedelijke context.
Een context die men, al dan niet, wenst te veranderen. Betreffende de nonprofit woningbouw is beide keren gekozen voor een sleutelproject in een
herstructureringswijk. Enerzijds vanwege de complexiteit en de positie in de
wijk (en daarmee samenhangend het meervoudige programma), anderzijds
vanwege de actualiteit van het onderwerp herstructurering. De projecten
zijn het Molukkerplantsoen in de Korrewegwijk te Groningen en het project
Baekelandplein in Woensel-West te Eindhoven.
Voor de commerciële woningbouw projecten is gekozen voor de context van
stadsvernieuwing, en vervolgens daarbinnen voor een nieuwbouw- en een
renovatieproject, respectievelijk Prinsenhof in het Beatrixkwartier te Den
Haag en het Entrepötgebouw op de Kop van Zuid te Rotterdam.
gerealiseerd
non-profit Molukkerplantsoen, Groningen
Woninobouwverenioinq IN
profit Entrepot gebouw, Rotterdam
HBG Vastqoed
tabel 1.1: casu1st1ek

in uitvoering
Baekelandplein, Eindhoven
Stichtinq Trudo
Prinsenhof, Den Haag
SFB Vastqoed

In tabel 1.1 zien we de gekozen casussen in relatie tot de hierboven
gekozen criteria. In bijlage I tot en met IV zijn de verschillende
projectbeschrijvingen
opgenomen,
respectievelijk
Baekelandplein,
Molukkerplantsoen, Prinsenhof en Entrepot.

F.J.J . Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e

6

1. MOLUKKENPLANTSOEN, GRONINGEN

Het Molukkenplantsoen ligt in het noordoostelijke stadsdeel van Groningen
en behoort tot de Korrewegwijk. De ontwikkeling heeft een relatief lange
periode in beslag genomen. In 1993 is de eerste paal geslagen, in 1995 zijn
de laatste onderdelen opgeleverd en het geheel officieel geopend.
1.1
HISTORIE
De stamijnen voor de Korrewegwijk zijn naar ontwerp van Berlage als
onderdeel van diens uitbreidingsplan voor de stad uit 1928. Waar
woonwijken normaliter echter in een tijdsverloop van zo'n 20 jaar werden
gebouwd, kent dit stadsdeel de invloeden van een hele eeuw, zowel wat
betreft bouw, verbouw als renovatie.

rt

figuur 1.1: stad, wijk en locatie [www.andes.nl]

De wijk is gelegen in het noordoosten van de Groningse binnenstad en
bestond uit zo'n 8900 woningen van de types boven- en benedenwoningen
en portieketagewoningen, gebouwd in voornamelijk de jaren '30 en '50.
Ondanks de stadsvernieuwing in de jaren '70 werd de wijk in het begin van
de jaren '80 tot probleemcumulatiegebied aangewezen. Als redenen werd
gegeven 'het wegvallen van de sociale samenhang/ onveiligheic:1✓
criminaliteit en drugsoverlast.
Woningstichting Volkshuisvesting (tegenwoordig 'In') constateerde destijds
dat de eenzijdige samenstelling van het woningbezit in de Korrewegwijk,
ongeveer 5.000 woningen met een huur onder de 400 gulden (€ 180,-) per
maand, en de dito bevolkingsinstroom slechts een problematische toekomst
kon betekenen. Een cocktail van renovatie, woningverbetering, sloop en
nieuwbouw voor hogere inkomensgroepen zou de oplossing moeten
brengen.
De bewoners waren echter faliekant tegen grootscheepse ingrepen in het
woningbestand, sloop en nieuwbouw waren onbespreekbaar. De corporatie
heeft toen, bij wijze van voorbeeldproject, een leegstaande kerk opgekocht
en op die locatie woningbouw gerealiseerd. Daarbij heeft zij een aanzienlijke
onrendabele top geaccepteerd.
F.J.J. Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TUie
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Het complex bleek een doorslaand succes in de wijk, verhuur was geen
enkel probleem. Daarmee was tevens het draagvlak gelegd voor ingrepen in
de rest van de wijk.
In 1991 werd de opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een
stedebouwkundig plan voor de wijk aan de hand van een geschreven
wijkvisie. De belangrijkste uitgangspunten hieruit worden genoemd in
paragraaf 1.1.1.
De wijk kende een zeer specifieke plek waar wonen, het wijkpark en een
van de tangenten van de stad elkaar raakten. In het stedebouwkundig plan
werd deze ongeïdentificeerde plek ingericht en tot 'gezicht' van de wijk
gemaakt: het project Molukkenplantsoen.
1. 1.1 UITGANGSPUNTEN
In de wijkvisie kwamen een aantal zaken expliciet naar voren:
• het deels herstructureren van de woningvoorraad naar type,
kwaliteit en prijsniveau om daarmee een meer gedifferentieerde
bevolkingsopbouw te bereiken;
• het vestigen in de wijk van zorgvoorzieningen voor onder meer
ouderen;
• het versterken van het voorzieningenniveau, onder andere door
uitbreiding van et winkelaanbod;
• het herstructureren van het openbaar groen en vervolgens het
verbeteren van het beheer van de openbare ruimte.
In de stedebouwkundige visie werden aanvullend de
uitgangspunten genoemd:
• markeren van de toegang tot de stad;
• duidelijker begrenzing van het park Molukkenplantsoen;
• afmaken van een aantal bouwblokken.

F.J.J . Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e
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1.2
PROJECTBESCHRDVING
Het project bestaat uit drie delen binnen één kader. Maar liefs vier
architectenbureaus werden ervoor ingeschakeld.
Het eerste deelproject is van de hand van Daan Scheffer. Het telt 78
driekamerwoningen, verdeeld over een hoogbouwblok en een gesplitst
laagbouwblok. Onder in de blokken bevinden zich een supermarkt en enkele
buurtwinkels. De woningen worden aan de achterzijde door galerijen
ontsloten. De hoge en aansluitende lage flat hebben aan de voorzijde één
gemeenschappelijke entree, die op het punt van de hoekverdraaiing als een
wig in de twee massa's steekt.

figuur 1.2: impressies [Ger vd Vlugt, Amsterdam]

Aan de oostzijde van de Oosterhamriklaan bepalen drie waaiervormige
stadsvilla;'s van KAW Architekten de skyline. De torens bevatten elk 16
appartementen en rusten op een gemeenschappelijke, langwerpige basis.
De middelste toren is aangepast voor de huisvesting van zelfstandig
wonende lichamelijk gehandicapten, de twee anderen zijn bestemd voor
senioren. De waaiervormige plattegronden zorgen ervoor dat elke woning
zoveel mogelijk profiteert van het uitzicht op het park en van de oriëntatie
op de zon. De woonlaag op maaiveldniveau biedt onderdak aan een
woonvoorziening voor lichamelijk gehandicapten.
De architectenbureaus AAS en Oving ontwierpen voor de NCHB het
verzorgingshuis Hamrikheem en een gebouw met 38 aanleunwoningen. De
bouwmassa van Hamrikheem (totale investering 5,8 miljoen euro) telt vier
woonlagen met elk 18 appartementen, gelegen rond een mooie open
entreeruimte. Bijzonder is het glazen atriumdak erboven dat in vier delen
kan worden geopend. Het verzorgingshuis is met een grote keuken
gekoppeld aan het aanleunwoningcomplex.

F.J.J. Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e
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Samenhang is bereikt door de eenheid in materiaalkeuze en kleurstelling. Zo
bestaat een groot deel van de eerste bouwlaag van de complexen uit een
doorlopende plint van donkerder baksteen, afgezet me een betonnen rand.
Verder geeft het op elkaar afgestemde lichte stucwerk bij de stadsvilla's het
verzorgingshuis en de aanleunwoningen het project aan de parkzijde een
luchtige, heldere aanblik. Aan de andere zijde zorgt het gebruik van rode
baksteen ervoor dat de Korrewegwijk een entreewand met stedelijke allure
heeft gekregen.

