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De projectontwikkelaar en duurzame woonmilieus, 
wat zijn de mogelijkheden? 

Afstudeeronderzoek Mark Pe terse 

Bouwkunde, Vastgoedbeheer 
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VOORWOORD 

VOORWOORD 
Met dit afstudeeronderzoek beeindig ik de studie Bouwkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Al snel werd mij duidelijk dat ik de afstudeerrichting 
Vastgoedbeheer het interessantst vond. Middels excursies raakte ik gelnteresseerd in de 
projectontwikkeling. Afstuderen bij IBC-Vastgoed was voor mij dan ook een logische 
keuze. IBC-Vastgoed heeft mij de mogelijkheid geboden om onderzoek te doen naar het 
ontwikkelen van strategieen om zich als projectontwikkelaar te onderscheiden van de 
concurrentie. 

Ik ben door verschillende mensen uit het bedrijf begeleid en die wil ik bij deze bedanken. 
Als eerste gaat mijn dank uit naar Eric Bras. Eric is helaas te vroeg overleden. Hij was een 
inspirerende begeleider met veel vernieuwende ideeen. De eerste maanden van mijn 
afstudeerperiode werden gekemnerkt door bergen literatuur en pittige discussies met hem 
over verfrissende ideeen. 
Vervolgens gaat mijn dank uit naar Clemens Veraa die de begeleiding over heeft genomen. 
Met hem heb ik in een hoog tempo naar mijn tussencolloquium toegewerkt. 
Na mijn tussencolloquium heeft Erna van Holland de begeleiding vanuit het bedrijf 
voortgezet. Samen hebben we besloten de probleemstelling drastisch aan te passen wat 
meer werk tot gevolg had, maar ook resulteerde in een interessanter onderzoek. lk wil Erna 
bedanken voor haar constructieve bijdrage aan dit onderzoek. 

Vanuit de Universiteit ben ik begeleid door Jos Smeets en Stefan Maussen. Om de twee 
weken hebben we samen mijn stukken doorgenomen en ik heb altijd kunnen rekenen op 
stevige feedback. Dankzij deze begeleidingen ben ik uiteindelijk tot een bevredigend 
resultaat gekomen. Bij deze wil ik hen dan ook bedanken, niet alleen voor de bijdrage in dit 
onderzoek, maar ook voor de bijdrage van de afgelopen vier jaar waarin ik door hen ben 
begeleid bij verschillende projecten. 

Tevens wil ik mijn familie en natuurlijk mijn vriendin Loes bedanken voor de geboden 
steun gedurende mijn afstudeerperiode. Ze hebben af en toe flink wat te verduren gehad, 
maar ze hebben altijd het vertrouwen in mij behouden. Daarnaast gaat mijn dank uit naar 
mijn vrienden die geholpen hebben bij de presentaties. 

Mijn gehele afstudeerproces is voor mij een intensief leertraject geweest. Het kenmerkte 
zich door pieken en dalen. Op sommige momenten was ik niet te stoppen en kon ik mijn 
begeleiders overstelpen met nieuwe stukken. Op ander momenten kwam er gedurende een 
langere periode geen letter op papier omdat ik de rode draad van het onderzoek volledig 
kwijt was. Dan kreeg ik steevast het advies van Jos en Stefan, om even afstand te nemen. 
Ik moet zeggen, dat deed ik met plezier! Maar het werkte wel, want iedere keer wist ik de 
rode draad weer op te pakken wat uiteindelijk geresulteerd heeft in het voorliggende 
onderzoek. 



SAMENVATTING 

SAMENVATTING 
Op de koopwoningenmarkt vindt een verandering plaats. In de Randstad is nag sprake van 
een aanbiedersmarkt, maar in de noordelijke en oostelijke pravincies is de tendens ingezet 
dat het aanbod grater is dan de vraag. In deze regio's is al sprake van een vragersmarkt. In 
de situatie van een vragersmarkt neemt de concurrentie tussen de prajectontwikkelaars toe. 

Hoe kan de prajectontwikkelaar zich in een vragersmarkt prafileren? Met de woning kan de 
prajectontwikkelaar nauwelijks meer een voorsprang behalen op de concurrentie. Wonen 
omvat echter meer dan alleen de woning. De woonbeleving van de woonconsument wordt 
gevormd door het woonmilieu; het geheel van woning, woonomgeving en locatie. Op het 
gebied van de woonomgeving en de locatie kan de prajectontwikkelaar wel een voorsprang 
behalen op de concurrentie want op dit gebied kan hij zich nag onderscheiden. 
Een van de onderdelen van een te volgen strategie voor de prajectontwikkelaar in deze 
marktsituatie is het ontwikkelen van duurzame woonmilieus. Hierbij dient duurzaan1 te 
warden opgevat in brede zin. Dit houdt in dat het woonmilieu niet alleen moet voldoen aan 
milieudoelstellingen, maar dat het tevens voldoet en blijft voldoen aan de woonwensen van 
de gebruikers en daarmee oak flexibel is en toekomstwaarde heeft. 

Met het ontwikkelen van een duurzaan1 woonmilieu zal de prajectontwikkelaar voldoen aan 
de eisen van de eventuele opdrachtgevers (gemeente en corporatie) en tevens aan de 
woonwensen van de afuemers (woonconsument en corporatie) en daarmee kan hij een 
voorsprang verkrijgen op de concurrentie. Dit leidt tot de volgende prableemstelling: 
Welke mogelijkheden heeft de p rojectontwikkelaar om zich te projileren in een 
vragersmarkt met de ontwikkehng en het beheer van het openbaar domein in een 
duurzaam woonmilieu? 

Om de duurzaamheid van een woonmilieu te kunnen bepalen is in dit afstudeeronderzoek 
een instrument ontwikkelt dat bestaat uit alle inrichtingsfactoren die van invloed zijn op een 
woonmilieu. De inrichtingsfactoren warden onderverdeeld in technische, functionele, 
sociale en visuele factoren, zie overzicht I . Het instrument is oak inzet baar bij de 
pragrammering van een woonmilieu. In deze situatie kunnen per inrichtingsfactor ambities 
gesteld warden. 
De technische factoren bestaan uit ecologische en fysieke factoren. De ecologische 
factoren vormen de basis (onderlegger) van de planstructuur van de openbare ruimte. De 
fysieke factoren vormen een uitwerking hiervan. Het betreft de materialisatie van het grijs 
en het groen. 
De .fanctionele factoren bestaan uit de gebruiksfactoren en de voorzieningen. Deze 
factoren zijn bepalend voor de functie van het woonmilieu. Bij deze factoren zijn grate 
verschillen waarneembaar tussen verschillende typen woonmilieus. 
Voor het wooncomfort zijn de sociale f actoren belangrijk. De sociale prablematiek is zeer 
divers en lastig aan te pakken. De beste oplossing is voorkomen van sociale problemen, 
maar in bestaande buurten kan daar vaak geen sprake meer van zijn. De belangrijkste 
prablemen bestaan uit de bewonerssamenstelling en sociale overlast. 
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De visuele factoren worden gevonnd door de beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit wordt 
bepaald door het samenspel van alle bovenstaande factoren. Alleen de 
bewonerssarnenstelling en een aantal voorzieningen zijn niet direct van invloed op de 
beeldkwaliteit. 

D . . hf f t emnc mgs ac oren 
Water en ruimtelijke ordening 

Ecologische factoren Groenstructuur 

De technische factoren 
Energie infrastructuur 
Technische staat 

Fysieke factoren Onderhoudbaarheid 
Technische veiligheid 
Functionaliteit 

Gebruiksfactoren 
Flexibiliteit 
Handhaafbaarheid 
Verkeersveiligheid 

De functionele factoren 
Commerciele dienstverlening 
Overige dienstverlening 

De voorzieningen Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-medische en culturele 
voorzieningen 
Yekeer- en vervoervoorzieningen 

Bewonerssamenstelling 

Inbraken 

De sociale factoren 
Yervuiling 

Sociale overlast Bek ladding 
Vandalisme 
Overlast van bewoners 

A.fl1ankelijk van alle 

De visuele factoren De beeldkwaliteit 
bovenstaande factoren 
uitgezonderd de voorzieningen 
en de bewonerssamenstelling 

Overzicht 1 De inrichtingsfactoren 

Om de mogelijkheden van de projectontwikkelaar te kunnen bepalen om tot een duurzaani 
woonmilieu te komen is het nodig de belangen en de posities van de betrokken partijen in 
zowel het ontwikkelingstraject als het beheertraject in kaart te brengen. Onderscheiden 
worden de woonconsument, de gerneente, de corporatie en de projectontwikkelaar. 
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In dit onderzoek wordt ingegaan op de binnenstedelijke en de suburbane woonconsument. 
De belangen van de woonconsument volgen uit het leefstijlonderzoek van Bastiaansen en 
Kolpron. V oor de binnenstedelijke woonconsument zijn de meeste voorzieningen, de sociale 
factoren en de beeldkwaliteit zeer belangrijk. Voor de suburbane woonconsument zijn bijna 
alle factoren belangrijk. De nadruk ligt daarbij op privacy, veiligheid en rust. Wei dient er 
rekening gehouden te worden met het verschillend gewenste schaalniveau van de 
voorzieningen van beide typen woonconsumenten. De suburbane woonconsument is 
bijvoorbeeld al tevreden met een buurtwinkelcentrum terwijl de binnenstedelijke 
woonconsument pas tevreden is bij een grote diversiteit aan verschillende commerciele 
voorz1enmgen. 
De woonconsument heeft in beide type woonmilieus gedurende het ontwikkelingstraject een 
zwakke positie. De woonconsument heeft geen invloed op de planvorming en moet maar 
hopen dat de openbare ruimte aan de woonwensen voldoet. In het beheertraject is de positie 
van beide typen woonconsumenten sterker. Bijvoorbeeld in de situatie van een Vereniging 
van Wijkeigenaren. In dit concept zijn de bewoners eigenaar van delen van de 
woonomgeving en sturen zij zelf de beheerwerkzaamheden aan. 

De gemeente is de partij die regisseert en controleert. Zij stelt de randvoorwaarden in het 
ontwikkelingstraject en heeft middels verschillende instrumenten mogelijkheden tot 
bijsturing van de planvorming. De belangen van de gemeente liggen bij een duurzaam 
woonmilieu. Bij de totstandkoming zijn verschillende diensten betrokken (planontwikkeling 
en stadsbeheer) die ieder opkomen voor hun eigen belangen. In het ontwikkelingstraject 
wordt de dienst stadsbeheer al wel betrokken bij de planvorming zodat er aan de belangen 
van de dienst kan worden voldaan. 
In zowel het ontwikkelingstraject als het beheertraject heeft de gemeente een sterke positie. 
In het ontwikkelingstraject ligt de nadruk op regie en controle terwijl in het beheertraject de 
gemeente vaak zelf de opdrachtgevende partij is. 

De corporatie is de exploitant van huurwoningen en is daarmee net als de gemeente vooral 
gebaat bij een duurzaam woonmilieu. Voor de corporatie zijn ook alle inrichtingsfactoren 
belangrijk of zeer belangrijk. 
De positie van de corporatie is in beide trajecten sterk. In het ontwikkelingstraject is zij 
opdrachtgever of zelf de ontwikkelende partij . In het beheertraject is zij met eigendom in de 
wijk een belangr~jke speler. Daamaast kan ze een belangrijke partner zijn voor zowel de 
gemeente als bijvoorbeeld een beheerorganisatie bij uit te voeren 
onderhoudswerkzaamheden. 

Voor de projectontwikkelaar is het zaak een goed rendement te behalen op het gelnvesteerd 
vermogen van het project. In de situatie van een vragersmarkt zijn vooral de koperswensen 
belangrijk. Om zijn product te kunnen afzetten zal hij moeten inspelen op de koperswensen 
en rekening moeten houden met de voorwaarden die andere betrokken partijen stellen, met 
name die van de gemeente. 
De projectontwikkelaar speelt een belangrijke rol in de planvorming bij integrale 
gebiedsontwikkeling en heeft daarom een zeer sterke positie in het ontwikkelingstraject. In 
het beheertraject heeft de projectontwikkelaar nauwelijks belangen meer en daarmee ook 
een zwakke positie. 
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Vanuit dit speelveld van belangen en posities van de partijen kunnen de mogelijkheden van 
de projectontwikkelaar worden bepaald. In de situatie van een vragersmarkt dient de 
projectontwikkelaar zich te onderscheiden door kwaliteit. Dit is mogelijk door een 
duurzaam woonmilieu te ontwikkelen. De basis van een duurzaam woonmilieu wordt 
gelegd in het ontwikkelingstraject. In dit traject heeft de projectontwikkelaar als manager 
van het proces de volgende mogelijkheden: 
• hij kan tegemoet komen aan de belangen van de gemeente en de corporatie; 
• hij kan de belangen behartigen van de woonconsument; 
• hij kan zich opstellen als de manager in het ontwikkelingstraject. 
Om tot een duurzaam woonmilieu te komen te komen zal de projectontwikkelaar van al 
deze mogelijkheden gebruik moeten maken. Het benutten van de mogelijkheden kan leiden 
tot een succesvollere verkoop van de woningen en een goede acquisitie van projecten in een 
moeilijke marktsituatie. 

In het beheertraject heeft de projectontwikkelaar beperkte mogelijkheden om bij te dragen 
aan een duurzaam woonmilieu. De mogelijkheden beperken zich tot een aanzet geven voor 
een beheerorganisatie en het aanbieden van diensten aan de woonconsument. De 
projectontwikkelaar kan bijdragen door: 
• deelname aan een consortium van beherende partijen; 
• het betrekken van de woonconsument bij het beheer middels clausules m de 

koopcontracten; 
• bemiddelen tussen de gemeente en beheerorganisaties; 
• bedingen van kortingen voor gemeenschappelijk onderhoud aan de woningen voor de 

woonconsumenten. 

