
 20  |  |  VASTGOED ADVISEUR FEB RUAR I  2017

   
ACTUEEL  |  Nieuwbouw

A

Waar willen mensen wonen? Moeten we inzetten op megasteden met alle voorzieningen direct ‘om de hoek’? 

Of zijn weilandlocaties het antwoord op de woonwensen van Nederlanders? Duidelijk is in elk geval dat er veel 

te weinig woningen zijn voor het groeiende aantal huishoudens. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 

becijferde dat het planaanbod in de meeste gebieden sterk achterblijft bij de vraag. Vooral in Utrecht is dat het 

geval. Opvallend is ook dat slechts een derde van de woningvraag is gericht op centrumstedelijke gebieden. Het 

grootste deel van de woningzoekenden wil veel liever een huis in een groene randgemeente. En juist daar blijft 

het aanbod achter. Desondanks gaan stedenbouwkundigen door met de ontwikkeling van plannen voor het bin-

nenstedelijk gebied. Moet elk stukje groen in de stad wijken voor woningbouw? En bieden de enkele duizenden 

woningen die door transformatie van kantoorgebouwen ontstaan, voldoende soelaas?

megasteden of 
groene wijken  
in de regio?

ls het aan planoloog Zef Hemel ligt, is het ant-
woord zonneklaar: we gaan voor megasteden. 
Daar vinden de inwoners alles wat ze maar willen, 

stelt hij in ‘De metropool als wereldwonder’ (NRC, 23 sep-

tember 2016). ‘Wat is er subliemer en fascinerender dan 
een heel grote stad? De wereld verandert razendsnel en de 
verstedelijking voltrekt zich in een extreem hoog tempo. 
Maar Nederland doet in deze dynamiek nauwelijks mee’.
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Feijtel: “Niet iedereen kan in de stad wonen. Er is gewoon veel 

te weinig ruimte. Het is mooi dat er bijvoorbeeld in Amsterdam 

20.000 extra woningen worden gebouwd, maar dat betekent 

wel dat het aantal bouwlocaties snel op raakt.  

En je wilt toch ook nog wat groen overhouden in de stad?”

Feijtel betwijfelt dat. “Uit de Woningbouwmonitor van de 
provincie Noord-Holland blijkt dat daar een tekort dreigt 
van ca. 45.000 woningen als er geen aanvullende planca-
paciteit wordt gecreëerd. Mevrouw Geldhof doet aan wens-
denken. ‘Hard’ betekent in dit geval dat er planologisch al 
wat is geregeld en dat er in theorie gebouwd kan worden. 
In de praktijk blijkt altijd weer dat er tegenvallers zijn, waar-
door 25 à 30% minder wordt gerealiseerd dan aanvankelijk 
werd gedacht c.q. gehoopt. Projecten blijken toch te duur 
te zijn; er komen langdurige inspraakprocedures; de bodem 
blijkt fors vervuild te zijn, en ga zo maar door.”

VAN TEKENTAFEL TOT OPLEVERING
“Daarbij moeten we ook bedenken dat het zeven tot tien 
jaar duurt voor een bouwplan de route heeft afgelegd 
van tekentafel tot oplevering. We moeten dus heel snel 
op zoek naar locaties, als we in 2025 voldoende woningen 
willen hebben. Want bedenk wel: we moeten nog een forse 
inhaalslag maken doordat er tijdens de crisis zo weinig is 
gebouwd. En dan moet er ook nog worden gebouwd voor 
de toekomstige vraag. De provincie Noord-Holland lijkt dat 
niet in te zien: die loopt steeds achter de feiten aan. Ze gokt 
nog steeds op de bouw in binnenstedelijke locaties (waar 
de procedures vaak inderdaad veel ingewikkelder zijn). De 
vraag is groter dan werd ingeschat en de capaciteit wordt 
minder benut dan werd gedacht.”

De auteurs van ‘Groei en krimp’ zijn het volkomen met 
Hemel eens: ‘We moeten niet bouwen op plaatsen waar 
niemand wil wonen. Zo’n lappendeken van dorpen en ste-
den is niet aantrekkelijk. Zonde van de investeringen! Dus 
moeten we bouwen in de stad, waar werk is. Dat heeft een 
gunstige invloed op de woningprijzen’.

HARDE EN ZACHTE LOCATIES
“Niet iedereen kan in de stad wonen. Er is gewoon veel te 
weinig ruimte”, zegt Jos Feijtel, oud-wethouder van de ge-
meente Heerhugowaard, oud-burgemeester van Medem-
blik, adviseur Wonen én lid van de burgerinitiatiefgroep 
Dreigend Woningtekort. “Het is mooi dat er bijvoorbeeld 
in Amsterdam 20.000 extra woningen worden gebouwd, 
maar dat betekent wel dat het aantal bouwlocaties snel op 
raakt. En je wilt toch ook nog wat groen overhouden in de 
stad? Dus moet je op zoek naar nieuwe locaties buiten de 
stad. Sterker nog: wie nu niet op zoek gaat naar weilandlo-
caties, is medeverantwoordelijk voor de woningnood van 
de toekomst.”
Friso de Zeeuw, hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de 
TU Delft, is het met Feijtel eens. “De framing met ‘weiland 
bouwen’ is een truc waar we vanaf moeten. Het gaat niet 
om de echt waardevolle groene gebieden; die moeten 
we juist onbebouwd laten. En ik ben voor binnenstedelijk 
bouwen, maar in minimaal 50% van de projecten moet er 
subsidiegeld bij, gemiddeld zo’n 25.000 euro per woning.”