F.J.J. Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e

11

1.3

PROCES

1.3.1 INmATIEF
Het initiatief voor het project lag bij de Woningstichting Volkshuisvesting uit
Groningen. Zij hadden een aanzienlijk aantal woningen uit de betreffende
wijk in hun bezit. Al in het begin van de jaren '80 signaleerden zij de
problematiek van deze woningen en de eenzijdige samenstelling van de wijk
in het algemeen.
1.3.2 PROJECTORGANISATIE
De projectorganisatie bestond in eerste instantie uit Woningstichting
Volkshuisvesting en twee andere partijen. In de eerste plaats de Vendex
Food Groep, welke met een kleine buurtwinkel (Edah) al in de wijk
vertegenwoordigd was, welke interesse hadden getoond in het exploiteren
van een volwaardige supermarkt in de nieuwbouwsituatie.
Derde partij was de Heymansstichting voor de bouw van een nieuw,
kleinschalig verzorgingstehuis. Gezien de problematiek van de wijk kostte
het de nodige moeite om de stichting overgehaald te krijgen te participeren
in nieuwbouw op juist die locatie.
Als vierde partij was daar de Stichting de Noorderbrug, een organisatie die
in de drie noordelijke provincies woonvormen en activiteitencentra voor
mensen met een lichamelijke handicap exploiteert. De vraag en wens voor
een dergelijk centrum in de stad Groningen bestond al jaren. Gezien de
ontwikkelingen en de mogelijkheden die deze samenwerking hen kon
brengen, besloten zij zich aan te sluiten.
De gemeente hield zich, mede vanwege de tegenstand in de wijk, op de
achtergrond. Weliswaar zagen zij in dat er ingegrepen diende te worden in
de Korrewegwijk, maar politiek gezien ontbrak het mandaat voor het college
om zich hierin actief op te stellen.
1. 3. 3 PROCESVERLOOP
Het proces kent een lang verloop. Medio 1985 is het proces gestart door
Woningstichting Volkshuisvesting. Deze is in eerste instantie op zoek gegaan
naar participanten voor de ontwikkeling, parallel hebben ze de fundamenten
gelegd voor draagvlak in de wijk door sloop van de leegstaande kerk
gevolgd door de nieuwbouw van appartementen.

De gemeente vervult de rol van onafhankelijke partij . Zij geeft de
opdrachten tot het schrijven van een wijkvisie en tot het maken van een
stedebouwkundig plan voor de wijk. Verder stimuleert zij overleg tussen de
bewonersorganisaties en de ontwikkelende partijen, echter zonder zelf een
uitgesproken positie in te nemen.

F.J.J. Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e
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Door de vasthoudendheid van, met name, Stichting Volkshuisvesting is het
project uiteindelijk gerealiseerd. Toen deze partij draagvlak vond bij de
bewoners en, mede op basis daarvan, de benodigde medeontwikkelaars had
gevonden sloot zelfs een vierde partij zich aan.
Mogelijk nadeel van het project is dat de verschillende onderdelen van het
project qua beheer geheel losgekoppeld zijn. Feitelijk zijn het 3 separate
projecten welke onder een gezamenlijke paraplu en in samenhang zijn
gerealiseerd, waaraan echter in de beheerfase geen vervolg is gegeven.

1.3.4 VERDELING VAN TAKEN EN RISICO'S
Het was moeilijk voor Woningstichting Volkshuisvesting om tot een goede
projectorganisatie te komen. Op basis van eigen inzichten en later de
wijkvisie heeft zij gezocht naar zorginstellingen en een geschikte
supermarkt. Ook op een andere locatie in de wijk heeft zij gezorgd voor een
grote supermarkt, een Albert Heijn, welke qua verzorgingsgebied de wijk
zelfs overstijgt.
De grote plus voor Volkshuisvesting zat in het upgraden van de gehele wijk
en het bieden van passende herhuisvesting van de oudere bewoners.
Daarvoor heeft zij stevig in een aantal projecten moeten investeren en,
zeker bij de eerste nieuwbouw op de locatie van de kerk, een onrendabele
top moeten accepteren.
De gemeente heeft geen risico gelopen in dit hele proces, net zo min als de
drie overige participanten. De doelgroepen c.q. het draagvlak voor de
Heymansstichting en de Noorderbrug lagen immers op een ander
schaalniveau. De Vendex Food Groep heeft geen risico gedragen, zij is
huurder van de Woningstichting Volkshuisvesting.

F.J.J . Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e

13

1.4
INVLOED MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK
Het concept meervoudig ruimtegebruik was bij de ontwikkeling van dit
project slechts latent aanwezig. Volgens 'klassieke' voorbeelden werden de
voorzieningen, zoals supermarkt en activiteitencentrum, ondergebracht in
de stedelijke plint en de woningen c.q. kamers erboven.
Er is geen sprake van planontwikkeling met meervoudig ruimtegebruik.
Intensiveren was niet de primaire opgave van het project en specifieke
relaties tussen de onderdelen ontbreken eveneens. Er is feitelijk alleen
gecombineerd op basis van het etiket 'zorginstellingen'. Verdere integratie
van de instellingen, te denken van bijvoorbeeld aan een gezamenlijke
keuken, was mogelijk geweest.
De toevoeging van de supermarkt aan het programma kwam eveneens
voort uit de situatie. Ten eerste was het wenselijk bij het renoveren van de
woningen de bestaande buurtsupermarkt te verplaatsen en ten tweede was
het vanuit stedebouwkundig oogpunt wenselijk het voorzieningenniveau in
de wijk te upgraden en uit te breiden.
Qua kosten is er geen sprake van direct aanwijsbare meerkosten t.b.v. het
project. Hoogbouw was reeds wenselijk vanuit stedebouwkundig oogpunt.
Specifieke 'meervoudige' kosten ontbreken.

F.J.J. Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e
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1.5
LEERPUNTEN
De leerpunten voor dit project zijn:
1. Toepassen
van
de
planningsmethodiek van
meervoudig
ruimtegebruik had kunnen leiden tot intensiever gebruik en een
verdergaande integratie tussen de instellingen dan nu het geval is.
2. Het verkrijgen van draagvlak is zowel van belang voor de sociaalmaatschappelijke haalbaarheid alsook ten behoeve van het vinden
van participanten voor het project.
3. Het ontbreken van overheidsparticipatie maakt het project
aanzienlijk complexer qua organisatie. Naast interne consensus
(tussen participanten) dient er extern met 2 partijen rekening
gehouden te worden: bewoners en gemeente.
4. Commerciële onderdelen in het plan worden gebruikt teneinde
onrendabele onderdelen te compenseren. De haalbaarheid van het
totaalproject zou, vanuit oogpunt van kwaliteit, maatgevend dienen
te zijn.
5. Een juiste opbouw en bewaking van de ruimtelijke kwaliteit tijdens
de planvorming is van groot belang: vanuit wijkvisie naar
stedebouwkundig ontwerp naar architectonisch ontwerp.
6. Het gescheiden beheer kan, zeker bij meer commerciële
instellingen, op termijn leiden tot devaluatie van het project. De
aansluiting van de toekomstige functies op het project is immers
minder gewaarborgd dan in het geval van een gezamenlijke
beheerorganisatie.

F.J .J. Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e
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2. MARCONILAAN, EINDHOVEN
Project Marconilaan, een gezamenlijke ontwikkeling van Woningstichting
Trudo en CRA vastgoed, is gelegen in het noordwesten van Eindhoven. De
ontwikkeling is relatief eenvoudig verlopen, temeer daar de partijen min of
meer tot elkaar veroordeeld waren. Oplevering van het project wordt
verwacht medio 2003

2.1

HISTORIE

De wijk Woensel West is gelegen in het noordwesten van Eindhoven en kent
de officiële naam 't Groenewoud. Het aandeel huurwoningen is met 80%
waarmee het zelfs voor Eindhoven, waar het gemiddelde percentage met
55% al ruim boven het landelijk gemiddelde ligt, hoog te noemen is. In de
komende jaren zal deze wijk geherstructureerd worden, waarvan dit project
de feitelijke voorloper is.
De wijk huisvest met name studenten en allochtonen, waardoor het
inkomensniveau zeer laag is. De wijk kent bovendien een aantal problemen,
welke de herstructurering van de wijk in de weg staan. In de eerste plaats is
er, verspreid over de wijk, prostitutie gehuisvest met alle sociale problemen
vandien. Tweede probleem is de aanzienlijke overlast rondom
drugsgebruikers, een probleem wat vanuit het centrum naar de wijk is
verschoven. Daarnaast kent de wijk vele kleinschalige winkels, veelal met
allochtone eigenaar, gehuisvest in voor woning bestemde panden.

figuur 2.1: stad, wijk en locatie [www.andes.nl]

Het project Marconilaan is gelegen in het zuiden van de wijk, langs een van
de hoofdtangenten van de stad Eindhoven, de Boschdijk, en de binnenring
van de stad, de Marconilaan. In november 2001 is gestart met de sloop van
11 woningen ten behoeve van het project.