Het onderzoek wordt afgerond met een toetsing van de mogelijkheden van de 
projectontwikkelaar om tot een duurzaam woonmilieu te komen aan de hand van twee 
pilotprojecten van IBC-Vastgoed. Hierbij is gekozen voor het binnenstedelijk woonmilieu 
'De Admirant' en het suburbane woonmilieu 'Bosrijk'. Beide projecten bestaan uit een 
integrale gebiedsontwikkeling waarbij in het ontwikkelingstraject de openbare ruimte is 
ontworpen door de projectontwikkelaar. De projecten worden getoetst met het ontwikkelde 
instrumentarium van inrichtingsfactoren. De toetsing van beide woonmilieus is opgenomen 
in overzicht 2. 
Voor het binnenstedelijk woonmilieu is gekozen voor het project De Admirant. De 
Admirant is een woontoren die in de binnenstad van Eindhoven ligt. De openbare ruimte 
van De Admirant bestaat uit een plein waaraan verschillende functies worden gesitueerd. 
Het project voldoet goed aan de binnenstedelijke woonwensen en de randvoorwaarden van 
de gemeente. Op het gebied van de ecologische factoren scoort de Admirant slecht. 
Vanwege de slechte score van de ecologische factoren is er sprake van een redelijk 
duurzaam woonmilieu . Er zijn echter nauwelijks mogelijkheden voor de 
projectontwikkelaar om, gegeven de situatie van deze binnenstedelijke locatie, de 
ecologische factoren te verbeteren. Daarnaast heeft de gemeente op dit gebied ook geen 
randvoorwaarden gesteld. De vraag reist dan ook hoe zwaar de weging van de ecologische 
factoren moet zijn . 
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Bij Bosrijk, het suburbane woonmilieu, heeft de projectontwikkelaar een woonmilieu 
ontworpen dat zich met name richt op de milieudoelstellingen. Het concept bestaat uit 
clusters van woningen met gemeenschappelijke tuinen die door de hele wijk heen 
verscholen liggen in het hos. De ecologische factoren scoren hier zeer goed. Dit was dan 
ook een belangrijke randvoorwaarde van de gemeente. Uitgaande van de woonwensen van 
de grootste beoogde doelgroep voor Bosrijk, tweeverdieners en ouderen, voldoet dit 
woonmilieu echter minder goed. Daarbij dient wel te worden vermeld dat Bosrijk een 
experimenteel woonmilieu is, het concept moet zich nog bewijzen. Er zijn namelijk ook 
tweeverdieners en ouderen die wel in het groen willen wonen en die de binnenstedelijke 
voorzieningen minder belangrijk vinden. Daamaast wordt er in Bosrijk ingespeeld op de 
woonwensen door via internet verschillende diensten aan te bieden waar juist door deze 
doelgroepen veel waarde aan wordt gehecht. Binnen de uitbreidingslocatie Meerhoven is 
Bosrijk de enige wijk die zich concentreert op het compact wonen in het groen. De 
concurrentie is dus beperkt en mede daarom is de algemene verwachting dat het concept 
goed zal verkopen. In de situatie van een vragersmarkt kent dit project, vooral vanwege een 
kleinere doelgroep, meer risico dan het project De Admirant. Als de projectontwikkelaar 
naast de beoogde doetgroep ook de traditionele suburbane doelgroep (de gezinnen) wit 
bereiken, zat het ontbreken van tuinen de grootste probtemen vormen. Toch is Bosrijk wet 
degelijk een duurzaam woonmilieu, maar het is in enige mate afhankelijk van de animo om 
compact te wonen in het groen, zonder de aanwezigheid van stedelijke voorzieningen. 
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* De scores van de voorzieningen zijn gebaseerd op de woonwensen van respectievelijk de binnenstedelijke en 
suburbane woonconsument. De voorzieningen zijn dus onderling verschillend. 
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H1 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Hoofdstuk 1 Opzet van het onderzoek 

1.1 lnleiding 

In een rapport van de SEV (1998) wordt een aantal ontwikkelingen beschreven, waaruit 
blijkt dat de rol van de beheerpartijen van openbare ruimte verandert. De belangrijkste 
partijen die daarbij een rol spelen zijn de gemeente en in een aantal situaties de corporatie. 
De gemeente richt zich meer en meer op centrale, sturende taken en maakt op verschillende 
plaatsen op het gebied van dagelijks beheer van de wijk een terugtrekkende beweging. Zij 
kan de door de bewoners gevraagde beheerwerkzaarnheden van de openbare ruimte, zoals 
aanpak van zwerfvuil, graffiti en overlast soms onvoldoende toegesneden, frequent en snel 
leveren. In de wijk nemen in een aantal gevallen dan andere partijen delen van bet bebeer 
over. Op dit moment neemt de corporatie in deze ontwikkelingen een bijzondere positie in. 
Zij treedt in de wijken waar zij bezit beeft steeds meer op de voorgrond als bebeerder van 
delen van de woonomgeving. De grote vraag is echter of de corporatie wel de juiste 
organisatie is om deze werkzaarnheden over te nemen. 'Voor veel bewoners vormt de buurt 
bet belangrijkste territorium van hun leven. Zij moeten er wonen, voor hen moet de buurt 
leefbaar blijven. Willen voorzieningen en diensten werkelijk de burger centraal stellen, dan 
zullen ze bij die beleving moeten aansluiten. De mogelijkheden van buurten en bewoners 
om hun problemen zelf op te lossen, zullen het uitgangspunt moeten vormen, hoeveel 
problemen zich in de buurt ook mogen voordoen' (Bussing en Boer, 1998). 

Door de jaren been is de projectontwikkelaar steeds meer betrokken geraakt bij grotere 
projecten en integrale gebiedsontwikkeling. In veel wijken werd en wordt door gemeenten 
vaak afwijzend gereageerd op deelname van projectontwikkelaars aan bet proces van 
planvonning. Veelal komen projectontwikkelaars pas in beeld bij de concrete uitvoering 
van projecten. De reden hiervan is dat men ontwikkelaars in het algemeen als te weinig 
betrokken en creatief beschouwt. Bovendien worden de geboekte winsten zelden of nooit in 
de wijk zelf gestoken omdat de ontwikkelaar geen maatschappelijke taak beeft. Deze 
opvatting over ontwikkelaars is enigszins achterhaald. De ontwikkelaar kan een 
meerwaarde bezorgen. Hij kan zicb tegenwoordig profileren als een ervaren partij bij 
complexe projecten. Dit kan bij doen op basis van marktkennis van koopwoningen, 
winkels, kantoren, ontspannings- en recreatievoorz1enmgen. Tevens bezit de 
projectontwikkelaar in de regel een grotere snelbeid van bandelen, bet vermogen om risico 's 
te analyseren en de mogelijkheid om risico's te dragen of over te nemen (Verkooijen, 
1999). Projectontwikkelaars hebben dus te kampen met een irnagoprobleem. Zij worden 
gezien als 'hit and run ' partijen die verder te weinig betrokken zijn bij de lange termijn 
belangen van andere partijen. 
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H1 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

1.1.1 Een wijzigende woningmarkt? 

Daamaast vinden er veranderingen plaats op de koopwoningenrnarkt. In een groot gedeelte 
van Nederland is er op de huidige koopwoningenrnarkt sprake van een aanbiedersmarkt, 
vooral in de Randstad. In de noordelijke en oostelijke provincies is de tendens ingezet <lat 
het aanbod van woningen groter is dan de vraag. In deze regio's is sprake van een 
vragersmarkt. Een vragersmarkt wordt gekenmerkt als een markt waarin de consument de 
voorwaarden bepaalt en de aanbieder een afhankelijke positie heeft. Een scenario kan zijn 
<lat er ook een ruime woningmarkt ontstaat in de Randstad. In deze 'nieuwe' marktsituatie 
zullen projectontwikkelaars zich moeten aanpassen. Bij de huidige marktsituatie stellen 
projectontwikkelaars de woonconsument al meer centraal met als gevolg <lat er nu allerlei 
woonconcepten op de woningmarkt worden aangeboden zoals Wenswonen (IBC), 
Persoonlijk Wonen (Bouwfonds) en Gewild Wonen (Era). De basis van deze 
woonconcepten bestaat uit meer keuzevrijheid voor de woonconsument bij de indeling van 
de ruimten en de bekleding van de gevel van de woningen. Het terrein van de openbare 
ruimte is echter nog onontgonnen door de projectontwikkelaar. 

1.1.2 De strategie 

Wonen omvat meer dan alleen de woning. De woonbeleving van de woonconsument wordt 
gevormd door het woonmilieu; het geheel van woning, woonomgeving en locatie (VROM, 
1994). Een nieuw aandachtsveld voor de projectontwikkelaar bestaat uit de laatste twee; 
de woonomgeving en de locatie. Als daarbij ook met sociale factoren rekening gehouden 
wordt, is er sprake van het openbaar domein. 
De inrichting van het openbaar domein is van oudsher een taak van de gemeente. Daarom 
werd er door de projectontwikkelaar relatief weinig aandacht aan besteed. Als de 
consument echter centraal staat bij de ontwik.keling van de woning, zou <lit ook moeten 
gebeuren bij de inrichting van het woonmilieu aangezien het gehele woorunilieu de 
woonbeleving van de woonconsument bepaalt. 
Een mogelijk te volgen strategie bij een ruime marktsituatie is dan het ontwikkelen van 
duurzame woonmilieus. Duurzaam moet dan in de brede zin van het woord worden 
opgevat. Dus het woonmilieu dient niet alleen te voldoen aan milieudoelstellingen, maar 
moet ook in gebruik worden genomen en in gebruik blijven. Een woonmilieu is pas 
duurzaam als het flexibel is en toekomstwaarde heeft, als het voldoet en blijft voldoen aan 
de woonwensen van de gebruikers en als het voldoet aan de milieudoelstellingen. 

De basis van een duurzaam woonmilieu bestaat uit de inrichting. De inrichting wordt 
bepaald in het ontwikkelingstraject. Dit traject bestaat uit de initiatieffase, de 
programmafase en de ontwerpfase. Vervolgens volgt de uitvoeringsfase. Deze fase is 
nauwelijks van invloed op het woorunilieu. In deze fase moet we! gecontroleerd worden of 
daadwerkelijk aan het gestelde ambitieniveau wordt voldaan. Na de oplevering begint voor 
de consument ' het wonen'. Vanaf <lit moment start het beheertraject. In <lit traject moeten 
de ambities voor de duurzaamheid gedurende de levensfase van de woningen worden 
bewaakt. Figuur I bestaat uit een overzicht van voomoemde trajecten, afgezet tegen het 
bouwproces. 
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4. Uitvoeringsfase 

6. Sloop 

Figuur 1 Ontwikkelings- en beheertraject afgezet tegen het bouwproces 

1.2 Prob/eemstelling 

Een te volgen strategie in de situatie van een vragersmarkt is het ontwikkelen van 
duurzame woonmilieus. Maar hoe kan er tot een duurzaam woonmilieu worden gekomen, 
welke mogelijkheden heeft de projectontwikkelaar? Deze vraag leidt tot de volgende 
probleemstelling: 

Welke mogelijkheden heeft de projectontwikkelaar om zich te projileren in een 
vragersmarkt met de ontwikkeling en het beheer van het openbaar domein in een 
duurzaam woonmilieu? 

1.2.1 Deelvragen 

1. Wat wordt verstaan onder een duurzaam woomnilieu? 
2. Wat zijn de inrichtingsfactoren van woonmilieus? 
3. Wat zijn de belangen en posities van de betrokken partijen in het ontwikkelingstraject? 
4. Wat zijn de belangen en posities van de betrokken partijen in het beheertraject? 
5. Wat zijn de mogelijkheden van de projectontwikkelaar in het speelveld van belangen en 

posities om tot een duurzaam woonmilieu te komen? 

1.3 Doelstelling 

Ste/ de mogelijkheden vast die de projectontwikkelaar heeft om in een vragersmarkt zich 
te projileren met de ontwikkeling en het beheer van het openbaar domein in een 
duurzaam woonmilieu. 

6 



H1 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

1.4 Onderzoeksaanpak 

De onderzoeksaanpak bestaat uit een aantal te nemen stappen om zo de doelstelling te 
realiseren. 

Als eerste stap wordt ingegaan op de definitie duurzaam in de probleemstelling. Antwoord 
moet worden verkregen op de vraag wat onder een duurzaam woonmilieu wordt verstaan. 

Vervolgens worden in de tweede stap de variabelen vastgesteld die bepalend zijn voor de 
inrichting van een (duurzaam) woonmilieu. Deze variabelen worden de inrichtingsfactoren 
genoemd. 

In stap drie worden de te doorlopen trajecten behandeld. Voor een duurzaam woonmilieu 
zijn twee trajecten van belang. Het ontwikkelingstraject waarin het woonmilieu wordt 
ingericht en het beheertraject waarin het woonmilieu wordt beheerd. In het 
ontwikkelingstraject richt de aandacht zich vooral op de te doorlopen processen, in het 
beheertraject wordt de nadruk gelegd op de organisatie. 

Stap vier bestaat uit het introduceren van de partijen, inclusief de woonconsument, die 
betrokken zijn bij deze twee trajecten. In deze stap wordt ingegaan op de belangen en 
posities van de verschillende partijen. 

In stap vijf wordt de invloed van de projectontwikkelaar bepaald bij de totstandkoming van 
een duurzaam woonmilieu. 

Tot slot worden de mogelijkheden van de projectontwikkelaar getoetst aan de hand van 
twee pilotprojecten bestaande uit een binnenstedelijk en een suburbaan woonmilieu. 
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H2 DE INRICHTING VAN DUURZAME WOONMILIEUS 

Hoofdstuk 2 De inrichting van duurzame woonmilieus 

2.1 lnleiding 

In <lit hoofdstuk wordt bepaald wat verstaan wordt onder duurzame woonmilieus. In 
hoofdstuk een is het begrip duurzaam 'in brede zin' gei'ntroduceerd. In de eerste paragraaf 
wordt <lit nader gedefinieerd. Vervolgens warden de factoren bepaald die tezamen het 
woonmilieu vormen. Deze factoren warden bepaald omdat in de literatuur zeer veel 
verschillende woonmilieus warden onderscheiden. Organisaties houden verschillende 
typeringen aan van deze woonmilieus. Door met inrichtingsfactoren te werken kunnen de 
woonmilieus op eenduidige wijze warden geanalyseerd en benoemd. Hierbij wordt ook 
aandacht besteed aan duurzaamheid waardoor er gesproken mag warden over de 
inrichtingsfactoren van duurzame woonmilieus. 

2.2 Duurzame woonmilieus 

De term duurzaam wordt in de bouwwereld al snel verbonden met overheidsmaatregelen op 
het gebied van duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen is een strategie van het Rijk, waarin 
de voorwaarden warden aangegeven om de gezondheids- en milieudoelstellingen te 
bereiken met betrekking tot het bouwen, de objecten en de totale gebouwde omgeving, 
overeenkomstig het maatschappelijk gewenst geachte niveau. Het Nationaal Duba Centrum 
heeft richtlijnen ontwikkeld die een uitgangspunt vonnen voor flexibele (mogelijkheden tot 
transformatie) woonmilieus met een langere looptijd. Deze richtlijnen zijn met name gericht 
op duurzaamheid. 