‘VOLDOENDE RUIMTE’
‘Er is tot na 2025 voldoende ruimte voor woningbouw in 
Noord-Holland’, zegt gedeputeerde Joke Geldhof (D66). 
‘Juist Noord-Holland wordt in de Woningbouwmonitor ge-
noemd als provincie waar voldoende harde plancapaciteit 
is. We hoeven helemaal niet te zoeken naar nieuwe bouw-
locaties, want er zijn er genoeg’.
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WONEN BUITEN DE STAD
Feijtel is blij met de mededeling van wethouder Laurens 
Ivens dat Amsterdam extra woningen gaat bouwen. Nog 
meer verheugd is hij met het advies aan woningzoekenden 
om ook eens in de omgeving van de hoofdstad te gaan kij-
ken. Ivens riep hen op om zich te oriënteren in gemeenten 
als Purmerend en Zaanstad. “Het is mooi dat er een einde 
komt aan de arrogante houding van de gemeente Amster-
dam”, zegt Feijtel. “Die had tot voor kort het idee dat ze het 

zelf wel kon oplossen. Nou, dat kan ze dus niet: het houdt 
een keer op met die verdichting. Ivens ziet dat in. 
Hij heeft natuurlijk gelijk als hij zegt dat de woningprijzen 
in Purmerend, Zaanstad en Almere veel lager zijn dan in 
Amsterdam, en dat er een prijsdempend effect kan optre-
den als mensen hun heil in die gemeenten gaan zoeken. En 
vergeet niet: vanuit die gemeenten ben je vaak sneller in 
het centrum van Amsterdam dan vanuit een – dure – Am-
sterdamse wijk. Ik woon zelf in Hoorn, en ik sta in 25 minu-
ten in hartje Amsterdam. Als we de opwaartse prijsspiraal 
in Amsterdam willen doorbreken, is er maar één oplossing: 
meer bouwen. Alleen als woningzoekenden voldoende 
keus hebben, kun je de prijzen in de hand houden.”

VINEX 2.0?
Feijtel: “We zien al enkele jaren dat gezinnen de stad ver-
laten omdat ze meer ruimte, licht en lucht wensen voor 
hun kinderen. Het aantal huishoudens dat de stad verlaat, 
is groter dan het aantal dat in de stad gaat wonen. Daar 
staat in Amsterdam een enorme toename van het aantal 
immigranten tegenover, waardoor de (economische) ver-
houdingen nog schever worden. 
Ik ben betrokken bij de opvang van statushouders. Zij krij-
gen een woning in een gemeente op het platteland. In veel 
gevallen verlaten ze die woning echter om in de stad te 
gaan wonen; vaak in een woning waar ook al familie woont.
De gezinnen die een – betaalbare – ruime woning in het 
groen zoeken, vinden die in de gemeenten op afstand van 
de stad. In tegenstelling tot wat stedenbouwkundigen ons 
willen laten geloven, zijn ze daar vaak heel gelukkig; ook in 
Vinexwijken. Daarmee pleit ik niet meteen voor een ‘Vinex 
2.0’, maar wel voor het zoeken naar mooie, ruime locaties 
die goed bereikbaar zijn vanuit de stad. Afstand speelt een 
minder belangrijke rol dan een goede infrastructuur. Die 
moet je dus goed regelen.”

De Zeeuw: “Een van de voornaamste oorzaken van de 

stagnerende nieuwbouw is het gebrek aan geschikte 

bouwlocaties. Dat roept herinneringen op aan de 

periode rond 1990. Ook toen was de vraag groot 

en het aantal mogelijke bouwlocaties klein”
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gas geven in noord-holland!
Uit de meest recente woningbouwmonitor van de provincie blijkt dat 
de woningbehoefte in deze provincie tot 2040 groeit met 231.000 
woningen. Omdat er (harde en zachte) plancapaciteit is voor 159.000 
woningen, is er in elk geval een tekort van 72.000 woningen. Van 
die 159.000 geplande woningen liggen er 93.000 op zachte locaties: 
daarvoor is planologisch nog niets geregeld.
Ook binnenstedelijk bouwen is geen echte oplossing: van de 
plancapaciteit binnen de stadgrenzen is maar 50% ‘hard’. En dan 
is er nog het probleem Schiphol: van de totale plancapaciteit van 
159.000 woningen liggen er 118.000 in het gebied waar vanwege de 
belemmeringen van Schiphol niet of weinig mag worden gebouwd.