F.J.J . Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e
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In de wijk loopt het project 'Lekker wonen in Woensel-West', gesubsidieerd
door het Rijk en gemeente Eindhoven, voor een bedrag van 1,7 miljoen
euro. Wijkbewoners en organisaties hebben inspraak in de besteding van
deze gelden. Op termijn zullen hiermee onder meer een brede school
worden opgezet en het drugsprobleem worden aangepakt.
De huurwoning in deze wijk zijn voornamelijk eigendom van
Woningstichting Trudo. Zij is dan ook de trekker van dit project, waarmee
zij een aantal moeilijkheden uit de wijk wenst te halen. Het commerciële
onderdeel van het project wordt ontwikkeld door CRA vastgoed.

2.1.l

UITGANGSPUNTEN
De uitgangspunten voor het project Marconilaan zijn:
• aanpakken van de prostitutie;
• huisvesten van de kleinschalige winkels vanuit de wijk;
• geven van een gezicht aan de wijk richting Ring.

F.J.J . Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e
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2.2
PROJECTBESCHRIJVING
Het complex is te verdelen in 4 delen, zowel in realisatie als in beheer. We
onderscheiden de onderdelen Boschdijk, Baekelandplein, Edisonlaan, en
Marconilaan. Het ontwerp voor de plannen is gemaakt door
architectenbureau FIT uit Eindhoven. Het gehele project, stichtingskosten
ruim 18 miljoen euro, moet in de loop van 2003 opgeleverd worden.
Langs de Boschdijk komt een kantoorpand in 5 lagen voor de commerciële
verhuur en een bedrijfsverzamelgebouw. Dit sluit uitstekend aan bij de
reguliere
kantoorbebouwing
langs
deze
stadstangent.
Het
bedrijfsverzamelgebouw moet dienst gaan doen als soort van bazaar, waar
de kleinschalige bedrijven vanuit de wijk gehuisvest kunnen worden.
De ontwikkeling van deze ruimten is in handen van CRA vastgoed. De
huurprijs van de kantoren komt op circa€ 135,- per m2 per jaar.

figuur 2.2: impressies

Aan het Baekelandplein, grenzend aan de wijk, zal centraal de prostitutie
gerealiseerd worden. De overlast van rondrijdende auto's in de buurt zou
daarmee voorkomen moeten worden. Aan het plein worden 12 bestaande
woningen verbouwd tot bedrijfspanden voor prostitutie.
Aan de Edisonlaan worden 7 maisonnettes, 6 atelierwoningen en een
wijkpolitiepost gerealiseerd. Langs de Marconilaan tenslotte komt een
woontoren van 8 verdiepingen met 48 huurappartementen. Deze
appartementen zijn niet specifiek toegespitst op bewoners uit de wijk, die
wellicht tijdens de herstructurering hun huis zouden moeten verlaten, maar
worden via de reguliere procedures toegewezen verdeeld.
Gezamenlijke onderdeel van het project is de ondergrondse parkeergarage
voor 120 auto's. Deze is gelegen onder het kantoorpand en de
huurappartementen aan de Marconilaan.

F.J.J . Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e
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2.3

PROCES

2.3.1 INillATIEF
Het initiatief voor het project lag zowel zij Stichting Trudo als bij CRA
vastgoed welke een grondpositie had verworden op de betreffende locatie.
De commerciële ruimten zijn voor rekening van CRA, de non-profit
onderdelen voor Trudo, waarbij ze onderdeel zijn van de aanpak van de
gehele wijk.
2.3.2 PROJECTORGANISATIE
De projectorganisatie bestaat uit bovengenoemde partijen.
2.3.3

PROCESVERLOOP

Het proces is relatief eenvoudig verlopen. De weerstand vanuit de wijk was
niet groot, er was voldoende medewerking vanuit de gemeente. Om de wijk
integraal te kunnen aanpakken zijn er aanzienlijke middelen voorhanden,
ondermeer dankzij rijkssubsidie.
CRA heeft, door de aankoop van een aantal panden langs de Boschdijk, een
grondpositie verworden. Gemeente en Trudo konden daarom niet meer om
deze commerciële partij heen bij de aanpak van deze locatie.

2.3.4

VERDELING VAN TAKEN EN RISICO'S

De commerciële onderdelen zijn voor risico van CRA vastgoed, de non-profit
onderdelen voor risico van Trudo. Beheer is eveneens gesplitst in 3 delen,
namelijk Baekelandplein, Edisonlaan/Marconilaan en Boschdijk.

2.4
INVLOED MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK
Er is geen afstemming geweest tussen de diverse functies onderling. Vanuit
diverse doelstellingen is voor deze combinatie gekozen. De kantoren
vanwege de mogelijkheden tot verhuur ervan langs de Boschdijk, de
huurappartementen vanwege de vraag op de huurmarkt.
De prostitutie en het bedrijfsverzamelgebouw wordt gerealiseerd om enkele
pijnpunten uit de wijk te halen, evenals de politiepost.
Een betere afstemming tussen deze functies is ook niet mogelijk. Het imago
van de prostitutie zou, bij verdere integratie, afbreuk doen aan het imago
van het gehele project, terwijl dit juist een positieve impuls aan de wijk
dient te geven.
Kantoren en woningen zijn eveneens niet op elkaar afgestemd, voornamelijk
vanwege de verschillende partijen. Alleen de parkeergarage is een
gezamenlijke zet van deze partijen, waardoor er minder plaatsen
gerealiseerd hoefden te worden en wat tot een directe kostenbesparing zal
leidden.

F.J.J . Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e

20

2.5
LEERPUNTEN
De leerpunten vanuit dit project zijn:
1. De gezamenlijke parkeergarage leidt tot directe ruimte- en daarmee
kostenbesparing;
2. Het programma is tot stand gekomen onder druk van tegenstrijdige
visies. De commerciële ontwikkelaar wil immers commerciële ruimte
verhuren, waar de woningstichting vanuit een brede kader enkele
moeilijkheden uit de wijk wil halen en die herhuisvesten. Daardoor
ontstaat een programma met potentieel grote interne hinder.
3. Door de grondpositie van de ontwikkelaar en van de
woningstichting, zaten deze partijen met elkaar opgescheept. Voor
beiden waren hun belangen te groot , respectievelijk de kantoren
langs de Boschdijk en de toegang tot de wijk, om deze op te geven.
De partijen zijn daarmee tot elkaar veroordeeld.
4. De commerciële ontwikkelaar pikt de krenten uit de pap, waardoor
de commercieel interessante functie niet beschikbaar komt voor de
onrendabele onderdelen van het project.
5. Het strikt gescheiden beheer van de onderdelen leidt op termijn
wellicht tot devaluatie van de ruimtelijke kwaliteit. Voor wat betreft
de prostitutie kan dit echter een sterk punt zijn, eventuele overlast
is zo eerder te signaleren .
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3. ENTREPOT GEBOUW, ROTTERDAM

Het entrepotgebouw is een voorbeeld van een renovatieproject en is
gelegen op de Kop van Zuid, de centrumuitbreiding van Rotterdam op Zuid.
Het pand, ook wel 'de Vijf Werelddelen' genaamd, is van oorsprong een
pakhuis en nu verbouwd tot winkel- annex horecacentrum. Het pand is
opgeleverd in 1997.