Als duurzaam in brede zin wordt opgevat, valt er echter veel meer onder. Onder een 
duurzaam woonn1ilieu in brede zin wordt verstaan een leefbaar, flexibel, ecologisch goed 
opgezet woonmilieu waarbij de woonwensen van de woonconsument centraal staan (Dubo, 
1999 en VROM, 1994). Er kan tot een duurzaam woonmilieu gekomen warden door het 
toepassen van klantgerichtheid en het toepassen van de juiste mix van inrichtingsfactoren. 
De klantgerichtheid begint bij de inrichting van een duurzaam woonmilieu. In deze fase is 
het al van belang de woonwensen te bepalen van de toekomstige bewoners zodat er bij de 
inrichting met de woonwensen rekening gehouden kan warden. De woonwensen kunnen op 
verschillende manieren warden bepaald. De laatste jaren wordt veel gebruik gemaakt van 
leefstijlonderzoek. Daarnaast wordt momenteel het internet gebruikt om de woonwensen 
van de toekomstige bewoners te bepalen. Het voordeel van deze laatste techniek is dat er 
gerichte informatie vrij komt, terwijl de inforn1atie van leefstijlonderzoek niet altijd goed is 
te vertalen naar de inrichting. Door beide technieken te hanteren kan het maximum aan 
informatie warden verkregen over de woonwensen van de toekomstige bewoner. 
Na de inrichting moet bepaald warden hoe het beheer vonn gegeven gaat warden. Oak hier 
zijn de woonwensen van toepassing. In deze fase moeten vragen als, 'hoe actief wil de 
woonconsument betrokken zijn bij het beheer' en 'in welke georganiseerde vorm', warden 
beantwoord. Vanuit de woonwensen kan er zodoende tot een beheervorm warden gekomen 
die aansluit bij de woonwensen van de woonconsument. Tot slot moeten de veranderende 
woonwensen warden bijgehouden zodat er op deze veranderingen kan warden ingespeeld. 
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De aandacht voor de woonwensen is een belangrijke voorwaarde voor een duurzaarn 
woorunilieu. Alleen duurzaam en ecologisch verantwoord materiaalgebruik garandeert 
nog niet de exploitatieperiode van een woonmilieu. Het woorunilieu moet mee kunnen 
groeien met de veranderende woonwensen van de gebruiker. 

2.3 De inrichtingsfactoren 

2.3.1 lnleiding 

Op basis van de definitie van het duurzaam woonrnilieu, zie paragraaf 2.2 en het begrip 
duurzaam bouwen, kunnen de inrichtingsfactoren van een woonrnilieu worden 
onderscheiden. Daarnaast moeten woonrnilieus ook aan de wensen van de 
woonconsument voldoen. De factoren die kunnen worden onderscheiden voor de totale 
inrichting van een woonrnilieu zijn de technische factoren, de functionele factoren, de 
sociale factoren en de visuele factoren. Deze factoren worden de inrichtingsfactoren 
genoemd en hier wordt in de komende paragraven op ingegaan. 

De inrichtingsfactoren kunnen worden gebruikt om tot een duurzaam woorunilieu te 
komen. Hierbij kan de aanpak van DHV (Zwam, 1999) gevolgd worden. Per factor is het 
mogelijk ambities te benoemen rniddels het gebruik van referentiefoto' s of 
normstellingen. In figuur 2 is een voorbeeld van een serie referentiefoto' s van de 
technische staat van de openbare ruimte opgenomen. Op deze wijze kan voor iedere 
inrichtingsfactor het gewenste ambitieniveau worden bepaald. Vervolgens kan aan de 
openbare ruimte vorm gegeven worden met de gestelde ambities als uitgangspunt. Het is 
dan wel zaak dit te doen aan de hand van een thema of een algernene doelstelling, zodat 
de verschillende ambities elkaar kunnen versterken. Een thema wordt bepaald door de 
opdrachtgevers, in de meeste gevallen de gemeente of de projectontwikkelaar. 

A B 

c D 

Figuur 2 Referentiefoto's van de technische staat van de openbare ruimte 
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Het stellen van ambities is relatief eenvoudig bij het opzetten van een nieuwe wijk. In de 
binnenstedelijke situatie is echter steeds minder sprake van een op zich zelf staand gebied. 
In de binnenstedelijke situatie zal vaker van de bestaande inrichting moeten worden 
uitgegaan. In deze situatie kunnen ook ambities gesteld worden, waama geinventariseerd 
wordt in hoeverre de huidige inrichting aan deze gestelde ambities voldoet. De ambities 
waar de huidige inrichting tekort schiet verdienen dan extra aandacht en de ambities die 
goed of uitermate goed scoren kunnen het uitgangspunt vormen voor veranderingen. De 
inrichtingsfactoren kunnen dus ook worden gebruikt als instrument van controle of 
evaluatie om te analyseren of een woonmilieu duurzaam is ontwikkeld. 

2.3.2 De technische factoren 

De technische factoren vormen de basis van de inrichting van de openbare ruimte. Met de 
technische factoren wordt het grijs, het groen, het waterbeheer en de materialisatie van deze 
elementen bepaald. De technische factoren van een woonmilieu bestaan uit ecologische 
factoren en fysieke factoren. Voor de ecologische factoren kan Dubo (1999) aangehouden 
worden. De belangrijkste aandachtspunten waarmee volgens het Nationaal Dubo Centrum 
rekening gehouden dient te worden bij de inrichting van nieuwe woonmilieus en de 
transformatie bij bestaande woonn1ilieus zijn: 
1. Water en ruimtelijke ordening 
2. Groenstructuur 
3. Verkeersinfrastructuur 
4. Functiemenging en voorzieningen 
5. Energie-infrastructuur 
Als ecologische factoren zijn water en ruimtelijke ordening, de groenstructuur en de 
energie-infrastructuur van belang. De verkeersinfrastructuur en functiemenging en 
voorzieningen worden bij de functionele factoren behandeld. 

De ecologische factoren 

1. Water en ruimtelijke ordening 

Voor het waterbeheer en de ruimtelijke ordening kunnen een aantal uitgangspunten worden 
gehanteerd: 
• aandacht voor het afstemmen van beheer, inrichting en maatregelen binnen het 

plangebied op het watersysteem- of stroomgebied waar het dee! van uitmaakt; 
• stem functionele zonering en inrichting van het plangebied af op het watersysteem; 
• scheid water van verschillende kwaliteiten door inlaat en uitslag te beperken; 
• zorg daamaast dat de stroomrichting van het water van 'schoon' naar 'vuil' loopt; 
• benut de natuurpotentie van het watersysteem (inclusief de droge delen); 
• belang van integraal waterbeheer. 
Deze uitgangspunten zijn deels bepalend hoe stedelijk, natuurlijk en agrarisch water 
gemengd of gescheiden zouden moeten worden. Voor een ander dee! zijn de 
uitgangssituatie, de gewenste stadsstructuur en het gewenste stadsbeeld bepalend. 
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2. Groenstructuur 

De groenstructuur is het stelsel van groene ruimten in en om de stad waar het tempo van 
ruimtelijke veranderingen laag is. De groenstructuur vormt het planologisch kader voor te 
behouden en te beschermen delen van de te ontwikkelen groene ruimte. De voomaamste 
keuze is of de mens of de natuur centraal staat, respectievelijk 'stadsnatuur' en 'natuur in 
de stad'. Deze keuze bepaalt de inrichting, de ontsluiting en de beheervorm. Lokale 
omstandigheden spelen een doorslaggevende rol bij de vorm, positionering en inrichting en 
daarmee ook voor gebruik en beheer. 
Voor de groenstructuur gelden de volgende uitgangspunten: 
• zoveel mogelijk aaneengesloten oppervlakte groen van voldoende grootte; 
• maak gebruik van ruimtelijke dragers zoals landschapsecologische structuur, waaronder 

het watersysteem; 
• naast de ecologische uitgangspunten zijn de gebruiks- en belevingswaarde van het 

groen, bijvoorbeeld zichtgroen, voor de mens een belangrijke voorwaarde voor 
kwaliteit. 

3. Energie-infrastructuur 

De energie-infrastructuur is voomamelijk gericht op de woning. In de openbare ruimte 
heeft de energie-infrastructuur vooral betrekking op de verlichting en het onderhoud van de 
leidingen. De optimale energie-infrastructuur, ook wel OEI genaamd, is die combinatie van 
energieopwekking en energiedistributie die het beste aansluit bij : 
• de eisen, wensen en ambities van de belanghebbenden; 
• de ruimtelijke mogelijkheden; 
• de technische mogelijkheden; 
• financiele haalbaarheid. 

De fysieke factoren 

De fysieke factoren van een wo01m1ilieu warden bepaald door de teclmische staat, de 
onderhoudbaarheid en de technische veiligheid van de onderdelen en het totaal van de 
woonomgevmg. 
Onder de technische staat wordt de gesteldheid van de openbare ruimte verstaan. Deze is 
zeer divers en voor alle onderdelen moet de technische staat warden opgenomen. Op basis 
van deze opname kan bepaald warden of onderdelen aan vervanging toe zijn, zoals 
bijvoorbeeld het openbaar groen of kunstwerken. Belangrijke indicatoren zijn daarbij 
bijvoorbeeld ouderdom en slijtage. 
De onderhoudbaarheid kenmerkt zich door het gemak waam1ee de onderdelen van de 
openbare ruimte kunnen warden onderhouden. Belangrijke aspecten hiervan zijn de 
frequentie van het onderhoud en de tijdsduur en kosten die gemoeid zijn bij het onderhoud. 
Bijvoorbeeld, milieuvriendelijk spuiten betekent meer begroeiing, onkruid en hogere kosten 
om met de hand te verwijderen of accepteren dat er meer onkruid staat. 
Tot slot behoort ook de technische veihgheid tot de fysieke factoren. De technische 
veiligheid geeft aan in welke mate fysieke onderdelen van de openbare ruimte veilig zijn of 
niet. Zoals bijvoorbeeld gescheiden fietspaden van de hoofdwegen of rubbertegels op een 
speelplaats. 
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2.3.3 De functionele factoren 

De functionele factoren geven weer in welke mate de openbare ruimte voldoet aan de 
functie die het dient. De verschillende functies waaraan de openbare ruimte moet voldoen, 
worden door deze factoren getoetst. De functionele factoren bestaan uit de gebruiksfactoren 
en de voorzieningen. 

1. De gebruiksfactoren 

De gebruiksfactoren worden bepaald door de componenten functionaliteit, flexibiliteit, 
handhaafbaarheid en verkeersveiligheid. 
De fanctionaliteit geeft weer in welke mate onderdelen van de openbare ruimte voldoen aan 
hun functie. Functiemenging is momenteel een belangrijk onderwerp bij de inrichting van 
woorunilieus. Functiemenging is het naast elkaar voorkomen van verschillende vormen van 
grondgebruik. Het is een vorm van flexibel en zuinig ruimtegebruik. Functiemenging 
bevordert milieudifferentiatie en daarmee de belevingswaarde en de leefbaarheid. 
Uitgangspunten bij het tot stand komen van functiemenging: 
• mengen waar het kan, scheiden waar het moet; 
• concentreer voorzieningen in verband met syrnbiose-effecten; 
• kies strategische plekken m het tijdelijk netwerk voor voorzieningen en 

werkgelegenheidslocaties: 
eerst in centra 

- vervolgens langs assen 
- uiteindelijk 'in de wijk' . 

Het component functionaliteit kent overeenkomsten met het componentjlexibiliteit. Vanuit 
het oogpunt van flexibiliteit is een onderdeel van de openbare ruimte functioneel als het in 
meerdere functies voorziet. Daarmee is dat onderdeel functioneel en flexibel. Bijvoorbeeld 
een plein. Dit kan voldoen als rustpunt, terras, concertlocatie, marktlocatie of als locatie 
voor een kermis. Hierbij voldoet het plein dus aan verschillende functies en is ook zeer 
flexibel in te richten. Daamaast heeft de flexibiliteit van de ruimte ook betrekking op de 
toekomstwaarde. Door extra openbare ruimte in een ontwerp op te nemen kan de ruimte 
transformeren in de tijd. Hiennee is de openbare ruimte ook flexibel. 
De handhaajbaarheid geeft aan in welke mate onderdelen van de openbare ruimte 
handhaafbaar zijn. Gedacht kan hierbij worden aan sociale veiligheid. Ats er bijvoorbeeld 
sprake is van veel donkere plekken door een slechte verlichting leidt dit tot overlast en is er 
sprake van een niet handhaafbare situatie. Daamaast heeft de handhaafbaarheid ook 
betrekking op juridische aspecten zoals bescherming tegen verdichting van woonwijken. 
De verkeersveiligheid gaat deels gepaard met de vervoerskeuze en deels met de scheiding 
van verschillende vormen van verkeer. Hoe minder automobiel vervoer, hoe veiliger het is 
op de weg. Met de goede vervoerskeuze wordt ook de leefbaarheid en vooral de veiligheid 
in de wijk vergroot. 

12 



H2 DE INRICHTING VAN DUURZAME WOONMILIEUS 

2. De voorzieningen 

Onder een voorziening wordt in de context van <lit onderzoek verstaan; een instelling of 
dienst die in bepaalde behoefte voorziet (Van Dale, 1999). Voor de voorzieningen zal de 
onderverdeling van de planologische kengetallen worden aangehouden (Tjeenk Willink, 
l 999). De volgende voorzieningen kunnen dan worden onderscheiden: 
I . Commerciele dienstverlening 
2. Overige dienstverlening 
3. Onderwij svoorzieningen 
4. Sociaal-medische en culturele voorzieningen 
5. Verkeers- en vervoersvoorzieningen 
Onder commerciele dienstverlening vallen publiekverzorgende en niet-publiekverzorgende 
voorzieningen. De niet-publiekverzorgende voorzieningen zijn niet van toepassing in <lit 
onderzoek omdat de woonconsument het uitgangspunt vormt. Onder publiekverzorgende 
voorzieningen worden de horeca, baliefuncties en de detailhandel verstaan. 
Onder overige dienstverlening vallen niet-cornmerciele dienstverlening en openbare 
nutsvoorzieningen. De niet-cornmerciele dienstverlening bestaat uit de politie, de brandweer 
en de KPN NV. De openbare nutsvoorzieningen bestaan uit elektriciteitsvoorzieningen, 
rioolwaterzuiveringinrichtingen en kantoren. 
Het onderwijs bestaat uit allerhande onderwijs, varierend van basisonderwijs tot aan 
universitair onderwijs. Onderwijs vormt een belangrijke fase in de levensloop van de mens 
en dient daarom goed gei"ntegreerd te worden in de woonmilieus, zodat het voor alle 
woonconsumenten die ervoor in aanmerking komen beschikbaar is. 
De sociaal-medische en culturele voorzieningen bestaan uit medische voorzieningen, 
voorzieningen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen voor 
cultuur, recreatie en ontmoeting. Onder de eerste twee voorzieningen vallen ziekenhuizen, 
zorginstellingen, maar ook psychiater instellingen of bijvoorbeeld opvangcentra voor 
drugsverslaafden. Bij culturele voorzieningen kan gedacht worden aan muziekcentra, 
musea maar bijvoorbeeld ook aan de bibliotheek. 
Tot slot worden verkeers- en vervoersvoorzieningen onderscheiden. Deze bestaan uit 
personenvervoer en vervoer- en verkeersinfrastructuur. Onder het personenvervoer wordt 
al het vervoer verstaan over de weg, het water en door de lucht <lat gericht is op het 
verplaatsen van personen naar een bestenuning. De verkeersinfrastructuur maakt deze 
verplaatsingen mogelijk. Hieronder valt dus onder andere het onderhoud aan de wegen, 
maar ook het inzetten van genoeg treinen of bussen en het verzorgen van genoeg 
vervoerscapaciteit van bijvoorbeeld vliegvelden. 
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2.3.4 De sociale factoren 

'In de jaren tachtig is de aandacht ontstaan voor de fysieke woonomgeving. Modern 
woningmarktonderzoek richt zich sinds die tijd op de woning en zijn directe omgeving. 
Recent is daar de aandacht voor inunateriele aspecten bijgekomen. Dat gebeurt op twee 
manieren. Er wordt aandacht besteed aan de emotionele kant van het product 'wonen' en de 
daarbij behorende leefstijlen. Marketingtechnieken richten zich op deze emoties. Het gaat 
dan vooral om de verbinding tussen een gewenste emotie (bijvoorbeeld modem) en de 
fysieke aspecten van het woonmilieu (woning en woonomgeving). 
Naast deze richting kan er ook een richting warden onderscheiden die meer ingaat op de 
belevingswaarde. Deze richting heeft betrekking op de niet-fysieke kenmerken van een 
woonsituatie, die echter goed meetbaar zijn: het woonklimaat (Buys en Rhode, 1999).' 

