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‘Jullie denken steeds meer als een corporatie’, 
concludeert de bestuursvoorzitter van Portaal, 
Dirk Jan van der Zeep, tegen het einde van het 
rondetafelgesprek. ‘Onze belangen liggen veel 
dichter bij elkaar dan in het verleden.’ 
‘Qua gedachtegoed staan we dicht bij cor-
poraties’, beaamt Nicole Maarsen, directeur 
Vastgoed bij Syntrus Achmea. ‘Uiteindelijk 
hebben we een aantal dezelfde doelstellingen, 
namelijk de wachtlijsten wegwerken en kwa-
litatief goede steden bouwen.’ Rendement is 
weliswaar belangrijker voor beleggers dan 
voor woningcorporaties, maar dat moet ook  
volgens Marien de Langen, bestuursvoorzitter 
van Stadgenoot. Tenslotte beheren ze ook 
hún pensioengeld. 
De uitdaging in de woningmarkt is groot, vindt 
iedereen. Er moet zoveel worden bijgebouwd 
dat van harde concurrentie geen sprake is: de 

ALLES DRAAIT OM DE GEMENGDE WIJK

taart is groot genoeg voor iedereen. Edvard 
van Luijn, director Acquisitie & Ontwikkeling bij 
Syntrus Achmea is ervan overtuigd dat ze slag-
krachtiger zijn als ze meer samenwerken. Dat 
blijkt bijvoorbeeld bij Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid. Corporaties, de gemeente 
en marktpartijen pakken de woningvoorraad 
daar samen grondig aan. Van Luijn: ‘Je ziet dan 
dat de rijksoverheid in beweging komt en veel 
geld beschikbaar stelt. Als we georganiseerd 
zijn, hebben ze er vertrouwen in.’ 

Social impact
Beleggers worden ook minder afgeschrikt 
door slechtere wijken. ‘Want daar hebben 
we al lang bewezen dat rendement en sociale 
impact prima samengaan.’ Door mooie wijken 
te maken, maak je immers zelf de waarde-
stijging van je bezit, benadrukt Maarsen: ‘Dat 

Beleggers en woningcorporaties zijn eigenaren van het vastgoed in  
de wijken. Syntrus Achmea Real Estate & Finance pleit voor meer 
samen werking. Hoe kunnen partijen samen investeren in wonen, 
betaalbaarheid, voorzieningen en werken? Vastgoedsturing arrangeerde 
een rondetafelgesprek met de belegger Syntrus Achmea en de 
woningcorporaties Portaal en Stadgenoot.
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wordt wel eens vergeten. Door te investeren 
in kwaliteit, creëer je meerwaarde.’ 
Vaak weten beleggers volgens Maarsen niet 
hoeveel ze kunnen betekenen voor een wijk. 
Wel zijn ze zich bewuster van hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. ‘De 2012-projec-
ten in Amsterdam, gericht op verbetering van 
de leefbaarheid in het centrum, zijn voor ons 
de ideale showcase om te laten zien wat je 
kunt bereiken.’ Bij hun beleggingsbeleid gaat 
Syntrus Achmea uit van de duurzame ontwik-
kelingsdoelen. Ook pensioenfondsen willen in 
toenemende mate iets goeds doen voor de 
generaties waarvoor ze sparen. ‘Wij hangen 
dat bijvoorbeeld op aan impact investment.’  

Gemengde wijk
Redenen genoeg om samen kwetsbare wijken 
onder handen te nemen. Maar hoe zou dat 
eruit moeten zien? Bij corporaties draait alles 
volgens Marien de Langen om de gemengde 
wijk. ‘We zagen wijken die geheel uit sociale 
huurwoningen bestaan altijd als een verwor-
venheid. Maar het blijkt ook een probleem te 
kunnen zijn, omdat kwetsbare mensen in een 
grote concentratie helaas een grotere kans 
hebben dat ze niet meekomen.’ Menging is 
hiervoor de oplossing. ‘Het enorme woning-
tekort in Amsterdam heeft als voordeel dat je 
tegelijk kunt mengen en verdichten. Mijn ide-
aal is dat je hetzelfde aantal sociale woningen 
houdt en tegelijk nieuwe woningen toevoegt.’ 

Kennis
De kennis van woningcorporaties over wat er 
in wijken speelt is nuttig als je gaat verdichten, 

vindt Maarsen. ‘Zij kunnen aangeven wat er 
nodig is: meer differentiatie, puur een andere 
doelgroep, meer ontmoetingsplekken? Ik heb 
een tijdje bij een corporatie gewerkt en ik ben 
ervan geschrokken wat er zich allemaal achter 
de voordeur van huurders kan afspelen. Als je 
mensen meer naar buiten krijgt waardoor ze 
elkaar ontmoeten, is dat misschien een begin 
van wederzijds begrip.’
In Amsterdam-West heeft de gemeente flink 
geïnvesteerd in ruimte voor ontmoeting. Synt-
rus Achmea heeft daar het pand West Beat 
in aanbouw, dat iets vergelijkbaars beoogt 
als de A’DAM Toren in Amsterdam-Noord. 
‘Onze doelstelling was om vrijesectorhuur in 
een compleet sociale huurwijk neer te zetten’, 
vertelt Nicole Maarsen. ‘De gemeente ging 
akkoord met een lagere grondprijs als ze dat 
zouden terugzien in de waarde van de archi-
tectuur, de uitvoering en de programmering. 
Onze intentie is dat het gebouw een motor is 
voor ontmoeting in de wijk. Er komen podia, 
horeca en ontmoetingsplaatsen en daarnaast 
150 huurwoningen van alle categorieën.’