3.1
HISTORIE
Van de Kop van Zuid mag worden verondersteld dat het bekend is bij de in
vastgoed geïnteresseerde lezer. Het is het fameuze uitbreidingsplan van het
Rotterdamse centrum aan de zuidzijde van de Nieuwe Maasoever of, zoals
de Rotterdammers zeggen, op Zuid.
In de tweede helft van de jaren zeventig neemt de gemeente het initiatief
om de oude havengebieden op Zuid te gaan herbestemmen. In 1978 heeft
de gemeenteraad, middels een structuurplan, besloten het gebied te
herbestemmen voor woningbouw ( 4000).
Sindsdien zijn er diverse plannen gemaakt voor het gebied door gemeente,
vooraanstaande en onbekende stedebouwkundigen en architecten. Het
betreft echter veelal deelplannen voor een bepaald gebied. Door al deze
studies groeide echter de waardering voor de plek en uiteindelijk realiseerde
men zich dat herbestemming van het gebied een impact heeft op het gehele
functioneren van de stad.

figuur 3.1 : locatiezoom [www.andes.nl]

Hoewel het heden ten dage logisch is dat de centrumuitbreiding op Zuid is
gerealiseerd ging dat in die tijd niet zonder slag of stoot. Zuid was toch
minderwaardig, een ander slag Rotterdammers, de echte havenarbeiders.
Noord en zuid waren feitelijk 2 aparte steden.
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Tegen deze achtergrond en de toenemende werkeloosheid, werd de Kop
van Zuid aangewezen als stedelijk vernieuwingsproject. Drijvende kracht
achter deze omslag in het denken over Zuid was het hoofd dienst
Stadsontwikkeling, Riek Bakker.
In oktober 1986 krijgt Teun Koolhaas opdracht een nieuw ontwerp te
maken voor de Kop van Zuid. Slechts driekwart jaar later wordt het plan
gepresenteerd aan de gemeenteraad. Naast sociale woningbouw worden
ook woningen in duurdere prijsklassen, toeristische attracties en
bedrijfsruimte
(voornamelijk
kantoren)
toegevoegd.
Belangrijkste
succesfactor was echter de brug die het stadscentrum rechtstreeks met de
Kop van Zuid zou verbinden.
In het oude havengebied lagen nog verschillende oude panden, zoals Hotel
New York, de hallen van de Holland - Amerika lijn en het Entrepotgebouw.
Deze gebouwen zijn herontwikkeld en geven het nieuwe deel van het
stadscentrum de, voor Rotterdam zo zeldzame, geschiedenis en allure.
3 .1.1 UITGANGSPUNTEN
Uitgangspunten voor het project waren:
• herontwikkeling van het pand;
• het realiseren van een wijkcentrum met benodigde voorzieningen;]
• het realiseren van een locatie met stedelijke voorzieningen;
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3.2
PROJECTBESCHRIJVING
Het Entrepotgebouw is onderdeel van het Entrepotgebied, gelegen rond de
havenarm waaraan het gebouw is gelegen. Het gebied is ontwikkeld vanuit
een maritieme thematiek. Naast het entrepotgebouw omvat het 56
havenwoningen in de koopsector en bijna 300 huurappartementen in, onder
meer, een woontoren.
De ontwikkeling van het gebied bestond uit twee delen. Eerst zou het
nieuwbouwprogramma gerealiseerd worden en in tweede fase zou het
pakhuis gerenoveerd worden. Het eerste deel zou bovendien een
samenwerking betekenen tussen Woningstichting de Unie en Mabon
Projectontwikkeling, tegenwoordig HBG Vastgoed. Wegens de gunstige
marktsituatie werd echter besloten het gehele gebied commercieel te
ontwikkelen.

figuur 3.2: impressies

Het ontwerp voor zowel het gebied als voor het entrepotgebouw was van
oorsprong van Cepezed. Zij hebben, ondanks de ingrijpende verbouwing,
het uiterlijk van het uit 1874 stammende gebouw gerespecteerd.
Het gebouw is over de volle lengte (200 meter) in tweeën gesneden en
voorzien van een atrium. Op de verdiepingen, aan weerszijden van dit
atrium, bevinden zich de kantoren en de loft-appartementen. Deze zijn
ontsloten middels galerijen aan het atrium en een glazen trappenhuis buiten
het gebouw.De begane grond wordt ingenomen door winkels en horeca
(commerciële ruimte).
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De opzet van de commerciële ruimten was van oorsprong kleinschalig
gepland. In een soort bazaaropstelling zouden alle mogelijke koopwaar
aangeprezen moeten worden. Langs de havenarm zou er ruimte zijn voor
horeca.
Toen Laurus het voornemen uitsprak een Konmar supermarkt te willen
realiseren in het pand, een groot aantal lofts en appartementen waren reeds
verkocht, zijn de plannen alsnog aangepast. De ontwikkelaar zag op tegen
het opzetten van een goede beheerorganisatie voor de bazaar en het
gebouw als geheel. Bovendien was de zekerheid, met een solide huurder als
de Konmar, veel hoger.
De aanpassingen aan de wensen van de Konmar, met name de installaties
en de afvoeren naar het dak, zorgden echter voor de nodige problemen en
meerkosten. Verkochte appartementen moesten immers weer aangepast
worden om een en ander op een kwalitatief juiste manier op te lossen.
Cepezed kon zich niet verenigen met de ingrepen in het ontwerp en feitelijk
de tenietdoening van het concept en trok de ultieme conclusie: ze trokken
zich terug uit het project. In het verlengde daarvan kreeg de ontwikkelaar
vervolgens te maken met diverse claims van verontruste kopers.
Uiteindelijk heeft HBG geen winst gemaakt op het gebied als geheel. De
tweede fase van het project bracht aanzienlijke tegenslagen waarmee de
winst uit de eerste fase ongedaan werd gemaakt.
Na oplevering is het project verkocht aan een belegger. Deze kreeg medio
2000 te maken met een aanzienlijke leegstand aangezien enkele kleinere
ondernemers, met name in de horeca, hun deuren niet open konden
houden. In de media werd vanuit diverse hoeken beweerd dat de
ontwikkeling mislukt was.
Het entrepotgebied was feitelijk te vroeg open gegaan, is de ontwikkelaar
van mening. Het draagvlak voor de functies ontbrak in de directe omgeving,
het project lag bijna geïsoleerd tussen de bouwputten. Vervolgens hebben
enkele ondernemers zelf nagelaten om promotie te maken voor hun zaak.
De echt onderscheidende zaken, hetzij qua culinair niveau hetzij qua
prijs/kwaliteit, hebben het wel weten te redden.
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3.3

PROCES

3.3.1 INIT1ATIEF
Het initiatief voor het project lag bij de gemeente Rotterdam. De gunning
van het project geschiedde aan de hand van een conceptvisie die aan twee
aannemers-ontwikkelaars is gevraagd. HBG Vastgoed kreeg het project
gegund op basis van hun concept 'Exotic Festival Market'.
Oorspronkelijk zou er samengewerkt worden met Woningstichting de Unie.
Gezien de marktsituatie heeft de ontwikkelaar uiteindelijk de gehele
ontwikkeling op zich genomen.

3.3.2 PROJECTORGANISATIE
De projectorganisatie was eenvoudig. HBG ontwikkelde en bouwde het
project, waarbij voldaan moest worden aan de strikte eisen van de
kwaliteitscommissie van de Kop van Zuid. Deze commissie controleerde de
ruimtelijke kwaliteit rond de projecten op de Kop.
3. 3. 3 PROCESVERLOOP
De verloop van het proces was, mede dankzij de eenvoudige organisatie,
feitelijk probleemloos. De enige aanpassing is de huisvesting van de
supermarkt in plaats van de kleinschalige winkeltjes/kraampjes zoals
oorspronkelijk gepland.
De bewoners van de nabijgelegen wijk Feijenoord hebben voornamelijk
tijdens de planvorming voor het gebied geprotesteerd. Tegen de oplossing
van Koolhaas, om het centrum van Rotterdam door te trekken naar Zuid,
stonden zij wellicht sceptisch over maar zij hadden er geen bezwaren tegen.
Tijdens de uitwerking van de deelprojecten zijn er dan ook relatief weinig
protesten meer geweest.

3.3.4 VERDELING VAN TAKEN EN RISICO'S
De gemeente heeft een kwaliteitscommissie ingesteld, waarmee zij op zeer
strikte wijze greep hield op de algehele kwaliteit van het gebied. Maar ook
op de deelprojecten had deze commissie aanzienlijke bevoegdheden. Naast
de welstandsfunctie, het beoordelen van de plannen, werd ook tijdens de
bouw en bij oplevering de kwaliteit beoordeeld. Daarbij ging het niet sec om
het nakomen van gemaakte afspraken maar de commissie kon ook nieuwe
kwaliteitseisen stellen.
De taken en risico's van de ontwikkeling lagen bij de private partijen . Zij
werden geselecteerd op basis van conceptontwerpen of -visies en kregen
vervolgens de opdracht gegund, binnen de door de gemeente gestelde
kaders. Deze strikte opstelling van de gemeente is de reden dat enkele
ontwikkelaars/beleggers hebben besloten niet te participeren.
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3.4
INVLOED MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK
Het project is vanuit een duidelijke visie en concept ontwikkeld, zowel op
stedelijke schaal als op gebouwniveau. Het plan als geheel en de fasering
was voldoende flexibel om in te spelen op de gunstige marktontwikkeling
voor koopwoningen, waardoor het project geheel commercieel ontwikkeld
kon worden.
Het gebouw is fysiek op te splitsen in 2 delen, namelijk de commerciële
ruimtes (winkels en horeca) en de kantoren en appartementen. Met name
voor de commerciële ruimten is een gezamenlijk concept gehandhaafd, de
kantoren en appartementen zijn hieraan toegevoegd.
Groot nadeel betreft het ontbreken van flexibiliteit op gebouw niveau. De
centrale hal was gepland als soort van bazaar opstelling. Met de komst van
de grote supermarkt (die weliswaar zich aanpaste aan het concept
'wereldmarkt') bleek echter dat er een te vroege beslissing genomen was
inzake de verkoop van appartementen. Dat leidde tot aanzienlijke
schadeclaims waardoor het project.