Hoe is het woonklimaat meetbaar? V oor een antwoord op die vraag kan verwezen warden 
naar een tweetal onderzoeken (Smeets, 1999) en (Rijpers, 1999) waarin de waardering van 
de woonomgeving en de woonsituatie (het woonklimaat is een onderdeel van de 
woonsituatie) gemeten is. Beide onderzoeken leidden tot hetzelfde enigszins verrassende 
resultaat. De sociale aspecten blijken van doorslaggevend belang te zijn voor de waardering 
van de woonomgeving. Pas op de tweede plaats komen fysieke aspecten 1• 

Naast de waardering zijn in deze onderzoeken ook het zelfbeeld en het exteme beeld 
bepaald van bewoners . Net als bij de waardering warden het zelfbeeld en het exteme beeld 
bepaald door een mix van sociale en fysieke factoren. De waardering van de woonsituatie 
komt voor een groot dee! overeen met het zelfbeeld van de bewoners. Het blijkt dat beide 
waarderingen in hoge mate bepaald zijn door de beoordeling van de wijze waarop bewoners 
in een buurt samenleven (sociale samenstelling, sociale overlast). 
Het extern beeld is veelal anders dan de bewoners denken. Bewoners veronderstellen dat 
bewoners van buiten op de hoogte zijn van de (zwakke) sociale samenstelling en 
verhoudingen. Dit is echter maar gedeeltelijk waar. Het blijkt dat het exteme beeld meer is 
bepaald door fysieke dan sociale factoren . In ieder geval blijkt de fysieke factor de 
belangrijkste (uiterlijk, vandalisme als onderdeel van 'sociale overlast'). 

Uit een ander onderzoek, van het RIGO uit 1995, blijkt dat de individuele woonbeleving 
voor het grootste dee! wordt bepaald door drie factoren, de factor woonruimte (fysieke 
factor), de factor overlast en het karakter van de buurt (sociale factoren). Andere factoren, 
zoals autobereikbaarheid of welstand van bewoners voegen daar nauwelijks 
verklaringskracht aan toe. De drie factoren warden voornamelijk bepaald door negen 
aspecten. Zie hiervoor tabel I. 

1 Voor nadere toelichting op het onderzoek van Smeets; zie bijlage. 
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Tabel 1 De drie belangrijkste verklarende factoren 

De factor overlast houdt vooral de afwezigheid van zogeheten dissatisfiers in zoals 
bekladding, vervuiling, inbraken en asociale elementen in de wijk. De prettige buurt houdt 
vooral verband met de aanwezigheid van satisfiers zoals saamhorigheid en mensen bij wie 
men zich thuis voelt. 
Van de drie genoemde factoren is woonruimte (de gebruikswaarde) het belangrijkst, 
onrniddellijk gevolgd door het ontbreken van overlast en vervuiling. De factor 'prettige 
buurt' komt op de derde plaats. 

Voor een goede woonbeleving zijn bewoners athankelijk van anderen. Buren en 
buurtbewoners 'produceren' elkaars woonbeleving, zowel in positieve zin als in negatieve 
zin. Belangrijke elementen van prettig wonen gaan dus het niveau van de individuele 
bewoner te boven. En dat terwijl de samenleving steeds meer individualiseert, pluriformer 

/ en dynamischer wordt. Dit houdt in dat er mensen met zeer uiteenlopende leefpatronen en 
woonstijlen op dezelfde woningmarkt actief zijn en die bij toeval als directe buren met 
elkaar worden geconfronteerd. 'Buys en Rode veronderstellen naarmate de woningmarkt 
ruimer wordt, het belang van woonruimte als bepalende factor voor de woonbeleving voor 
vrijwel alle consumenten zal afuemen. Nu al blijkt deze factor buiten de Randstad minder 
bepalend voor de woonbeleving dan binnen de Randstad. Binnen het marktsegment 
' rijtjeswijken buiten het centrum' zal de belevingswaarde en dus de marktwaarde steeds 
minder bepaald worden door de factor woonruimte en steeds meer door de beide andere 
factoren (prettige buurt en overlast). Anders gezegd: in een ruime woningmarkt zal, 
gegeven een bepaald marktsegment qua woningtype en prijsklasse, het woonklimaat 
bepalend zijn voor de marktpositie van een woning (Buys en Rhode, 1999).' 

Vanwege de toenemende kwaliteit van de woningen neemt het belang van goede sociale 
factoren dus toe. Sociale factoren zijn factoren die kunnen lijden tot overlast, maar die niet 
direct door fysieke ingrepen zijn te verhelpen. De belangrijkste factoren zijn de 
bewonerssamenstelling en de sociale overlast zoals inbraken, vervuiling, bekladding, 
vandalisme en overlast van bewoners, zeker in nieuw op te zetten buurten. Totnogtoe is dit 
een natuurlijk proces, maar er zijn middelen van sturing. Uit een interview met Marijke 
Dirks2

, werkzaam bij een projectontwikkelaar, blijkt hoe dit mogelijk is. 'Aan het begin van 
het traject, bij de verkoop is het al zaak een woonklimaat op een bepaalde manier te 

2 (Stafinedewerker Marketingcomunicatie I Manager Verkoop en Public Relations, IBC 
Vastgoed) 
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pos1t1oneren. Met behulp van brochures, maquettes en sfeerimpressies kunnen bepaalde 
doelgroepen aangetrokken of juist afgestoten worden. Dit is een stukje gerichte marketing 
waarbij beeld en sfeer gebruikt worden als middelen van aantrekkingskracht, maar waarbij 
het tegelijk afstotend kan zijn voor andere doelgroepen. 
Tevens kan in de beginfase van grote projecten gekozen worden voor een selectieve groep 
kopers die vervolgens als ambassadeurs kunnen fungeren om weer een bepaalde doelgroep 
aan te trekken. Hiermee moet wel voorzichtig worden omgesprongen omdat dat juridisch 
gezien niet zomaar kan.' 

2.3.5 De visuele factoren 

De visuele factoren bestaan uit alle componenten die bepalend z1Jn voor de 
belevingswaarde. De belevingswaarde is in eerste instantie gericht op de zintuiglijke 
gewaarwording: wat men hoort, ziet, voelt en ruikt. Daamaast gaat het ook over de 
gevoelens die men daarbij heeft en de wijze waarop men die waardeert. De 
belevingswaarde besfuat volgens Berlo en Hoenselaars (1998) uit: 
• Identiteit en continui'teit; 
• Beeldkwaliteit; 
• Groen; 
• Bouwhoogte; 
• Variatie 
• Duidelijk stratenpatroon; 
• Kleurgebruik. 

De belangrijkste component in dit rijtje is de beeldkwaliteit. Met name omdat de andere 
componenten in dit onderzoek tot andere factoren behoren. Met beeldkwaliteit wordt de 
indruk bedoeld die de kwaliteit van de gebouwde omgeving op de 'toeschouwer' heeft 
gemaakt. Kevin Lynch heeft door middel van een analyse getracht de beeldkwaliteit van 
een stad aan te geven. Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op de vraag, waarom bepaalde 
elementen van de stad wel duidelijk in het geheugen worden opgeslagen en anderen niet. 
Om dat te kunnen beoordelen maakt Lynch gebruik van drie aspecten: 
• Structuur; de structuur is een ruimtelijke relatie tussen de waamemer en een object of 

tussen objecten onderling. De omgeving is opgebouwd uit elementen. Om een bruikbaar 
beeld van de omgeving te krijgen is inzicht in die elementen nodig. 

• Identiteit; de tem1 identiteit verwijst naar de individualiteit en herkenbaarheid van een 
ruimtelijk object als afzonderlijk eenheid. Het gaat hierbij vooral om 'in het oog 
springende eigenschappen; het typische eigen karakter van een gebouw of omgeving'. 

• Betekenis; hierbij gaat het niet om de fysieke kenn1erken van een object of omgeving, 
maar om de betekenis en de beleving die bij de waamemer worden opgeroepen. 
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2.3.6 Resumerend 

Er kunnen vier factoren worden onderscheiden bij de inrichting van woonmilieus, de 
technische-, de functionele, de sociale en de visuele factoren. Voor een dee! overlappen 
deze factoren elkaar en voor een deel kunnen ze niet los van elkaar bezien worden. De 
synthese tussen de overlappende factoren zal hieronder aan de orde komen. Tevens wordt 
in het kort benadrukt welke onderdelen per factor het belangrijkst zijn. 

1. De technische factoren 

De technische factoren bestaan uit ecologische en fysieke factoren. De ecologische factoren 
vormen de basis (onderlegger) van de planstructuur van de openbare ruimte. De fysieke 
factoren vormen een .soort uitwerking hier van. Het betreft de materialisatie van het grijs en 
het groen. 

2. De functione/e factoren 

De functionele factoren bestaan uit de gebruiksfactoren en de voorzieningen. Tussen de 
voorzieningen en de ecologische factoren en tussen de voorzieningen en sociale factoren 
bestaan een aantal verbanden. Als eerste valt de verkeersinfrastructuur onder 
voorzieningen, maar deze komt ook aan bod bij de inrichting van de openbare ruimte die 
onder de ecologische factoren valt. Ten tweede kunnen de sociale voorzieningen op het 
gebied van maatschappelijke dienstverlening voor een dee! een oplossing vormen voor de 
sociale overlast. 

3. De socia/e factoren 

Voor het wooncomfort speelt de sociale problematiek in de buurt een belangrijke rol. De 
sociale problematiek is zeer divers en lastig aan te pakken. De beste oplossing is 
voorkomen, maar in bestaande buurten kan daar vaak geen sprake meer van zijn. De 
belangrijkste problemen bestaan uit de bewonerssamenstelling en sociale overlast. 

4. De visue/e factoren 

Eigenlijk is er maar Sprake van een visuele factor; de beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit 
wordt bepaald door het samenspel van alle bovenstaande factoren. Alleen de 
bewonerssamenstelling en een aantal voorzieningen zijn niet direct van invloed op de 
beeldkwaliteit 

17 



H2 DE INRICHTING VAN DUURZAME WOONMILIEUS 

Tot slot worden alle factoren schematisch weergegeven in een totaaloverzicht. 

De inrichtingsfactoren ........................................................... ................................................................... ·····················································-··························· 
Water en ruimtelijke ordening 

Ecologische factoren Groenstructuur 

De technische factoren 
Energie infrastructuur 
Technische staat 

Fysieke factoren Onderhoudbaarheid 
Technische veiligheid 
Functionaliteit 

Gebruiksfactoren 
Flexibiliteit 
Handhaafbaarheid 
Verkeersveiligheid 

De functionele factoren 
Commerciele dienstverlening 
Overige dienstverlening 

De voorzieningen 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-medische en culturele 
voorzieningen 
Vekeer- en vervoervoorzieningen 

Bewonerssamenstelling 

Inbraken 

De sociale factoren 
Vervuiling 

Sociale overlast Bekladding 
Vandalisme 
Overlast van bewoners 

Afl1ankelijk van alle 

De visuele factoren De beeldkwaliteit 
bovenstaande factoren 
uitgezonderd de voorzieningen 
en de bewonerssamenstelling 

~ 

Tabel 2 Schematisch overzicht van alle inrichtingsfactoren 
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Hoofdstuk 3 Het ontwikkelings- en beheertraject toegelicht 

3. 1 lnleiding 

Bij het doorlopen van het bouwproces kunnen drie trajecten warden onderscheiden. Het 
begint met het ontwikkelingstraject, bestaande uit de initiatieffase, de programmafase en de 
ontwerpfase. Vervolgens wordt het project uitgevoerd in de uitvoeringsfase, dit is het 
realisatietraject. Tot slot komt het beheertraject dat bestaat uit de beheer- en 
exploitatiefase. Het realisatietraject is in <lit onderzoek niet van belang omdat dit traject 
niet van invloed is op de inrichting van het woonmilieu. De twee andere trajecten zijn wel 
van belang en daarom wordt in <lit hoofdstuk nader op deze twee trajecten ingegaan. In de 
eerste paragraaf wordt het proces van het ontwikkelingstraject geanalyseerd. Na deze 
analyse kunnen de belangen en vooral de posities van de verschillende partijen die bij <lit 
traject betrokken zijn beter warden begrepen. De belangen posities van de partijen warden 
in hoofdstuk vier behandeld. 
In de tweede paragraaf wordt nader ingegaan op het beheertraject. Hierbij wordt 
voomamelijk aandacht besteed aan de organisatievorm van het beheer. Eerst wordt 
ingegaan op de meest gangbare beheervorm met de gemeente in een hoofdrol. Vervolgens 
wordt een nieuw model geihtroduceerd met als belangrijkste partij de gebruiker. Ook deze 
twee beheervormen verduidelijken de belangen en posities van de partijen die in het 
volgende hoofdstuk warden behandeld. 

3.2 Het ontwikke/ingstraject; een iteratief proces 

3.2.1 lnleiding 

De heer van de Hoef ( 1999) beschrijft in een artikel van het tijdschrift Stedebouw & 
Ruimtelijke Ordening zeer duidelijk op welke wijze publiekprivate samenwerking in het 
ontwikkelingstraject tot stand kan komen. Dit artikel vormt het uitgangspunt van deze 
paragraaf. 