De monitor laat zien dat er vooral in het zuidelijke deel van Noord-
Holland een groot tekort aan woningen is. Echter: in het Noord-
Hollands Dagblad van 17 januari jl. melde een makelaar al dat het 
‘een gekte is op de Zaanse woningmarkt’.  Ook daar wordt vaak 
meer geboden dan de vraagprijs. De burgerinitiatiefgroep Dreigend 
Woningtekort concludeert dan ook: ‘Alleen forse toevoeging aan de 
voorraad kan een rem op de prijzen zetten!’
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Tekst: Carola Peters

Beeld: Roger Wouters

”GEEN MEGASTEDEN”
Friso de Zeeuw vindt dat het de hoogste tijd is voor een 
nieuw Vinexplan. Met het idee van megasteden is hij 
snel klaar: “Wie wil daar nu wonen? Bijna niemand! Het 
plan van Zef Hemel is een nachtmerrie. Als je kijkt naar 
succesvolle steden en agglomeraties, zie je dat de kleine 
en middelgrote stadsregio het beste scoort. Nederlanders 
houden van de afwisseling tussen stedelijke bebouwing, 
voorzieningen, groene ruimte en water. En wat te denken 
van de huizenprijzen in een megastad als Londen? En 
de dreigende segregatie die daarvan onvermijdelijk het 
gevolg is? Denk ook aan de reistijd die nodig is om op je 
werk – en weer thuis – te komen. Die loopt in Londen op 
tot drie uur.”

We moeten dus wel degelijk op zoek naar nieuwe bouw-
locaties, stelt De Zeeuw. “De nieuwbouwproductie moet 
naar minimaal 70.000 woningen per jaar. Een van de 
voornaamste oorzaken van de stagnerende nieuwbouw is 
het gebrek aan geschikte bouwlocaties. Dat roept herin-
neringen op aan de periode rond 1990. Ook toen was de 
vraag groot en het aantal mogelijke bouwlocaties klein. 
In nauw overleg met gemeenten en provincies is toen 
een programma samengesteld dat de bouw van een half 
miljoen woningen mogelijk maakte. Met aandacht voor 
groen, bereikbaarheid etc. De Vinexwijken, inderdaad. Een 
groot succes, waarnaar in het buitenland met afgunst 
wordt gekeken. Dat de culturele elite van Nederland deze 
mooie wijken als saai en levenloos betitelt, gaat voorbij 
aan de mensen die er wonen. Zij hebben het prima naar 
hun zin. We moeten die wijken natuurlijk niet kopiëren; 
het wordt anders. Het gaat mij vooral om de methode en 
de ambitie die de Vinex kenmerkte. Het zal moeten komen 
van provincies en gemeenten, maar juist waar de nood het 
hoogst is, zitten de provinciebestuurders van Utrecht en 
Noord-Holland te slapen.”

IMAGO
Dat is ook de kritiek van Feijtel. “Daarnaast speelt het 
imago van stad en platteland ook een rol. Als je het gevoel 
krijgt dat je een loser bent als je niet in de stad maar op 
het platteland en – nog erger: in een Vinexwijk – woont en 
je voortdurend hoort dat iedereen in de stad wil wonen, 
wordt dat een self fulfilling prophecy: dan wil iedereen dus 
in de stad wonen. Toen ik wethouder was in Heerhugo-
waard, kwamen er bussen vol mensen uit de stad die daar 
geen woning konden vinden. Ze waren meteen verkocht 
als ze zagen wat Heerhugowaard te bieden had. Je moet 
woningzoekenden dus laten zien hoe prettig het is om te 
wonen in een gemeente die bij de stedenbouwkundigen 
– onterecht – niet in hoog aanzien staat. Ook in Almere 
en Zoetermeer zijn heel mooie wijken met prachtige wo-
ningen!”
Hij is niet bang dat de keuzevrijheid van de consument en 
vraaggestuurd bouwen worden beperkt door grootschalig 
bouwen. “Hebben mensen die in Amsterdam of Utrecht 
een woning willen kopen, die keuzevrijheid wel? Ze moeten 
binnen drie minuten beslissen. Dat noem ik geen keuzevrij-
heid.
Met de moderne technieken is het heel goed mogelijk om 
te bouwen naar de wensen van de toekomstige bewoners. 
Eenvormigheid is helemaal niet synoniem met grootscha-
lig bouwen. Je kunt in hoge mate variëren met diepte, 
indeling etc. Dan creëer je keuzemogelijkheden voor de 
bewoners, zeker als de prijzen ook nog wat zakken.” ■

De Zeeuw: “De framing met ‘weiland bouwen’ is een 

truc waar we vanaf moeten. Het gaat niet om de echt 

waardevolle groene gebieden; die moeten we juist 

onbebouwd laten. En ik ben voor binnenstedelijk bouwen”
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