3.5

LEERPUNTEN

De leerpunten vanuit dit project zijn:
1. werken en beslissen vanuit een duidelijke visie en concept;
2. afstemming van samenhang tussen functies binnen het concept en
visie in afstemming van gerelateerde functies;
3. onvoldoende bouwkundige flexibiliteit en afstemming van proces op
uitwerking van essentiële onderdelen van het concept;
4. op juiste wijze ingespeeld op de marktvraag;
5. intensieve kwaliteitsbewaking door gemeente.
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4. PRINSENHOF, DEN HAAG

Het Beatrixkwartier heeft een directe toegang tot de A12, Den Haag es is
op loopafstand maar ook te bereiken via de lightrailverbinding of de tram.
Het gebied krijgt hiermee de allure van een internationale metropool. Een
levendige werkplek en of woonplek die getypeerd worden met de speciaal
geïntroduceerde term Business Unusual dan wel Living Unusual.
Onderdeel van het Beatrixkwartier is de Prinsenhof, een ontwikkeling van
het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. (SFB). Het project wordt momenteel
gerealiseerd en zal volgens planning vanaf najaar van 2003 tot voorjaar
2005 in fases worden opgeleverd.

4.1
HISTORIE
In Den Haag wordt, tussen de Utrechtsebaan en het centraal station, een
nieuwe zakenwijk gerealiseerd. Het gebied is daarmee al goed bereikbaar
maar wordt nog beter bereikbaar door de aanleg van een lightrailverbinding,
de RandstadRail die dwars door deze wijk komt te lopen.

figuur 4.1 : locatiezoom [www.andes.nl]

De aspiraties van de gemeente Den Haag waren vastgelegd in de nota 'De
kracht van Den Haag', geschreven in het kader van het grote stedenbeleid
van de Rijksoverheid. Daarin werden voor het Beatrixkwartier ondermeer de
volgende doelen gesteld:
• de stuwende diensteneconomie zoveel mogelijk aan de stad te
binden en niet naar de snelweg te laten ontsnappen;
• in de stad zelf woonmilieu's te ontwikkelen, die passen bij die
vernieuwende en sterk in expansie zinde kantoreneconomie;
• de met diensteneconome verbonden MKB-bedrijfvigheid meer in de
stad zelf te accommoderen.
De gemeente Den Haag en een aantal private partijen sloten in 2000 een
convenant ten behoeve van de herstructurering van het Beatrixkwartier.
Gezamenlijk zal de komende jaren een zakendistrict met een grootstedelijk
karakter worden gerealiseerd. Beeldbepalend zijn de imposante gebouwen
een een futuristische RandstadRail aan een brede, statige laan.
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Langs de Utrechtstebaan stonden wel al enige kantoorgebouwen.
Onderdelen daarvan worden gehandhaafd, maar er wordt toch zo'n 23.000
m 2 bvo gesloopt. De totale nieuwbouw betreft 150.000 m 2 bvo.
Het gebied bestond voornamelijk uit woningbouw. De bewoners hebben zich
tijdens de planvorming verzet tegen de komst van de oprukkende
kantoorkolossen . De gemeenteraad hield daarbij echter haar poot stijf.
Het functionele programma bestaat zowel uit kantoren, appartementen, een
hotel en natuurlijk winkels.
Het Beatrixkwartier kent een aantal grote projecten. Het SFB ontwikkelt er
drie, naast Prinsenhof ook het Centrecourt en Equinox. Daarnaast worden er
onder meer Beatrixpark fase 3 en de Monarch (voorheen de Steltloper)
gerealiseerd. Daarnaast uiteraard de aanleg van ondermeer de lightrail.

4 .1.1

UITGANGSPUNTEN

De uitgangspunten voor de Prinsenhof waren feitelijk dezelfde als voor het
gehele gebied, namelijk het combineren van wonen en werken, in nauwe
onderlinge samenhang, met in de plint hoogstedelijke voorzieningen.
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4.2

PROJECTBESCHRIJVING

Prinsenhof ligt in het hart van het Beatrixkwartier, op de hoek van de
Prinses Beatrixlaan en de Schenkkade. Markant is de kantoortoren op de
hoek van de Schenkkade. Daarnaast, haaks op de Beatrixlaan, zijn vier
schijfvormige gebouwen gepland.

figuur 3.2: impressies

Drie architecten van drie verschillende bureaus hebben aan het plan
gewerkt: Rob Ligtvoet van Kraaijvanger Urbis (kantoortoren), Hans van
Beek van Atelier Pro (hotel en kantoren aan zijde Beatrixlaan) en Kees
Rijnboutt van De Architectengroep (drie woontorens, gelegen aan de
Caroline van Nassaustraat).
Het plan omvat 60.000 m 2 kantoorruimte, 2.000 m 2 winkels/horeca, 209
woningen en 1070 ondergrondse parkeerplaatsen en een viersterrenhotel
met circa 200 kamers.
De kantoren, het hotel en de multitanantformule (mogelijkerwijs het Wold
Trade Centre) worden voorzien van van een dynamische plint waarin service
en dienstverlening centraal staan. Winkels, horeca, dienstverlenende
bedrijven, een fitnesscentrum en een kinderdagverblijf zullen hier gevestigd
worden en zijn toegankelijk voor zowel bewoners als omwonenden. De
functies groen en openbare ruimte zullen ruim vertegenwoordigd zijn in
Corporate Gardens, waarvan een deel voor iedereen toegankelijk is.
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4.3

PROCES

4.3.1 INmATIEF
Het initiatief voor de ontwikkeling lag bij de gemeente. Al in het begin van
de jaren '90 zag zij potenties in het gebied. De marktsituatie en het feit dat
de gemeente geen grondposities had in het gebied, leidde ertoe dat de
plannen in de ijskast gingen. Pas in 1998 zag de gemeente kans het proces
daadwerkelijk in gang te zetten, toen zij eigendommen verwierf in het
gebied.
4.3.2 PROJECTORGANISATIE
De projectorganisatie bestaat uit de gemeente, de initiatiefnemer, en een
aantal private partijen (waaronder het SFB). De gemeente heeft gronden
ingebracht en een stedebouwkundig plan laten opstellen voor het gebied.
De ontwikkeling geschied in PPS verband door de projectontwikkelaars
onder regie van de gemeente Den Haag.
4. 3. 3 PROCESVERLOOP
De opstart van het project heeft ruime tijd in beslag genomen. Aanleiding
daartoe waren het ontbreken van een grondpositie van de gemeente en de
groeiende economie, waardoor er tussen de partijen niet tot
overeenstemming kon worden gekomen.

In 1998 verwierf de gemeente een grondpositie en kon zij actief aan de slag
met het gebied. Zij liet een stedebouwkundig plan maken, door de Catalaan
Prof. Juan Busquet, en benaderde enkele ontwikkelaars om te komen tot
een PPS verband. Een convenant werd gesloten in 2000. In 2001 zijn de
eerste bouwprojecten gestart, Prinsenhof werd gestart in 2002.