Het ontwikkelingstraject bestaat voomamelijk uit continue iteratieve processen. Er wordt 
door de ontwerpers gekozen voor een bepaalde inrichting van een planonderdeel waarna de 
verschillende belanghebbende partijen vanuit hun eigen belang commentaar geven en 
veranderingen willen doorvoeren in het ontwerp. Over de veranderingen en het commentaar 
wordt door de ontwerpers met de desbetreffende partijen gediscussieerd en vervolgens komt 
er een nieuwe versie van het ontwerp. Dezelfde procedure wordt meerdere malen doorlopen 
totdat er uiteindelijk tot een definitief ontwerp gekomen wordt. Het ontwerp komt dus 
moeilijker tot stand dan in het traditionele proces met minder partijen, maar geniet we! zeer 
veel draagvlak aangezien alle belanghebbende partijen bij het ontwerpproces zijn 
betrokken. Het opzetten, inrichten en begeleiden van het planproces <lat leidt tot een 
definitief ontwerp wordt procesmanagement genoemd. 
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3.2.2 Procesmanagement en marktwerking 

In toenemende mate wordt de noodzaak van effectievere publiekprivate samenwerking aan 
de orde gesteld. Zowel bij de ontwikkeling van Vinex-locaties als bij de ontwikkeling van 
de binnenstedelijke woonmilieus is er sprake van een publiekprivate samenwerking. Tot 
aan het laatste decennium van dit millennium heeft de overheid het tot een van haar 
primaire taken gerekend om de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen te controleren. De 
overheid stelt de kaders, formuleert doelstellingen, definieert in wezen de vraag, beslist om 
welke kwaliteiten en r~sultaten het gaat en geeft hierbij ook nog eens de financiele 
randvoorwaarden aan. Marktpartijen tekenen !outer in. Met de deregulering tijdens het 
laatste decennium legt de overheid zich echter meer toe op de regie. Het gevolg is meer 
ruimte voor marktwerking. Dit betekent dat marktpartijen in een meer open procesgang een 
positie krijgen die gelijkwaardiger is aan de overheid. Deze verandering van posities 
verloopt voor de overheid echter niet zonder problemen. 
Een overheid die ruimte wil bieden aan marktwerking, zal meer op hoofdlijnen en op 
afstand moeten gaan besturen. Ze zal vertrouwd moeten zien te raken met de bestuurlijke 
en politieke legitimatie van ruimtelijke investeringsbeslissingen in het kader van een meer 
gedecentraliseerd, gedereguleerd en geprivatiseerd overheidshandelen. Van alomvattende 
regelgeving de stap te zetten naar regie, is daarbij geen gemakkelijke opgave. Niettemin is 
gedurende dit decennium op ta! van fronten door de overheid gewerkt aan deze opgave, met 
als resultaat meer marktwerking. 

3.2.3 Procesmanagement en open planprocessen 

De grate betrokkenheid van vele maatschappelijke belangengroeperingen dwingt tot het 
opzetten van open, transparante planprocessen. Essentieel hierbij is dat de 
belangenafwegingen voor alle partijen zichtbaar warden gemaakt. Bij de realisatie van 
projecten krijgen de juridische, financiele en procedurele kaders waarbinnen de overheid 
haar besluiten neemt, in toenemende mate concurrentie van de juridische vastlegging van 
besluiten in contractvonn tussen gelijkwaardige publieke partijen en private partners. Een 
open en transparant planproces veronderstelt dat er doorlopend helderheid bestaat over de 
verschillende belangen en de gemaakte afwegingen. Dubbele agenda's werken niet, hooguit 
tijdelijk, maar onderhandelen op het scherpst van de snede des te meer. Communicatie is 
het sleutelwoord. Niet alleen moeten alle partijen een goed beeld hebben van de eigen 
belangen en de eigen rol en positie in het project, ook de achterbannen en de 
maatschappelijke belangengroepen moeten hier een goed beeld van hebben. Hoe meer 
onduidelijkheden tijdens het planproces, hoe grater de afbreukrisico's, de weerstanden en 
de oppositie later zullen zijn. 
Figuur 3 is bedoeld om de verschillende belangen bij een publiekprivaat 
samenwerkingsproject in hun onderlinge samenhang zichtbaar en hanteerbaar te maken. De 
onderste helft van het schema gaat over de planvorming. K waliteit, haalbaarheid en 
doelmatigheid zijn hier de sleutelwoorden. Dit is het domein van het projectmanagement. 
De bovenste helft gaat over de besluitvorming. Maatschappelijk draagvlak, marktwerking 
en bestuurlijke legitimatie zijn hier de sleutelwoorden. Dit is het domein van het 
procesmanagement. 
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Publieke Private 

Bel an gen Belangen 

Figuur 3 Open planproces publiekprivate samenwerking 

Zowel publieke als private belangen moeten in een project c.q. projectorganisatie van het 
begin af aan evenwichtig aan bod komen. Besluitvorming en planvorming verlopen 
iteratief. De cirkel wordt eigenlijk altijd in beide richtingen tegelijkertijd doorlopen. De 
gedachte <lat het eenvoudiger kan, of dat er een volgtijdelijkheid in planvorming en 
besluitvorming zit, kan enkel verwarring tot gevolg hebben. Immers, besluitvorming moet 
wel uiteindelijk de planvorming legitimeren, maar het besluitvormingscircuit heeft ook 
baar eigen dynamiek. Politieke en bestuurlijke realiteiten en financiele prioriteiten van 
partijen leiden veelal een geheel eigen leven. Dit heeft, vaak zelfs los van bet eigenlijke 
project, enorme invloed op de uiteindelijke uitkomst. Daarom werken open planprocessen 
niet lineair van planvorming naar besluitvorming. Planvorming en besluitvorming over 
planinhoud, financiering, uitvoering en beheer verlopen simultaan en iteratief van grof 
naar fijn, van globaal naar concreet, van draagvlak naar commitment, van 
intentieovereenkomsten naar realisatieovereenkomsten en beheerscontracten. Door middel 
van procesmanagement regisseren en legitimeren partijen bun gezamenlijke 
besluitvorming gedurende het planproces. 
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3.3 Twee mogelijke beheervormen in het beheertraject 

3.3.1 lnleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op twee zeer verschillende beheervormen. Eerst wordt 
ingegaan op gangbare manier waarop beheer plaats vindt in de huidige situatie. Dit is een 
beheervorm waarin de gemeente de belangrijkste rol speelt. Vervolgens zal warden 
ingegaan op een nieuwe beheervorm, een experiment van de SEV, de Vereniging van 
Wijkeigenaren, waarbij de bewoner een veel belangrijkere rol gaat spelen. Deze 
beheervorm wordt aangehaald om de mogelijkheden voor duurzame woonmilieus verder te 
verkennen, immers betrokkenheid van bewoners is een voorwaarde voor een duurzamer 
woonmilieu. 

3.3.2 Het reguliere model 

Het algemene dagelijks onderhoud van de fysieke openbare ruimte is van alle tijden. In het 
binnenstedelijk centrum zijn in de loop van tijd woningen, winkels, kantoren, wegen, 
parken en rioleringssystemen ontwikkeld die de totale fysieke constellatie vormen en die 
vragen om regelmatig onderhoud en verbetering. 

Als eigenaar van de grand is de gemeente van oudsher de partij die het onderhoud van de 
openbare ruimte verzorgt. Dit onderhoud wordt verzorgd door de dienst Stadsontwikkeling 
en Beheer. Zij verzorgt de: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

re1mgmg; 
afvalinzameling; 
verlichting; 
openbare werken; 
parkeergelegenheid; 
en de groenvoorziening . 

'De gemiddelde gemeentelijke organisatie is een treffend voorbeeld van de organisatie van 
een functioneel beheerder. linmers, voor ieder te beheren object is minimaal een ambtenaar 
aanspreekbaar, meestal oak een (onder)afdeling (bijvoorbeeld de afdeling wegen GW of de 
afdeling waterhuishouding) en soms oak een hele dienst (bijvoorbeeld de dienst 
gemeenschappelijke gebouwen of de dienst recreatie). De ver doorgevoerde specialisatie 
levert een hoog routinematige werkwijze op. Volgens de principes van de organisatieleer: 
een grate mate van bureaucratie. Hierdoor ontstaat voor het bestuur middels een veelheid 
aan procedures en verantwoordingskaders een goed beheersbare en controleerbare 
organisatie. 
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Met betrekking tot ieder object zijn in de afgelopen jaren zeer professionele, 
geautomatiseerde beheersystemen ontwikkeld. Deze beheersystemen bestaan steeds uit de 
volgende elementen: 
• een basissysteem, waarin alle fysieke elementen (objecten) zijn geregistreerd; 
• een beoordelingssysteem, waarin de objecten (elementen) van een technisch 

kwaliteitsetiket warden voorzien; 
• een onderhoudssysteem, waarin per object het onderhoudsniveau wordt aangegeven; 
• een financieel systeem, waarin de financiele exploitatie van de objecten wordt bewaakt. 

Voordelen van dergelijke professionele beheersystemen zijn evident: er is sprake van een 
hoge mate van beheersbaarheid, voorspelbaarheid en inzichtelijkheid. Bovendien leidt de 
systematiek tot een verder optimalisering van functionele werkprocessen (Kragt en 
Jongedijk, 1993)'. 

Het beheer van de openbare ruimte kan echter lang niet altijd meer frequent, toegesneden 
en adequaat door de gemeente geleverd warden. Temeer omdat zij op verschillende 
plaatsen op het gebied van dagelijks beheer een terugtrekkende beweging maakt. Daamaast 
laten de beheersystemen weinig ruimte voor andere dan technische kwaliteitscriteria. De 
systemen leiden tot vervlakking als gevolg van (noodgedwongen) standaardisatie van 
elementen en onderhoudsniveaus. Bovendien is er sprake van een hoge mate van autonomie 
van sectorale beheerprocessen. De diensten werken met een vaste planning waardoor 
overlast als straatvuil en bekladding pas aangepakt wordt als het in de planning staat 
aangegeven. Sommige problemen warden in het geheel niet aangepakt vanwege de 
vergevorderde standaardisatie. Dit betekent dat gedurende langere tijd er sprake kan zijn 
van overlast in de wijk waar niks aan gedaan wordt omdat het niet in de planning staat 
aangegeven. Tot slot is er sprake van toenemende concurrentie door uitvoerende 
beheerorganisaties en corporaties die delen van het beheer in eigen hand nemen. Om tot een 
betere beheerprestatie te komen zijn er nieuwe vormen van beheer ontwikkeld waarin het 
beheer van de openbare ruimte volledig of gedeeltelijk door andere partijen in eigen hand 
wordt genomen. Een van die nieuwe beheervormen is de Vereniging van Wijkeigenaren. 

3.3.3 De Vereniging van Wijkeigenaren 

De Vereniging van Wijkeigenaren is in het leven geroepen door de SEY (1998) om de 
betrokkenheid van bewoners in met name probleemwijken te vergroten. Dit concept wordt 
behandeld omdat het oak toepasbaar is bij nieuwbouwwijken. 

De Vereniging van Wijkeigenaren heeft tot doel bewoners meer verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden tot sturing te geven in het wijkbeheer. Centraal staat de belevingswaarde 
van bewoners die, omdat het om hun wijk gaat, het belang, de keuzes en de mogelijkheden 
beter kunnen beoordelen dan anderen. De Vereniging van Wijkeigenaren (VvW) is oak een 
instrument tegen anonimiteit en onverschilligheid en voor betrokkenheid, stabiliteit en 
medeverantwoordelijkheid. 
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Een optimale situatie is wanneer bewoners (eigenaar-bewoners en buurders, al dan niet via 
een corporatie) eigenaar zijn van de wijk, betalen voor bet bebeer en daarmee zelf beslissen 
over bet bebeer van de wijk. 
Waar bet in feite om gaat is de buurt terug te geven aan de degenen die de buurt vormen: 
bewoners en eigenaren. Zo ontstaat er weer een bescbikkingsrecbt over de buurt, zij bet 
uiteraard binnen de grenzen die vanuit de overbeid gesteld moeten warden. En dit 
bescbikkingsrecbt kan uitgeoefend warden, betzij als klant en afnemer van bebeerdiensten, 
betzij als initiatiefnemer om deze diensten zelf te verzorgen. 
Een VvW is een goede mogelijkheid om bet bebeer juridiscb, financieel en organisatoriscb 
vorm te geven. In een VvW: 
• sturen bewoners bebeerwerkzaamheden aan; 
• is bet belang van de bewoners voor een leefbare wijk gekoppeld aan verplicbt(end) 

eigenaarscbap; 
• brengt bet eigenaarschap onderboudsplicbt met zich mee; 
• is er een fonds voor onderboud van de woonomgeving waarin bewoners, gemeente, 

corporatie en eventueel ondernemers storten; 
• zijn taken en bevoegdheden contractueel vastgelegd; 
• en kan de organisatie en bet bebeer warden uitbesteed aan organisaties naar keuze van 

deVvW. 

In een VvW wordt de grond uitgegeven in mandelig eigendom aan de bewoners. Iedere 
bewoner is voor een deel eigenaar van de wijk en kan op deze manier juridiscb verplicht 
warden bij te dragen aan de kosten van het beheer. Voor het doen slagen van een VvW zijn 
wel voorwaarden te verwachten vanuit de bewonerszijde. Er mag geen ingewikkelde 
bebeerconstructie in bet !even geroepen warden. Er moet een professionele organisatie aan 
de VvW ten grondslag liggen. Het uitgangspunt moet gelden dat bewoners sturen kunnen, 
maar dat dit vooral op boofdlijnen zal zijn. Het benadrukken van de bewonersbelangen is 
voor de bebeerders belangrijk omdat bet betrekken van bewoners voordelen biedt. Als 
eerste creeert men grote betrokkenheid onder de bewoners. Ten tweede wordt de sociale 
cohesie vergroot waardoor er een betere wijk- en bimrtbinding ontstaat. Tevens biedt het 
benadrukken van bewonersbelangen een grater draagvlak voor uitvoeringsmaatregelen en 
leidt het tot grotere sociale controle (o.a. met het oog op vandalisme/graffiti) . 
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Hoofdstuk 4 De belangen en posities van de partijen 

4. 1 lnleiding 

Hoofdstuk vier bestaat uit een analyse van de belangen en de posities van de partijen die 
actief zijn in het ontwikkelingstraject en het beheertraject, uitgaande van de ontwikkeling 
van een niet duurzaam woonmilieu. Er is gekozen voor de uitgangssituatie van een niet 
duurzaam woonmilieu zodat in hoofdstuk vijf, waar wordt uitgegaan van een duurzaam 
woonmilieu, kan worden ingegaan op de verschillen die ontstaan bij de ontwikkeling en het 
beheer van een niet duurzaam woonmilieu en een duurzaam woonmilieu en de 
mogelijkheden die de projectontwikkelaar daarbij tot zijn beschikking heeft .. 
De belangen en de positie van de projectontwikkelaar worden in dit hoofdstuk wel 
behandeld zodat het verschil tussen duurzaam en niet duurzaam goed duidelijk wordt. 
Daarnaast worden de belangen en posities behandeld van de woonconsument, de gemeente, 
de corporatie en die van een aantal partijen die wel invloed hebben, maar een 
ondergeschikte positie bekleden in de beide trajecten. Bij het behandelen van de posities en 
de belangen van de partijen wordt onderscheid gemaakt naar het ontwikkelings- en 
beheertraject en naar de woonsituaties van het binnenstedelijke en suburbane woonmilieu. 