Dialoog
Bij de tender heeft de ontwikkelaar al buurt-
genoten geïnterviewd en ze een rol gegeven 
in ideeën voor de programmering. ‘Dat wordt 
meegenomen in de exploitatie.’ Ook is er een 
film in de maak als uitnodiging aan de buurt 
om mee te denken. Precies wat Van der Zeep 
al enkele keren aanstipte: ‘Het is cruciaal om 
al in de planfase contact te zoeken met de 
omgeving en met alle partijen die daar actief 
zijn. Het is belangrijk dat er naar ze is geluisterd 
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en de belangen worden benoemd en gewo-
gen. Uiteindelijk moeten er wel keuzes wor-
den gemaakt.’ Corporaties hebben soms te 
maken met bewoners die in het verleden zijn 
teleurgesteld, vertelt De Langen. ‘Zeker als je 
woningen moet slopen, moet je eerst door veel 
boosheid heen, voordat je ze kunt vragen om 
mee te denken. Een van de grote sleutels is dat 
je ze iets moet bieden. Want anders hebben 
ze het idee: wij moeten weg, zodat beleggers 
en corporaties geld kunnen verdienen.’
Als poging om het wantrouwen tegen instan-
ties en corporaties dat met name in volkswijken 
leeft tegen te gaan, laat Portaal bewoners in 
Amersfoort, in het Soesterkwartier, zelf kiezen 
wat er gerenoveerd en verduurzaamd gaat wor-
den. Van der Zeep: ‘Dat noemen we Jouw Thuis. 
Huurders kunnen in een webshop uit een aantal 
producten kiezen voor een kleine huurverho-
ging als ze zonnepanelen willen, of een extra 
badkamer. Tot nog toe is dat zeer succesvol.’

Plint
Bij Syntrus Achmea gaat de discussie steeds 
vaker over de plint. Van Luijn: ‘Ontwikkelaars 
zien graag een hoge waarde van de plint zodat 
de huren omhoog kunnen. Wij willen zeker bij 
hoogbouw juist iets speciaals doen voor de 
bewoners en de buurt. Een fitnessruimte, een 
ontmoetingsplek of een woonkamer.’
De plint als toegevoegde waarde voor het 
gebouw, de verhuurbaarheid en de buurt 
blijkt veel beter te landen bij investeerders. 
‘Je kan daar nog werk aan toevoegen. Dus 
je hebt eerst de plint, dan bedrijven en daar-
boven wonen. Den Haag bouwt veel mixed 
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use-gebouwen waarin verschillende functies 
samenkomen.’

Gebiedsontwikkeling
Een tendens is dat de uitvraag over steeds 
grotere gebieden gaat. Zo ook in Utrecht. Van 
der Zeep: ‘Dan doe je de tender sowieso in 
een consortium, ongeacht of je een corpora-
tie of een belegger bent. Je bent dan aan de 
voorkant gedwongen om na te denken over 
hoe de buurt er gaat uitzien. In de tenders 
waaraan wij meedoen, zit een totaaloplossing 
voor alles. Dus mobiliteit, de verkeersstromen 
en de sociale component.’
Eigenlijk zijn we weer terug bij gebiedsont-
wikkeling, concludeert De Langen. ‘Hiervoor 
gingen we van project naar project. Nu moe-
ten we bij vernieuwing weer verkennen hoe 
een buurt eruit moet zien en hoe bewoners 
dat ook zien als vooruitgang. Dat lijkt me met 
beleggers kansrijker dan met ontwikkelaars.’

Flexibiliteit
Een belangrijk punt bij gebiedsontwikkeling is 
dat het proces flexibel is. Bij nieuwe ontwik-
kelingen, zoals een nieuwe woningwet, moet 
de samenwerking niet meteen vastlopen. Vol-
gens Van der Zeep kan dat door het project 
op te knippen in fases. Hij gelooft er heilig in 
dat voortdurend de wensen van de stakehol-
ders, bewoners en ondernemers binnenge-
haald moeten worden. ‘Ook als dat resulteert 
in aanpassing van het oorspronkelijke concept 
en de oorspronkelijke fasering. Je moet altijd 
oog hebben voor de sociale component van 
de vastgoedingreep die je doet.’ <
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