4.3.4 VERDELING VAN TAKEN EN RISICO'S
De verdeling van taken en risico's is bij dit project niet duidelijk. Gemeente
heeft de regie en de private partijen ontwikkelen voor eigen risico. De
gemeente heeft echter gronden ingebracht. Onduidelijk is hoe de gemeente
daarmee nog in de afzonderlijke projecten betrokken is.
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4.4
INVLOED MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK
Hoewel het functionele programma vaststond, diende het nog ingevuld c.q.
uitgewerkt te worden met concrete huurders. Het programma is echter in
zo'n grote samenhang ontwikkeld en vanuit een zo duidelijke visie, dat er
gericht gezocht kan worden naar huurders.
In tegenstelling tot het entrepotgebouw, vormen wonen en werken bij deze
ontwikkeling de kern van het concept. De voorzieningen, waarvoor ruimte is
ingericht in de plint, worden primair hierop afgestemd. Het draagvlak dient
dus voornamelijk intern gevonden te worden.
Het project zal door de ontwikkelende organisatie zelf beheerd gaan
worden. De ontwikkeling is vanuit deze achtergrond gericht op
duurzaamheid, er wordt geïnvesteerd in kwaliteit. Daaruit vloeien relatief
weinig concrete meerkosten voort. Een van de weinige voorbeelden is de
kwaliteit van de kantoorgevel welke ook voor de woningen wordt toegepast.

4.5
LEERPUNTEN
De leerpunten vanuit dit project zijn:
1. integrale afstemming van functies over het gehele project
2. WTC en shortstay housing extra economie-gevoelige functies;
3. meerkosten kantoorgevel voor woningen;
4. project gericht op duurzaamheid, investeren in kwaliteit
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5. CONCLUSIES

Tabel 5.1, op de volgende pagina, geeft inzicht in de leerpunten per casusproject. Uit bestudering van de casuïstiek zijn de volgende, algemene,
conclusies te trekken:

proces
• vroegtijdige betrokkenheid van de gemeente bij het project zorgt voor
een sneller procesverloop. De gemeente als trekker zorgt echter voor
een trage procesgang door het logge ambtelijk apparaat;
• het hebben van sociaal-maatschappelijk draagvlak is zowel van belang
voor de haalbaarheid van het project als voor het vinden van
participerende partijen in het project, zowel publiek als privaat. Deze
beide belangen hangen bovendien onderling in sterke mate samen;
• gescheiden beheer impliceert een hoger risico betreffende de ruimtelijke
kwaliteit naar de toekomst.
haalbaarheid
• zowel bij profit als non-profit ontwikkelingen worden onrendabele
planonderdelen gecompenseerd met de niet-renderende onderdelen
indien er vanuit één (gezamenlijke) visie wordt gewerkt. Conflicten
tussen visies leidt tot én kwaliteitsverlies en een overall minder
renderend project;
• intensief gebruik kan leiden tot directe kostenbesparing, meer kwaliteit
leidt, door langere afschrijvingstermijn, niet automatisch tot hogere
kosten;
• programmering met integrale afstemming tussen de functies kan leiden
tot een eenzijdige marktbenadering.
kwaliteit
• afstemming tussen functies én voorzieningen kan leiden tot een meer
geïntegreerd programma en intensiever gebruik;
• werken vanuit een gezamenlijke v1s1e biedt houvast voor
programmering en proces en daarmee voor de bewaking van de
ruimtelijke kwaliteit;
• de kwaliteit van het eindproduct is sterk afhankelijk van het proces en
het benutten van de sturingsmomenten in dit proces.
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INTERVIEWS

OVERZICHT
1 oktober 2001

ir. M. Verweij, manager locatieontwikkeling, SFB Vastgoed
inzake Prinsenhof te Den Haag

4 oktober 2001

R. Thijssen, projectleider Stichting Trudo
inzake Marconinaal te Eindhoven

30 oktober 2001 ir. L. Kroon, directeur In
inzake Molukkenpaviljoen te Groningen
31 oktober 2001 ir. R. de Jong MBA, directeur HBG Vastgoed
inzake Entrepotgebouw te Rotterdam
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Prinsenhof te Den Haag
Naam:
Functie:
Bedrijf:
Vastgoed
Datum:

Maisa Verweij
Manager Locatie ontwikkeling
Sociaal
Fonds
Bouwnijverheid,

afdeling

1 oktober 2001

SFB Vastgoed
In opdracht van het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF
Bouw) investeert SFB Vastgoed in woningen, winkelcentra, kantoren,
bedrijfsruimten en grondposities. BPF Bouw belegt al vijftig jaar
pensioengelden, waarvan 30% in vastgoed.
Als pensioengeldenbeheerder voor de bouwsector heeft BPF Bouw en
daarmee SFB Vastgoed een sterke band met de sector. Zij stimuleren
daarom de bouwsector door zelf te ontwikkelen en op die wijze ook invloed
in de bedrijfstak te hebben (zeker ook tijdens een recessie). Daarnaast heeft
SFB Vastgoed oog voor de kwaliteit van werken binnen de bedrijfstak.

23.000
310.000 m 2
165.000 m2
€ 3 85 mil"ard
€ 350 mil"oen

Werkwijze
SFB hanteert een gebiedsgerichte aanpak bij ontwikkeling en beheer. Door
het aangaan van samenwerking met andere partijen in het gebied, trachten
zij het voorzieningenniveau integraal op een hoge standaard te brengen.
Tijdens de initiatieffase en ontwikkeling werd gekeken naar behoefte aan
ondersteunende functies in het gebied en werden deze integraal ingepland.
Te denken valt daarbij aan kinderopvang, daghoreca, servicepunten en
dergelijke. Tijdens de beheerfase onderhield men intensief contact met
bedrijven en was men zelfs bereid een deel van het facilitymanagement
over te nemen, of tenminste zeer intensief daarmee samen te werken.
Facilitymanagement als relatiebeheer dus. Zover mogelijk danwel
interessant werden dezelfde voorzieningen tevens aangeboden aan de
bewoners: schoonmaakdienst, kabelaansluiting et cetera.
De keuze voor bepaalde functies in een gebied, zowel kwalitatief als
kwantitatief, is voornamelijk gestoeld op marktonderzoek. Als bindend
element tussen deze functies noemde Mw. Verweij voornamelijk
voorzieningen, meer specifiek voor het Beatrixkwartier was ook de
doelgroep van zowel werken als wonen gelijk. Dat laatste impliceerde niet
dat dezelfde personen zowel wonen als werken in hetzelfde pand of gebied,
maar dat er wel een zelfde doelgroep gehuisvest werd.
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De combinatie van functies, en meervoudig ruimtegebruik in het algemeen,
leidde tot zowel een hogere ruimtelijke kwaliteit als tot een lagere
investering. Ruimtes konden gecombineerd worden (ruimtebesparing), het
hoge voorzieningenniveau zorgde voor hogere huren en langere looptijden.
De extra investeringen in kwaliteit werden op termijn terugverdiend in de
indirecte opbrengsten, de waardevermeerdering van het object.
Verschillen in levensduren werden opgevangen door bindende elementen
(entrees, architectuur, gevel) op elkaar af te stemmen. Verder was het
alleen mogelijk te zorgen voor zoveel mogelijk flexibiliteit, zowel voor
kantoren als voor woningen.
Prinsenhof
De integrale gebiedsgerichte aanpak is in het Beatrixkwartier voor SFB
Vastgoed extra aan de orde vanwege een drietal projecten welke men er
heeft lopen: Prinsenhof, Centrecourt en .. .. Maar ook daarbuiten wordt met
andere partijen aan een duurzame relatie en een goed voorzieningenniveau
gewerkt, bijvoorbeeld een gezamenlijke kinderopvang (vanwege het grote
benodigde draagvlak).
Functies functioneren vanaf +2 boven het maaiveld feitelijk als zelfstandig.
Parkeren (ondergronds) wordt gedeeld tussen wonen en werken, evenals de
voorzieningen en diensten (allen gehuisvest op Oen +1 van het complex).
Zoals gezegd kent zowel het wonen als het werken (de werknemers)
dezelfde doelgroep in het Beatrixkwartier: jonge professionals, hetzij
alleenstaand of samenwonend. Een mogelijk nieuwe doelgroep is de
emptynester, professionals welke tijdens de werkweek in het Beatrixkwartier
en in het weekend elders (buiten de stad) wonen, waar ook hun sociale
netwerk ligt.
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Marconilaan te Eindhoven
Naam:
Functie:
Bedrijf:
Datum:

dhr. Rob Thijssen
projectontwikkelaar
Stichting Trudo, afdeling Projectontwikkeling
4 oktober 2001