4.2 De woonconsument 

4.2.1 lnleiding 

De woonconsument bestaat uit zeer veel individuen en velen willen gehoord worden. Hij 
wordt steeds mondiger, wil meer keuzen maken, wil meer ontspanning en heeft daar ook 
voldoende middelen voor. De woonconsument is degene die gebruik maakt van het 
woonmilieu. Het woonmilieu is voor deze partij dus het belangrijkst. Voor elk type 
woonmilieu komen bepaalde typen woonconsumenten in aanmerking. Zo ook voor de twee 
pilotprojecten, het binnenstedelijke en suburbane woonmilieu. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van leefstijlonderzoek. Middels een analyse van leefstijlonderzoeken wordt in deze 
paragraaf een selectie gemaakt van leefstijlen die in potentie geschikt kunnen zijn voor de 
pilotprojecten. Deze leefstijlen worden tezamen genomen in een doelgroep per pilotproject. 
Voor het leefstijlonderzoek dat bier wordt gehanteerd wordt uitgegaan van het onderzoek 
van Bastiaansen (1999) omdat hij leefstijlen het beste weet te koppelen aan locaties. 
Opgemerkt dient te worden dat dit onderzoek niet wetenschappelijk onderbouwd is, maar 
berust op interviews en voornamelijk eigen ervaring. Daamaast wordt gebruik gemaakt van 
het leefstijlonderzoek van Kolpron (1998). Dit onderzoek is wel wetenschappelijk van 
opzet, maar levert minder informatie op die geschikt is voor dit onderzoek. Met 
Bastiaansen en Kolpron kan voor de binnenstedelijke en het suburbane woonn1ilieus een 
overzicht worden verkregen van doelgroepen die zich daar willen vestigen. 
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4.2.2 De binnenstedelijke en suburbane woonconsumenten 

De binnenstede/ijke woonconsument 

Bastiaansen onderscheidt elf doelgroepen. De leefstijlen van de doelgroepen verschillen. 
Aan de hand van de leefstijlen kan warden bepaald voor welk type woonmilieu een 
doelgroep 'geschikt ' is. Van de verschillende leefstijlen van de doelgroepen afzonderlijk is 
te weinig inforrnatie beschikbaar. Daarom warden alle binnenstedelijke doelgroepen 
beschouwd als een groep, van nu af aan de binnenstedelijke woonconsument te noemen. 
Van de elf doelgroepen van Bastiaansen kunnen er zes tot de overkoepelende groep 
binnenstedelijke woonconsument behoren. Deze doelgroepen kunnen nog warden aangevuld 
met het onderzoek van Kolpron. Kolpron onderscheidt clusters. Voor het binnenstedelijk 
gebied komen cluster drie en zes in aanmerking, respectievelijk de individualisten en de 
ongebondenen. De doelgroepen van wie de leefstijlen overeen komen met het 
binnenstedelijk woonmilieu warden hieronder opgesomd: 
1. de yup; 
2. de anarchist; 
3. de levensgenieter; 
4. de hypermobiel; 
5. de idealisten en plekgerichten3

; 

6. de op kamers wonenden; 
7. dynamische individualisten (cluster 3); 
8. de ongebondenen (cluster 6). 
Deze doelgroepen vom1en de overkoepelende groep: de binnenstedelijke woonconsument. In 
de bijlagen zijn de doelgroepen nader toegelicht aan de hand van een bondige samenvatting 
van leefstijl per doelgroep . 

De suburbane woonconsument 

De suburbane doelgroepen warden eveneens als een groep beschouwd, van nu af aan de 
suburbane woonconsument genoemd. Twee doelgroepen van het onderzoek van 
Bastiaansen behoren tot de doelgroep de suburbane woonconsument. De doelgroepen van 
Bastiaansen kunnen hierbij warden aangevuld met het onderzoek van Kolpron. Voor het 
suburbane gebied komen cluster een en twee in aanmerking, respectievelijk de samenlevers 
en de opbouwers. De doelgroepen van wie de leefstijlen overeen komen met het suburbane 
woonmilieu zijn: 
1. De traditioneel 
2. De principieel 
3. De samenlevers 
4. De opbouwers 
Deze doelgroepen vormen de overkoepelende doelgroep : de suburbane woonconsument. De 
samenvattingen van leefstijlen per doelgroep zijn opgenomen in de bijlage. 

3 Dit zijn twee afzonderlijke doelgroepen maar kunnen samen genomen warden in dit 
onderzoek, vanwege overeenkomende woonwensen en deels overeenkomende leefstijlen. 
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4.2.3 De binnenstedelijke en suburbane woonbehoefte 

Middels een analyse van leefstijlonderzoeken is in de vorige twee paragraven een selectie 
gemaakf van leefstijlen die in potentie geschikt kunnen zijn voor de twee pilotprojecten. 
Deze leefstijlen vormen tezamen de doelgroepen per pilotproject. De woonwensen van deze 
doelgroepen ten aanzien van de inrichtingsfactoren worden in deze paragraaf aan de hand 
van de samenvattingen van leefstijlen uit de bijlage bepaald. 

De binnenstede/ijke woonbehoefte 

De woonwensen van de binnenstedelijke woonconsument lopen zeer uiteen, of kunnen zelfs 
tegenstrijdig zijn met elkaar. Dit komt omdat de verschillende doelgroepen die tot de 
binnenstedelijke woonconsument gerekend kunnen worden onderling erg verschillen qua 
samenstelling, inkomen, leeftijd, interesses en daaruit voortvloeiend qua woonwensen. Aan 
de hand van de inrichtingsfactoren is de totale woonbehoefte, gevormd door alle 
binnenstedelijke doelgroepen, in tabel 3 weergegeven. Dit betreft dus een gemiddelde van 
de woonwensen van de verschillende doelgroepen die tot de binnenstedelijke 
woonconsument worden gerekend. 

De technische factoren 

De ecologische factoren 
De roimtelijke ordening is bepalend voor de ruimte en daarmee belangrijk voor de 
beeldkwaliteit. Aan de beeldkwaliteit wordt door de binnenstedelijke woonconsument veel 
waarde gehecht en dus is de ruimtelijke ordening belangrijk. 
Voor een bepaald segment van de binnenstedelijke woonconsument is de groenstructuur 
belangrijk, voornamelijk voor minder draagkrachtige ouderen. Het merendeel hecht echter 
weinig waarde aan de groenstructuur waardoor deze toch minder belangrijk wordt 
gevonden. 
De energie infrastructuur is voor de binnenstedelijke woonconsument niet belangrijk. 

De fysieke factoren 
De technische staat wordt belangrijk gevonden, wederom vanwege de invloed die de 
teclmische staat heeft op de beeldkwaliteit. Het materiaalgebruik moet vooral een 
hoogwaardige esthetische uitstraling hebben en hoeft niet zozeer duurzaam te zijn, als het 
de beeldkwaliteit maar ten goede komt. 
De onderhoudbaarheid is niet het probleem van de binnenstedelijke woonconsument en 
daarom wordt er weinig waarde aan gehecht. Echter, als de gemeente de openbare ruimte 
niet goed onderhoud zullen er wel snel klachten volgen. Er wordt dus vanuit gegaan dat de 
openbare ruimte in het binnenstedelijk centrum goed onderhouden wordt. 
De technische veiligheid is minder belangrijk en vaak toch al goed verzorgd. In het 
binnenstedelijk centrum is er namelijk sprake van grote voetgangersstromen en dan kan de 
gemeente of projectontwikkelaar het zich niet permitteren een technisch onveilige openbare 
ruimte in te richten. 
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De functionele factoren 

De gebruiksfactoren 
De fancfionaliteit is minder belangrijk. Alleen voor de reeds eerder genoemde groep minder 
draagkrachtige ouderen is groen of een pleintje belangrijk om te recreeren. 
Aan de flexibiliteit wordt geen waarde gehecht, esthetica is het belangrijkst. Vaak vallen 
flexibiliteit en esthetica in de openbare ruimte echter goed te combinerenen door het 
gebruik van pleinen. 
De handhaajbaarheid wordt wel belangrijk gevonden. De binnenstedelijke woonconsument 
hecht vooral waarde aan sociale veiligheid en dan met name 's avonds als de winkels 
gesloten zijn. 
De verkeersveiligheid is minder belangrijk. Oak hier wordt er waarschijnlijk vanuit gegaan 
<lat deze van goed niveau is vanwege de vele autovrije centra in de Nederlandse steden. 

De voorzieningen 
De commerciele voorzieningen warden zeer belangrijk gevonden. Voor velen is het 
bruisende !even en de vele uitgaansmogelijkheden een belangrijke reden om te kiezen voor 
de binnenstad. Hierbij ligt de nadruk op horeca en de winkels . 
Aan de overige voorzieningen wordt minder waarde gehecht maar wederom is de 
achterliggende reden dat men hier al een hoog niveau van verwacht. Als ze slecht zouden 
scoren zou <lat waarschijnlijk voor vele binnenstedelijke woonconsumenten niet acceptabel 
warden geacht. 
De sociaal- medische en culturele voorzieningen zijn voor de binnenstedelijke 
woonconsumenten zeer belangrijk. Zij versterken het imago van de stad, met name de 
theaters en musea, wat voor vele binnenstedelijke woonconsumenten belangrijk is (denk 
daarbij aan yuppen, maar oak ouderen). 
Tot slot zijn de verkeers- en vervoervoorzieningen zeer belangrijk. Vooral voldoende 
parkeergelegenheid en een goede ontsluiting voor de auto warden genoemd. 

De sociale factoren 

Bij de sociale factoren wordt de bewonerssamenstelling belangrijk gevonden. Veelal is de 
draagkrachtige binnenstedelijke woonconsument ego-gerichter. Hij hecht veel waarde aan 
uitstraling en geeft in mindere mate om de buren tenzij er sprake is van overlast. De minder 
bedeelde binnenstedelijke woonconsument is vaak weer socialer ingesteld. Sams oak 
gedwongen zoals bij bejaardentehuizen en studentenflats waar voorzieningen moeten 
worden gedeeld. 
De sociale overlast is zeer belangrijk. In het openbare gebied zijn in de binnenstedelijke 
situatie zeer veel verschillende gebruikers te onderscheiden en daar willen de bewoners 
geen last van hebben. 

De visuele factoren 

Tot slot is een goede beeldkwaliteit voor de totale groep zeer belangrijk. Er wordt veel 
waarde gehecht aan verschillende factoren die van invloed zijn op de beeldkwaliteit, zoals 
architectuur, privacy of een plek met een bepaald en eigen karakter, bijvoorbeeld een oude 
fabriekshal met bijbehorende omgeving. 
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De inrichtin s actoren 

Technische factoren 
l E l . l f: co og1sc le actoren 

Water en ruimtelijke ordening 
Groenstructuur 
Energie infrastructuur 

2 F . k f: ·ys1e e actoren 
Technisch staat 
Onderhoudbaarheid 
Technische veiligheid 

Functionele factoren 
l . Gebruiksfactoren 

Functionaliteit 
Flexibiliteit 
Handhaafbaarheid 
Verkeersveiligheid 

2 v oorz1enmgen 
Commerciele dienstverlening 
Overige dienstverlening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-medische en 
culturele voorzieningen 
Verkeers- en vervoersvoorzieningen 

Sociale factoren 
De bewonerssamenstellin 
Sociale overlast 

Visuele factoren 
Een goede beeldkwaliteit 
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Binnenstedeli"ke woonconsument 
Zeer Belangrijk Minder Niet 

belan ri ·k belan ri ·k belan ri ·k 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

Tabel 3 Behoefte van de binnenstedelijke woonconsument 

De suburbane woonbehoefte 

De woonwensen van de suburbane doelgroepen worden versterkt met de woonwensen van 
de randstadwoonconsument die zich in een suburbaan woonmilieu willen vestigen. Van 
deze consumenten zijn in een onderzoek van VROM (1994) onder andere de woonwensen 
voor de openbare ruimte bepaald. De suburbane woonconsumenten vonnen tezamen een 
verzameling van zeer uiteenlopende levensstijlen. Aan de hand van de inrichtingsfactoren 
zal de totale suburbane woonbehoefte in tabel 4 worden weergegeven. Ook hier betreft het 
gemiddelden van de verschillende leefstijlen die binnen de doelgroep suburbane 
woonconsument vallen . 
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De technische factoren 

De ecologische factoren 
De ruimtelijke ordening is voor de suburbane woonconsument belangrijk. Hierbij wordt er 
vooral waarde gehecht aan een gebogen stratenpatronen en rust. Dus een ruimtelijke 
ordening die de privacy benadrukt. 
De groenstructuur is ook belangrijk voor de suburbane woonconsument. Men woont liever 
in het groen dan aan het water. Veel groen in de wijk brengt rust waar veel waarde aan 
gehecht wordt. 
De energie infrastructuur is minder belangrijk. Mochten er voorzieningen aanwezig zijn 
op het gebied van de energie infrastructuur is dat goed zolang ze niet storend zijn. 
Bijvoorbeeld het terugbrengen van het gemiddeld aantal parkeerplaatsen per woning in de 
wijk behoort tot maatregelen ten gunste van de energie infrastructuur maar behoort niet tot 
de woonwensen. 

De fysieke factoren 
De technische staat is belangrijk. Netjes is het <levies in het suburbane woonmilieu en de 
technische staat draagt bij aan de netheid van de wijk. Hoogwaardig materiaalgebruik 
voorkomt snel verval. 
Hetzelfde geldt voor de onderhoudbaarheid. Als deze van hoog niveau is komt <lat ten 
goede aan de netheid van de wijk. 
De technische veiligheid is zeker van belang. Aangezien een groot gedeelte van de 
doelgroep suburbane woonconsument uit gezinnen bestaat, is de technische veiligheid in de 
wijk van groot belang, vooral ter bescherming van de kinderen. 

De functionele factoren 

De gebruiksfactoren 
De functionaliteit is belangrijk. Hierbij gaat het met name om speelplaatsen voor de 
kinderen en mogelijkheden voor het uitlaten van de hond. 
De f'-exibiliteit is minder belangrijk voor de suburbane woonconsument. De ruimte is 
voomamelijk ingericht op wonen en andere functies zijn niet vereist. 
De handhaajbaarheid is we! belangrijk. Er wordt veel waarde gehecht aan de sociale 
veiligheid. 
De verkeersveiligheid is zeer belangrijk, wederom in verband met de veiligheid van de vele 
kinderen die in suburbane woonn1ilieus wonen. 

De voorzieningen 
De voorzieningen vindt de suburbane woonconsument een stuk minder belangrijk dan de 
binnenstedelijke woonconsument. Men vindt het we! belangrijk <lat er een winkelcentrum 
voor de dagelijkse boodschappen in de buurt is. Dus commerciele voorzieningen zijn we! 
belangrijk, maar op een ander schaalniveau dan bij het binnenstedelijk centrum. 
Van de overige dienstverlening wordt verwacht <lat deze goed verzorgd is en dus wordt er 
minder waarde aan gehecht. 
Het onderwijs is we! weer belangrijk, vooman1elijk voor de kinderen. 
Op het gebied van de verkeers- en vervoersvoorzieningen worden de ontsluiting en de 
parkeervoorzieningen het belangrijkst gevonden. 
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De sociale factoren 

De bewonerssamenstelling is voor de suburbaan belangrijk. Men wil in een veilige, 
kindvriendelijke en rustige buurt wonen. Daarbij is de bewonerssamenstelling dus 
belangrijk want de veiligheid en de rust wordt voor een groot deel door de 
bewonerssamenstelling bepaald. 
De socia/e over/ast is ook belangrijk. De suburbaan woont graag in een nette buurt dus 
vervuiling en bekladding zijn niet gewenst, net als burenoverlast. 

De visuele factoren 

Tot slot is een goede beeldkwa/iteit van belang. Rustige straten bestaande uit 
eengezinswoningen met een gebogen stratenpatroon genieten de voorkeur. Flats zijn niet 
gewenst. Een eigen gezicht en identiteit van de straat wordt weer minder belangrijk 
gevonden. 

De inrichtin s actoren 

Technische factoren 
IE I. l f co og1sc 1e actoren 

Water en ruirntelijke ordening 
Groenstructuur 
Energie infrastructuur 

2. Fvsieke factoren 
Technisch staat 
Onderhoudbaarheid 
Technische veiligheid 

Functionele factoren 
l . Gebruiksfactoren 

Functionaliteit 
Flexibiliteit 
Handhaafbaarheid 
Verkeersveiligheid 

2. Voorz1e111ngen 
Commerciele dienstverlening 
Overige dienstverlening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-medische en 
culturele voorzieningen 
Verkeers- en vervoersvoorzieningen 

Sociale factoren 
De bewonerssarnenstellin 
Sociale overlast 

Visuele factoren 
Een goede beeldkwaliteit 

Tabel 4 De suburbane woonbehoefte 

De woonwensen van de suburbane woonconsument 
Zeer Belangrijk Minder Ni et 

belan ri"k belan ri"k 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
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4.2.4 Andere methoden van onderzoek 

Naast het gebruik van het 'traditionele' onderzoek naar leefstijlen wordt er door 
projectontwikkelaars steeds meer naar 'nieuwe' methoden gezocht om de consument te 
betrekken bij de planvorming. Dit kan leiden tot een duurzamer woonmilieu omdat een 
aantal woonwensen van de openbare ruimte in het ontwikkelingstraject kan warden 
meegenomen. Daarmee zal de openbare ruimte bij de ingebruikname door de bewoners 
beter voldoen aan de woonwensen. 

Internet 

Vooral internet is een medium waar momenteel veel gebruik van wordt gemaakt, zoals 
onder andere blijkt uit bovenstaand artikel. Oak in het pilotproject Bosrijk warden 
bewoners via internet betrokken bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte. 
Op de site www.woonwerf.nl kan zelfs door de woonconsument een totale woonwijk 
warden ingericht. Voor het betrekken van de woonconsument bij de inrichting van de 
openbare ruimte is volgens velen internet het medium, de voordelen zijn de volgende: 
• met <lit medium kan relatief eenvoudig een grate groep potentiele kopers bereikt 

warden; 
• de potentiele kopers kunnen op een tijdstip <lat zij wensen hun opmerkingen doorgeven; 
• de site kan ook gebruikt warden ter inforn1atieverstrekking. 
Er zitten naast de voordelen echter oak een aantal nadelen aan het gebruik van internet, de 
nadelen: 
• de woonconsument is niet deskundig op <lit gebied, zonder begeleiding is het moeilijk 

alternatieven te bedenken; 
• het meedenken met het plan zal zich dan oak louter tot kritiek beperken; 
• de software waarn1ee door de woonconsument op internet een woonwijk kan warden 

ingericht is nag niet goed genoeg ontwikkeld, de inrichting is te abstract. 

Daamaast is internet oak inzetbaar voor het betrekken van de woonconsument bij het 
beheer van de openbare ruimte. Hiervan is onder andere het pilotproject Bosrijk een goed 
voorbeeld. In Bosrijk wordt naast de aansluiting op Kenniswijk, een omvangrijke ICT
infrastructuur waarop verschillende elektronische diensten warden aangeboden, een 
intranet opgezet waarop bewoners van de wijk met elkaar kunnen conununiceren met 
beheerbedrijven en onderling over klachtenafhandeling en het regelen van inrichtings- en 
onderhoudswerkzaamheden. 
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Panelgroepen 

Naast het gebruik van internet wordt er ook gebruik gemaakt van panelgroepen. Van deze 
methode van onderzoek wordt al langer gebruik gemaakt. Panelgroepen zijn groepen 
bestaande uit mensen waarvan wordt verwacht <lat ze een doelgroep vormen voor de 
aankomende nieuwbouw. Het voordeel van panelgroepen is <lat ze begeleid kunnen worden 
bij het kenbaar maken van hun woonwensen. Op deze manier komt de projectontwikkelaar 
aan betere informatie en kan de panelgroep echt helpen ontwerpen. Het grote nadeel is <lat 
de mensen uit de panelgroep een afspiegeling vormen en dus niet bestaan uit de 
toekomstige bewoners . 

4.2.5 De positie van de woonconsument 

De positie van de woonconsument verschilt per traject. In het ontwikkelingstraject in een 
aanbiedersmarkt wordt veelal gestart met de planvorming voordat de toekomstige bewoners 
bekend zijn. In <lit traject heeft de bewoner dan ook een slechte positie. Tevens vervult de 
bewoner geen rol in de realisatie van de woonmilieus, hij is slechts een afnemer van een 
product, de woning. In een vragersmarkt zijn de woonwensen echter belangrijker en heeft 
de woonconsument dus een betere positie. Initiatiefnemende partijen zullen de bewoner 
willen betrekken bij de planvorming, zodat ze meer verzekerd zijn van de verkoop van de 
woningen. Toch worden de woonwensen nog steeds behartigd door een andere partij, in 
veei gevallen de projectontwikkelaar, en hebben de woonconsumenten in het 
ontwikkelingstraject dus niet direct invloed op de planvorming. 

In het beheertraject ligt de situatie anders. De woonconsument maakt in deze situatie 
dagelijks gebruik van de openbare ruimte en signaleert direct problemen in de wijk. Zij kan 
zich verenigen in belangengroeperingen en invloed uitoefenen bij beleidsmakers, zoals 
bijvoorbeeld de gemeente, als zij het niet eens is met de gang van zaken. Toch zijn vaak de 
mogelijkheden voor de woonconsument beperkt omdat er niet altijd adequaat gereageerd 
wordt op klachten. Als er sprake is van een Vereniging van Wijkeigenaren zijn de bewoners 
voor een deel eigenaar van de wijk. In deze situatie sturen zij beheerwerkzaamheden aan en 
bekleden dus een belangrijke positie in het traject. Mochten er klachten zijn kan er nu direct 
actie ondernomen worden . 

4.2.6 Kanttekeningen 

1. De belangen van de binnenstedelijke en suburbane woonconsument zoals aangegeven 
in de overzichten betreffen gemiddelden van verschillende doelgroepen die tot een 
overkoepelende groep gerekend worden. Enige nuance is hier dus op zijn plaats. Het 
kan wel degelijk voorkomen <lat binnenstedelijke woonconsumenten bijvoorbeeld 
minder waarde hechten aan commerciele voorzieningen. De overzichten gelden voor de 
meerderheid van de doelgroepen, maar vormen dus geen uitsluitingen. 

2. Voor de woonconsument geldt <lat het leefstijlonderzoek dus een grove afspiegeling 
vormt van de werkelijkheid. Om toch de woonwensen te weten te komen in het 
ontwikkelingstraject zijn technieken zoals internet en panelgroepen daarom belangrijk. 
Maar bij internet en panelgroepen kunnen niet alle toekomstige bewoners bereikt 
worden. Daarom biedt leefstijlonderzoek de beste afspiegeling van de woonwensen. In 
hoeverre <lit met de veranderende communicatietechnieken van de komende jaren zal 
blijven is moeilijk te zeggen. In ieder geval zullen steeds meer mensen bereikt kunnen 
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worden via internet waardoor dit een betrouwbaardere bron kan gaan worden om de 
woonwensen te achterhalen. 

3. In het beheertraject heeft de woonconsument een betere positie dan in het 
ontwikkelingstraject. Er dient hier echter wel vermeld te worden dat ook in het 
beheertraject de woonconsument vaak nog machteloos staat doordat de gemeente lang 
niet alle klachten adequaat afhandelt. Om die reden is ook de Vereniging van 
Wijkeigenaren in het vorige hoofdstuk gelntroduceerd. Middels deze vereniging staat 
de consument sterker in het beheertraject. 

4.3 De Gemeente 

4.3.1 lnleiding 

De gemeente is een partij met zowel een publiekrechtelijke taak als een private taak. Voor 
dit onderzoek is de privaatrechtelijke taak het belangrijkst. De primaire privaatrechtelijk 
taak van de gemeente is het coordineren van alle zaken die aan bod komen in het 
bestemmingsplan. De gemeente heeft vooral een positie als eigenaar en beheerder van het 
openbaar gebied en enkele voorzieningen (infrastructuur, groen, riolering, straatmeubilair). 
In het algemeen wil de gemeente een versterking van een wijk- of gebiedsgerichte aanpak, 
evenwichtige woningopbouw en goede kwaliteit van woningen en woonomgeving. Zij heeft 
de primaire verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting en staat als gevolg daarvan in 
direct contact met vrijwel alle andere partijen. Tevens moet ze zorg dragen voor het feit dat 
diverse kleine belangengroepen aan bod komen. 

4.3.2 lnstrumenten ter controle 

De gemeente is doorgaans de partij met het beste overzicht van het algemene belang bij de 
inrichting van een woonmilieu. Zij dient de belangen van de verschillende gebruikers te 
beschermen en een gezamenlijk gebruik van het woonmilieu te garanderen. Ook beschikt de 
gemeente over een brede expertise en heeft ze in politie/ bestuurlijk opzicht de 
eindverantwoordelijkheid over de te ontwikkelen woomnilieus. Dit vanwege de complexiteit 
van de opgave, de veelsoortigheid aan belangen, en de termijn waarover projecten zich 
uitstrekken. Hiermee hangt samen dat zij als enige partij publiekrechtelijke instrumenten 
heeft om het proces van onder andere inrichting van de openbare ruimte te sturen. 

Iedere gemeente heeft een structuurvisie die past in de regionale plannen. Een aantal 
algemene bestuurlijke uitgangspunten voor de gehele stad zijn vervolgens in 
bestemmingsplannen vastgelegd. Tevens heeft de gemeente de mogelijkheid bestemmingen 
te belnvloeden door het al dan niet verstrekken van een bouwvergunning. Op basis hiervan, 
en op basis van de leefrnilieuverordening, kan de gemeente eisen stellen aan het (ver-) 
bouwprogramma. Alleen als het niet anders kan, moet het als stok achter de deur gebruikt 
worden. Anders verkeert de gemeente in een positie waarin zij beslist in plaats van stuurt. 
De gemeente beslist we! als er een beeldkwaliteitplan van kracht is. Er is meestal sprake 
van een beeldkwaliteitplan als de gemeente de complete regie in handen heeft, zoals in de 
situatie van de Vinex-locaties . 
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In het geval van herontwikkeling is er veelal geen sprake van voorbereidende instrumenten. 
Het initiatief voor herontwikkeling ligt namelijk niet bij de gemeente en de gemeente kan 
niet op voorhand voor alle herontwikkelingen bestemmingsplannen voorbereiden. 
Gemeenten hanteren veelal de binnenplanse anticipatie procedure, ook wel bekend als 
artikel 11. Binnen de artikel 11 procedure wordt de invulling van een plan overgelaten aan 
de projectontwikkelaar, in samenwerking met de Dienst Stadsontwikkeling, waarbij de 
Dienst Stadsontwikkeling de nadruk legt op de infrastructuur en de stedenbouwkundige 
opzet. Daarmee wordt bet plan een revisiestuk voor de gemeente waarbij zij nog controle 
kan uitoefenen middels de commissie van welstand en het wel of niet verlenen van 
vergunningen. 

4.3.3 De gemeentelijke projectorganisatie 

De gemeente heeft genoeg instrumenten tot baar bescbikking om de inricbting van 
woonmilieus te coordineren. In een interview met de heer Noordhoek, beleidsmedewerker 
beheer bij de gemeente Eindhoven, is nader ingegaan op de gemeentelijke 
projectorganisatie. De gemeentelijke projectorganisatie wordt in figuur 4 gei1lustreerd. Bij 
de totstandkoming van een woonmilieu zijn vanuit de gemeente verschillende diensten 
betrokken. Vanuit die diensten zijn drie personen boofdverantwoordelijk voor de inrichting 
en bet beheer van de openbare ruimte. Onderscheiden worden: 
1. De projectleider vanuit de Dienst Planontwikkeling; deze projectleider is ook verbonden 

aan het gemeentelijk grondbedrijf en onderhoudt de contacten met de 
projectontwikkelaar en andere partijen die betrokken zijn bij de inrichting van het 
woonmilieu. Hij is vanuit de gemeente de verantwoordelijke die komt tot een 
plandefinitie (voorlopig ontwerp). 

2. De projectleider uitvoering; nadat het plan is uitgewerkt en vastgelegd in een voorlopig 
ontwerp door de projectleider van planontwikkeling komt de verantwoordelijkheid bij de 
projectleider uitvoering te liggen. De projectleider is verantwoordelijk voor het opzetten 
van een bestek. V oor het uitvoeren van de werkzaamheden van het bestek wordt een 
aa1memer gezocbt. De projectleider uitvoering stuurt vervolgens deze aannemer aan bij 
<liens werkzaambeden voor het inrichten van de openbare ruimte. 

3. De beheermedewerker; de beheermedewerker krijgt na de op levering de 
verantwoordelijkheid over het beheer van de openbare ruimte. 