Stichting Trudo

Werkwijze
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Baekelandplein
Het project Baekelandplein heeft geen directe relatie met de wijk, volgens
Dhr. Thijssen. Wel worden een aantal zaken 'preventief' uit de wijk gehaald.
Zo wordt de bestaande prostitutie in het plan opgenomen, zodat de overlast
door bezoekers en dergelijke kan worden geminimaliseerd en beter toezicht
mogelijk is. Verscheidene kleine bedrijven/winkels, die nu nog zijn
provisorisch zijn ondergebracht in woonruimte, worden gegroepeerd in een
markthalsetting.
Langs de Marconilaan, de binnenring, wordt aan de wijk een 'gezicht'
gegeven door het kantoorgebouw en het appartementen gebouw. Het
beheer van de onderdelen is strikt gescheiden. De ontwikkelaar (CRA
Ontwikkeling) beheert en verhuurt het kantoorpand, Stichting Trudo
verhuurt de appartementen en het overige (maisonnettes, atelierwoningen,
prostitutiewoningen en markthal.
Als bedrijfsruimte voor prostitutie zullen overigens bestaande woningen
worden gebruikt. Deze zijn gesitueerd in een soort binnenplein, vrijwel een
separaat onderdeel van het plan. Een goede integratie in het plan was niet
mogelijk, vanwege het imago. Er is toen voor gekozen de prostitutie in een
separaat gebied grenzend aan het plan onder te brengen.
Een geslaagde combinatie vindt Dhr. Thijssen de samenwerking tussen de
ontwikkelaar en Trudo en de gevonden oplossing. Daarbij moet hij toegeven
dat in dat planonderdeel (de kantoren en appartementen) van
functiecombinatie nauwelijks sprake is. Alleen de parkeerplaatsen worden
gezamenlijk gebruikt. Hij verwacht wel dat er gezamenlijk gebruik zal
worden gemaakt van het semi-openbare binnenterrein. De ateiierwoningen
en maisonnettes (aan de Edisonlaan) hebben verder ook geen directe relatie
met de markthal.
Er is al met al geen duidelijke afstemming geweest tussen de functies
onderling in het plan, volgens Dhr. Thijssen is dat ook niet mogelijk. De
commerciële ruimte vraag immers volstrekt andere voorzieningen dan de
woonruimte of de prostitutie.
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Molukkenplantsoen te Groningen
Naam:
Functie:
Bedrijf:
Datum:

ir. Louwris Kroon
directeur

In
30 oktober 2001

In
In is ontstaan uit de fusie tussen de Stichting Volkshuisvesting en Stichting
Studentenhuisvesting in 2001. Beide stichtingen werkten echter al vanaf
1994 intensief samen.
In is een onderneming met een brede maatschappelijke instelling: zij wil
mensen een leefbare stad bieden. Dat komt tot uitdrukking in de ambitie
van In: Een omgeving scheppen waarin mensen het beste gedijen, zodat de
stad door mensen haar magie krijgt.
Daarin richten men zich in het bijzonder op mensen die extra zorg nodig
hebben, zodat zij net als iedereen naar hun wensen kunnen wonen en op de
mensen met minder geld, zodat hen toch ruimte en kwaliteit geboden
wordt.
I n in
. cI1" fers
Woninqen
Studentenkamers
Garages/parkeerplaatsen
Bedrijfsruimten
Startende bedrijven/ateliers
Complexen voor maatschaooeliike instellinqen

7.500
3.200
750
50
75
20

Werkwijze
In heeft een integrale visie op haar woningbezit, de stad Groningen en haar
maatschappelijke taak. Dit komt tot uitdrukking in het combineren van
projectontwikkeling, stadsvernieuwing en portefeuillemanagement bij
gebiedsontwikkeling. De Korrewegwijk is daarvan een voorbeeld, met het
Molukkenplantsoen als sleutelproject. Maar ook op andere locaties in de
stad realiseert in op gelijksoortige wijze stadsvernieuwing uitgaande van de
locatie, de mogelijkheden, de marktvraag en de doelgroep(en). In die
volgorde.
Korrewegwijk
In 1928 ontwierp Berlage een uitbreidingsplan voor de stad Groningen,
waarmee ook het basisstramien voor de Korrewegwijk kwam vast te liggen .
Waar woonwijken normaliter echter in 20 jaar tijd worden gebouwd,
huisvest dit stadsdeel de invloeden van een hele eeuw, zowel wat betreft
bouw, verbouw als renovatie. De wijk bestond uit zo'n 8900 woningen van
de types boven- en benedenwoningen en portieketagewoningen, gebouwd
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in voornamelijk de jaren '30 en '50. De wijk grenst aan het centrum van de
stad.
Ondanks stadsvernieuwing in de jaren 70 werd de wijk in het begin van de
jaren '80 tot probleemcumulatiegebied aangewezen wegens het wegvallen
van de sociale samenhang, onveiligheid, criminaliteit en drugsoverlast. De
bewoners waren echter faliekant tegen grootscheepse ingrepen in het
woningbestand, sloop en nieuwbouw waren onbespreekbaar. De corporatie
heeft toen, als voorbeeldproject, een leegstaande kerk opgekocht en daar
woningbouw gerealiseerd, daarbij een onrendabele top accepterend.
Verhuur van het complex was geen enkel probleem en het legde de basis
voor draagvlak in de wijk voor nieuwbouw, dat kon dus wel mooi, groter en
toch goedkoop al was dat laatste relatief.
Parallel aan deze eerste nieuwbouw werd een stedebouwkundige visie voor
de wijk ontwikkeld, waarbij de noodzaak om te komen tot een integrale
aanpak aan het licht kwam. In het stedebouwkundig plan voor de wijk werd
getracht in te spelen op de kwaliteiten van de locatie. Er was een groot
stadspark in de wijk aanwezig, het Molukkerplantsoen, gelegen aan een
belangrijke verkeersknoop in het noorden van Groningen.
En daar lagen de kansen voor de wijk: beter gebruik maken van de kwaliteit
van die een park aan een wijk geeft en het scheppen van een centrum cq
gezicht voor de wijk. Bovendien moest het voorzieningenniveau in de wijk,
met name van de winkels, omhoog, zodat ook draagkrachtige
bevolkingsgroepen er zich zouden vestigen.

Project Molukkenplantsoen
In de stedebouwkundige visie werden drie plekken aangewezen waar de
detailhandel zich moest concentreren. De direct aan het centrum grenzende
locatie heeft zich zelfstandig ontwikkeld, voor een tweede locatie is
supermarktketen Albert Hein benadert en voor de derde locatie, het
Molukkenplantsoen, supermarktketen Edah. Deze laatste was al in de wijk
aanwezig met een buurtsupermarkt en had reeds aangegeven te willen
uitbreiden. De corporatie wilde echter niet in het betreffende pand, van
oorsprong sec bedoeld als woonruimte, investeren en stelde voor
nieuwbouw te plegen. Edah had interesse.
Een supermarkt alleen, in één laag, geeft een wijk echter geen gezicht.
Daarom ging de corporatie op zoek naar een tweede partij, die werd
gevonden in een verzorgingstehuis. Deze partij werd, onder enige druk van
de gemeente, bereid gevonden zich op deze locatie te huisvesten. Zo
ontstond een plan voor een verzorgingstehuis met 20 aanleunwoningen,
een winkelvoorziening en een aantal seniorenwoningen. De corporatie bleef
echter zoeken naar andere functies die wilden toetreden tot het project.
Uiteindelijk zijn ook een activiteitencentrum en woningen voor lichamelijk
gehandicapten toegevoegd aan het plan.
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Met dit programma was het mogelijk een complex te realiseren wat aansloot
bij de locatie, het stadspark en de buurt: wonen aan/in het groen, een
gezicht voor de wijk, een hoger voorzieningenniveau en de mogelijkheid
voor ouderen om in hun wijk te blijven wonen. Dat laatste bood weer ruimte
voor een aanpak van de wijk door het vrijkomen van woningen.
Vanuit exploitatieoogpunt is het project financieel neutraal voor de eigenaar
van het complex, In. De commerciële ruimte is winstgevend, de zorgfuncties
zijn door een combinatie van voorzieningen (keuken e.d .) en ruimten,
minder verliesgevend. Maar alles in ogenschouw nemend beschouwd
Louwris Kroon het project als zeer winstgevend voor de wijk en daarmee
voor In.
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Entrepotgebouw te Rotterdam
Naam:
Functie:
Bedrijf:
Datum:

ir. Rob de Jong MBA
directeur
HBG Bouw en Vastgoed bv
31 oktober 2001

HBG Bouw en Vastgoed bv
Als onderdeel van HBG Bouw en Vastgoed bv, een dochter van de
Hollandsche Beton Groep nv, is HBG Vastgoed
een van de grotere
projectontwikkelaars in Nederland. HBG behoort tot Europa's grootste
bouwondernemingen en beheerst alle disciplines van het bouwen. HBG staat
wereldwijd voor een omzet van circa € 5,4 miljard met een aandeel van
HBG Bouw en Vastgoed van € 855 miljoen.
Binnen HGB Vastgoed onderscheid men vervolgens een tweetal afdelingen,
koopwoningen en commercieel onroerend goed. De projecten die HBG
Vastgoed ontwikkelt onderscheiden zich niet alleen door hoge kwaliteit maar
ook door een creatieve en eigentijdse visie op stedenbouw, architectuur en
binnenstedelijke ontwikkelingen. Als grote en veelzijdige bouwonderneming
beschikt men over de middelen en de deskundigheid om de meest
uiteenlopende vastgoedprojecten van initiatief tot oplevering integraal te
begeleiden. In totaal heeft HBG Vastgoed ca. 120 medewerkers.
Het Entrepotgebied en het Entrepotgebouw is overigens ontwikkeld door
MABON, de voorloper van HBG Vastgoed. Dhr. De Jong is pas na het
ontwerpen en vaststellen van het Masterplan in dienst getreden bij MABON
en dus pas vanaf dat moment betrokken geraakt bij het project.
Werkwijze
HBG Vastgoed onderscheidt in het algemeen een vijftal fases bij haar
projectontwikkeling. Fase 1 is die van initiatief waarbij HBG zich tracht te
onderscheiden van haar concurrenten door te komen met nieuwe
concepten. "Ontwikkelen is initiëren, het vermogen om in een vroegtijdig
stadium vraagstukken te signaleren en adequate antwoorden te genereren"
staat op de homepage.
De tweede fase 2 bestaat uit 2 elementen, de gebiedsontwikkeling en de
vastgoedontwikkeling. Voor beide niveaus heeft HBG de kennis en kunde in
huis om te komen tot een ontwerp met een haalbaarheidsstudie. Blijkt een
plan op alle fronten haalbaar dan wordt overgegaan op vergunningaanvraag
en eventuele procedures en wordt fase 3 gestart: de marketing van het
plan. Dit vindt veelal plaats door makelaars voor wat betreft de
koopwoningen en de te verhuren woningen, kantoren of bedrijfsruimtes.
Maar ook HBG zelf zal uiteindelijk het project moeten verkopen aan een
belegger. Ook dit vraagt om een marketingstrategie.
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Fase 4 is feitelijk de realisering van het gebied en/of het object. Dit geschied
door HBG Bouw, maar de Vastgoed-afdeling houdt een directe link met het
project om in te springen op een veranderende marktvraag, behoeften van
de huurders/kopers etc. De laatste fase betreft uiteraard het beheer tot de
overdracht van het project. Uiteraard kunnen daar ingrepen inzitten om het
project voor een belegger interessanter te maken, waarbij valt te denken
aan ingrepen in de omgeving en bewonerssatisfactie.
HBG Vastgoed ontwikkelt deels op basis van portefeuillemanagement.
Daarbij maakt zij onderonderscheid in eenvoudige projecten en complexe
projecten, met de daarbij horende risico's en potentiële rendementen.
Complexe projecten zorgen daarbij voor naamsbekendheid, zowel op de
arbeidsmarkt als bij opdrachtgevers, en worden extern en intern als
uitdagend en onderscheidend ervaren ten opzichte van kleinere
ontwikkelaars.
Kop van Zuid
Iedereen kent de Kop van Zuid, de uitbreiding van het Rotterdamse
stadscentrum op 'Zuid'. Het plan ontstond onder leiding van Riek Bakker,
destijds hoofd dienst stadsontwikkeling van Rotterdam. Nog steeds is men
bezig met het realiseren van het gebied wat recentelijk, met de opening van
het nieuwe Luxor-theater, ook daadwerkelijk haar eerste echte
centrumfunctie heeft gekregen.

Het Entrepotgebouw was van oorsprong een douanegebouw waar goederen
uit de hele wereld tijdelijk werden opgeslagen. Het gebouw bestaat dan ook
uit vijf delen, elk vernoemd naar een van de werelddelen. HBG werd, met
nog een andere aannemer-ontwikkelaar, gevraagd een visie OP. het project
en het gebied te geven. Als concept kozen zij voor 'Exotic Festival Market'
voor het gebouw en een maritieme uitstraling voor het aangrenzende
gebied. HBG werd de opdracht gegund, maar de ontwikkeling werd in 2
fases gesplitst: nieuwbouw en Entrepot.
Er waren drie partijen betrokken bij de ontwikkeling van het gebied:
gemeente, HBG Vastgoed en als derde woningcorporatie de Nieuwe Unie.
De bouwopgave bestond uit sociale en commerciële woningbouw en het
gecombineerde programma van het Entrepotgebouw. Openbare ruimte was
voor rekening van de gemeente, exclusief de semi-openbare binnengebied
van de beide woonblokken die het gebied kende. De nieuwbouw kwam voor
rekening van HBG en de corporatie, het entrepot voor HBG Vastgoed.
De eerste bouwfase verliep voorspoedig. Het betrof 2 bouwblokken met
woningen, aan de zijde van 'de Paperclip', een complex voor sociale huur
met een nogal negatief imago, met huurwoningen en aan de waterzijde met
koopwoningen. Hoewel het maritieme karakter van het gebied nooit écht tot
ontwikkeling is gekomen, spreekt de Jong toch van een geslaagd project.
De koopwoningen konden goed verkocht worden, ondanks de ongunstige
ligging ten opzichte van de 'Paperclip'.
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Entrepotgebouw
De Jong omschrijft meervoudig ruimtegebruik als een middel om
stedelijkheid te creëren. Vandaar dat is besloten tot een combinatie van
functies in het Entrepotgebouw, stedelijke sfeer door afwisselende
activiteiten. Hij is van mening dat die sfeer prevaleert boven de overlast
tussen functies.
Besloten werd ook de tweede fase te starten en het Entrepotgebouw te
gaan renoveren. Gezien de vraag naar koopwoningen in de andere delen
van het plan werd besloten koopwoningen te realiseren in het pand in plaats
van de geplande huurwoningen. Ook deze woningen vonden goede afzet in
de markt. De opzet van het verdere plan, kleine kantoren en kleine winkels
en restaurants bleef onveranderd.
De verhuur van de kleine winkelruimte liep echter niet zoals men had
gehoopt. Toen supermarktketen Konmar interesse toonde en een
speciaalmarkt wilde vestigen in het pand werd het roer omgegooid. Er was
echter uitgegaan van natuurlijke koeling in het atrium van het gebouw, het
concept van Konmar vraagt echter om specifieke koelinstallaties.
De buitenzijde van het pand was benoemd tot monument, eenvoudig
luchtbehandelinginstallaties plaatsen op het pand was geen optie maar
diende te worden uitgevoerd in glas. Mooi maar duur. Bovendien had men
bij de woningen al te maken met eigenaren, waardoor slechts door
onderhandeling gekomen kon worden tot voor beide partijen bevredigende
oplossingen. Dit leidde tot aanzienlijk tijdsverlies.
En dan nu ...
Een gedeelte van met name de restaurants loopt slecht. De Jong weidt dit
aan een tweetal oorzaken. De eerste is het in verkeerde volgorde gereed
komen van de voorzieningen en woningen. Hoewel in het plan eerst de
woningen zijn gerealiseerd was het draagvlak voor de winkels uiteraard te
weinig. Maar de grote bulk van woningen op de Kop van Zuid werden pas
geruime tijd later opgeleverd. Voor de restaurants ontbrak verder de
centrumfunctie, mensen komen niet makkelijk naar Zuid om alleen te eten
maar wel om eerst te eten en daarna naar bijvoorbeeld het theater te gaan.
'Automatische klandizie' ontbrak dus voor met name de restaurants.
Tweede oorzaak was het ondernemerschap van de restauranthouders.
Mensen komen niet makkelijk om alleen te eten, maar ze komen wel. In het
gebied ligt een van de betere restaurants van Rotterdam, die heeft over
klandizie niets te klagen. En ook andere restaurants draaien prima, vanwege
het unieke karakter of de goede keuken. Ontbreekt het hieraan dan blijven
de mensen weg.
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