De projectleider van de Dienst Planontwikkeling is vanaf het begin bij het project 
betrokken. In de eerste fase, het voorlopig ontwerp, zit hij met zeer veel verschillende 
partijen aan tafel. De partijen bestaan uit externe partijen, de corporatie, de belegger en de 
ontwikkelaar en uit interne diensten van de gemeente. Al deze partijen en diensten 
behartigen hun eigen belangen in het ontwikkelingstraject bij de totstandkoming van het 
voorlopig ontwerp. Daarnaast nemen ook de projectleider uitvoering en medewerker beheer 
van de gemeente deel aan het proces van de totstandkoming van het voorlopig ontwerp. 
Hierbij toetsen ze het voorlopig ontwerp vanuit hun disciplines waarbij de uitvoerbaarheid 
van het werk en het toekomstig beheer in de gaten worden gehouden. 
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Als er overeenstemming is bereikt tussen de verschillende partijen en het voorlopig ontwerp 
vastligt, wordt overgegaan naar het vervaardigen van het definitief ontwerp van de 
openbare ruimte. Voor het definitief ontwerp wordt een prijs opgevraagd bij een of 
meerdere aannemers door de projectleider uitvoering. Vervolgens wordt het definitief 
ontwerp inclusief de bijbehorende financien voorgelegd aan burgemeester en wethouders en 
bij grotere projecten ook aan de gemeenteraad. Na goedkeuring of enige aanpassingen komt 
het project terug bij de projectleider uitvoering, waarna nadere uitwerking en uiteindelijk de 
realisatie van de openbare ruimte daadwerkelijk kan beginnen. Tijdens de realisatie voert 
de projectleider uitvoering de regie over de werkzaamheden en stuurt hij de aannemer aan. 
Na oplevering van de openbare ruimte wordt de verantwoordelijkheid tenslotte 
overgedragen aan de medewerker beheer. In het beheertraject is de beleidsmedewerker 
beheer degene die het beheer van de openbare ruimte coordineert. Tevens werkt de 
gemeente in sommige gevallen met wijkco6rdinatoren. De werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit onderhoud en instandhouding van de openbare ruimte. 
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Goedkeuring B& W 
en I of gemeenteraad 

Projectleider planontwikkeling 

Gemeentelijke diensten 
•Grondzaken 
•Verkeer 
•Stedebouw 
• Ruimtelijke ordening 
• Volkshuisvesting 
•Beheer 
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Projectleider uitvoering 
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Gemeentelijke 
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Figuur 4 Gemeentelijke projectorganisatie 
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5.3.4 De belangen van de gemeente 

De gemeente heeft rowel in het ontwikkelingstraject als het beheertraject grote belangen. 
Zoals reeds gesteld is de primaire taak bij nieuwe ontwikkelingen van de gemeente het 
coordineren van alle zaken die aan bod komen in het bestemmingsplan. Hiertoe behoort 
nieuwbouw van woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Per inrichtingsfactor 
wordt in tabel 5 het belang van de gemeente aangegeven in het ontwikkelingstraject. In 
tabel 6 worden de belangen van de gemeente aangegeven in het beheertraject. De 
verschillen in de belangen van de gemeente tussen de beide trajecten vallen voomamelijk te 
verklaren uit de verschillende diensten die bij beide trajecten betrokken zijn. 
Eerst wordt nader ingegaan op de belangen van de gemeente in het ontwikkelingstraject. Bij 
<lit traject is voomamelijk de Dienst Planontwikkeling betrokken. Deze dienst handelt 
vanuit verschillende motieven. Uit een interview met mevrouw van de Berg, 
stedenbouwkundige bij de gemeente Zeist, blijken de vorm van de openbare ruimte, de 
lange termijn perspectieven en de eenheid (aansluiting bij de bestaande openbare ruimte) de 
belangrijkste ontwerpaspecten te zijn. Onder eenheid valt ook de integratie van de 
verschillende functies, zoals wonen, werken en recreatie. De belangen van de Dienst 
Planontwikkeling worden overzichtelijk beschreven in tabel 5. Opvallend is <lat de fysieke 
factoren als niet belangrijk worden gekenmerkt en de handhaafbaarheid en 
verkeersveiligheid als minder belangrijk. Dit komt doordat <lit niet tot het werkveld van de 
Dienst Planontwikkeling behoort. Er wordt van uit gegaan <lat de diensten die voor die 
factoren verantwoordelijk zijn de nodige eisen zullen stellen. Op deze manier zal het plan 
toch aan de eisen ten aanzien van die factoren voldoen. De nadruk voor de 
stedenbouwkundige ligt dus voomamelijk op de vorm, de functieplaatsing en bewegingen 
en de eenheid van de stad. Dit blijkt ook uit de tabel waar de voorzieningen (plaatsing van 
functies) en de beeldkwaliteit (de vom1) als zeer belangrijk worden gekenmerkt. Tot slot is 
ook de flexibiliteit zeer belangrijk omdat een ontwerp zonder flexibiliteit geen 
toekomstwaarde heeft. 
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De inrichtin s actoren 

Technische factoren 
lEl . hf: co og1sc e actoren 

Water en ruimtelijke ordening 
Groenstructuur 
Energie infrastructuur 

2. Fysieke factoren 
Technisch staat 
Onderhoudbaarheid 
Technische veiligheid 

Functionele factoren 
1. Gebruiksfactoren 

Functionaliteit 
Flexibiliteit 
Handhaafbaarheid 
Verkeersveiligheid 

2 v oorz1enmgen 
Commerciele dienstverlening 
Overige dienstverlening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-medische en 
culturele voorzieningen 
Verkeers- en vervoersvoorzieningen 

Sociale factoren 
De bewonerssamenstellin 
Sociale overlast 

Visuele factoren 
Een goede beeldkwaliteit 
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Zeer 
belan ri"k 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

Be/an en van de emeente 
Belangrijk Minder Niet 

belan ri ·k belan ri'k 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 

Tabel 5 Belangen van de Dienst Planontwikkeling 

In het beheertraject zijn er totaal andere belangen te zien. Dit komt omdat hier een andere 
dienst, de Dienst Stadsbeheer, verantwoordelijk is. De Dienst Stadsbeheer is meer 
monofunctioneel ingesteld. Voor hen is bet van belang dat bijvoorbeeld de afvalinzameling 
goed functioneert, dat de straat goed en makkelijk is te reinigen en dat de verlichting 
werkt. 
De fysieke factoren, de functionaliteit, de verkeers- en vervoersvoorzieningen, de sociale 
overlast en de beeldkwaliteit zijn de belangrijkste factoren voor de gemeente in de 
beheerfase. Dit zijn de factoren de factoren die van grate invloed zijn op bet beheer. Het 
gaat bier voomamelijk om kwaliteitseigenschappen van materialen. Het_meubilair, de 
bestrating, bet groen, alles moet voldoen aan gestelde beheertechnische kwaliteitseisen. De 
verkeers- en vervoersvoorzieningen zijn zeer belangrijk vanwege het onderhoud dat de 
verkeersinfrastructuur (de wegen) vergt. Dit onderhoud wordt verzorgd door een andere 
dienst, de Dienst Verkeer en vervoer. Sociale overlast kan direct leiden tot extra 
beheerinspanningen (graffiti en vervuiling) en slecht beheer zal leiden tot een slechtere 
beeldkwaliteit. Om de beeldkwaliteit op niveau te houden is goed en adequaat beheer nodig. 
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Technische factoren 
lEl.lf: co og1sc le actoren 

Water en ruimtelijke ordening 
Groenstructuur 
Energie infrastructuur 

2F.kf:t ·ys1e e ac oren 
Teclmisch staat 
Onderhoudbaarheid 
Technische veiligheid 

Functionele factoren 
1. Gebruiksfactoren 

Functionaliteit 
Flexibiliteit 
Handhaafbaarheid 
Verkeersveiligheid 

2 v oorziemngen 
Commerciele dienstverlening 
Overige dienstverlening 
Ondeiwijsvoorzieningen 
Sociaal-medische en 
culturele voorzieningen 
Verkeers- en vervoersvoorzieningen 

Sociale factoren 
De bewonerssamenstellin 
Sociale overlast 

Visuele factoren 
Een goede beeldkwaliteit 
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Zeer 
belan ri'k 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

Niet 
belan rijk 

x 
x 
x 
x 

Tabel 6 Belangen van de Dienst Stadsbeheer 

4.3.5 De positie van de gemeente 

De positie van de gemeente in het ontwikkelingsproces is aan verandering onderhevig. 
Tegenwoordig wordt in het kader van integrale gebiedsontwikkeling op een aantal projecten 
de inrichting van de openbare ruimte verzorgd door andere partijen dan de gemeente, zoals 
projectontwikkelaars en corporaties. Daarbij neemt de gemeente de houding van regisseur 
en controleur aan en mengt zich steeds minder in het tot stand komen van het ontwerp . Dit 
in tegenstelling tot een aantal jaren geleden waarbij de gemeente de inrichting van de 
openbare ruimte verzorgde. Als eigenaar van de openbare ruimte kan zij de ontwikkelingen 
nog we! sturen. De gemeente heeft een sterke positie in het ontwikkelingstraject. Alie 
partijen in het proces zijn in grote mate afhankelijk van de gemeente omdat alle plannen de 
goedkeuring van het college van B&W en de commissie van welstand moeten hebben. Zo 
heeft de gemeente met twee organen controle op de planvorming en kan zij op deze wijze er 
voor zorgen dat de plannen voldoen aan de doelstellingen van de gemeente. 
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Ook in het beheertraject neemt de gemeente een belangrijke positie in. De gemeente is 
degene die in de regel het onderhoud van de openbare ruimte verzorgt. Tevens zet de 
gemeente vaak een wijkco6rdinator in (zeker bij de zogenaamde achterstandswijken) en 
heeft ze de beschikking over sociale- en stadsvernieuwingsgelden. Dit tezamen verschaft de 
gemeente een vooraanstaande coordinerende en regulerende positie in het beheertraject. 

4.3.6 Kanttekening 

Bij de gemeente dient te worden opgemerkt dat niet bij alle gemeenten op de manier wordt 
gewerkt dat alle diensten voor hun eigen werkveld verantwoordelijk zijn en dat er verder 
niet wordt gekeken naar andere werkvelden binnen diezelfde gemeente. Sommige 
gemeenten werken in projectteams waarbij wordt gezocht naar een gemtegreerde oplossing 
waarin alle verschillende belangen van de diensten zo goed mogelijk worden behartigd. In 
deze situatie is dus meer sprake van samenwerking dan alleen van controle van het eigen 
werkveld. Het proces zal in een projectteam dan ook sneller verlopen dan bij de losse 
diensten die om beurten commentaar geven op het ontwerp. De gemeenten zullen moeten 
trachten sneller en vooral effectiever te werken en moeten leren over het eigen werkveld 
heen te kijken, zodat problemen eerder kunnen worden herkend en kunnen worden opgelost. 

4.4 De corporatie 

4.4.1 lnleiding 

'Woningcorporaties zijn private organisaties met een publiekrechtelijke taak. Voor alle 
activiteiten geldt dat ze moeten bijdragen aan het vervullen van de vijf kerntaken van de 
corporatie (BBSH): 
I . Het bij voorrang passend huisvesten van de doelgroep 
2. Het bevorderen van de leefbaarheid in buurten en wijken 
3. Het betrekken van bewoners en huurders bij het beleid en beheer 
4. Het in stand houden van de kwaliteit van het woningbezit 
5. De zorg dragen voor de financiele continurteit van het bedrijf. 

De verantwoordelijkheden van de corporatie bestaan dus uit het realiseren en beheren van 
woningen met als doel zorg dragen voor de huisvesting van diegenen die daartoe niet 
zelfstandig in staat zijn binnen de maatschappelijke context. De middelen bestaan uit: 
• Ruime kennis en ervaring op het gebied van realiseren, beheren, onderhouden en 

verbeteren van woningen. 
• Financiele reserves, deels liquide en deels 'belegd' in het eigen bestand. 
• Een bestaande voorraad van een goede kwaliteit.' (SEV, 1999) 

Meer en meer proberen corporaties tot strategisch woningvoorraadbeleid te komen, waarin 
de voorgenomen ingrepen in het vastgoed in een ruimer kader worden geplaatst. Een goede 
verhuurbaarheid, tevreden huurders en een portfolio met een gezond toekomstperspectief 
zijn voor de corporatie de belangrijkste argumenten om dee! te nemen aan een 
nieuwbouwplan bij bijvoorbeeld de Vinex-wijken of een herstructureringsplan. Corporaties 
krijgen bij veel ontwikkelingen een rol want de overheid heeft vastgesteld dat 30 % van de 
nieuwbouw in Vinex-wijken uit sociale woningbouw moet bestaan. Het putten uit (stille) 
reserves en, eventueel na sloop en nieuwbouw in de duurdere sector, het verkopen van 
woningen zorgt voor het verwezenlijken van een strategische voorraad. 
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De toekomst van de corporaties is van grote invloed op de rol en positie van andere 
partijen. Aan de ene kant is er de zorg voor de oude maatschappelijke missie en aan de 
andere kant worden commercieel getinte activiteiten ontplooid. Oat heeft twee redenen. Ten 
eerste valt met deze activiteiten geld te verdienen ten behoeve van de maatschappelijke 
missie, ten tweede zijn nieuwe activiteiten gewenst omdat het taakveld van de 
maatschappelijke missie een krimpende markt vormt. De grootste groep corporaties zal 
allerlei nevenactiviteiten ontplooien: koopwoningen bouwen, makelaarachtige activiteiten 
en combinaties met zorg ontwikkelen. 
Kiezen de corporaties voor een commerciele rol als ontwikkelaar en belegger op de 
vastgoedmarkt, dan zullen zij aan verdere schaalvergroting niet ontkomen. De voordelen 
daarvan kunnen zijn <lat versnipperd bezit in de wijken kan worden samengevoegd. Indien 
een corporatie echter commercieel wil worden, mag dat niet met het geld van de 
gemeenschap. Een corporatie kan zich dus wel zo ontwikkelen, maar moet <lat dan afkopen. 
Onder andere projectontwikkelaars vinden <lat er van een oneerlijke concurrentie sprake is. 
Dit komt doordat corporaties geen leges, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting 
hoeven te betalen. 

Bij de corporatie dient te worden opgemerkt dat de meeste corporaties nog niet op grote 
schaal woningen ontwikkelen. Ten eerste omdat ze niet de benodigde kennis in huis hebben 
en ten tweede omdat ze er de benodigde middelen niet altijd voor hebben. Vaak worden 
voor grote herstructureringsopgaven nog projectontwikkelaars in de arm genomen en 
anders maakt men veelal gebruikt van architecten of aannemers met ervaring op het gebied 
van projectontwikkeling zodat zij de corporatie kunnen ondersteunen. 

4.4.2 De belangen van de corporatie 

De corporatie is als verhuurder actief betrokken in het beheertraject aangezien het beheer 
direct van invloed is op de eigen prestaties als beheerorganisatie. In het 
ontwikkelingstraject zijn de belangen van de corporatie dan ook vooral gericht op het 
verwezenlijken van een optimale beheersituatie. De belangen in beide trajecten kunnen dus 
tezamen worden genomen. In de beheersituatie trekt de corporatie steeds meer 
werkzaanlheden van de openbare ruimte naar zich toe. De belangen van de corporatie zijn 
geanalyseerd aan de hand van een interview met Hans van Voomen, werkzaam als 
projectmanager bij de woningcorporatie Trudo. De belangen van de corporatie worden in 
tabel 7 schematisch weergegeven. 

De technische factoren 

De ecologische factoren 
Voor de corporatie zijn de ruimtelijke ordening en de groenstructuur belangrijk omdat 
deze factoren van invloed zijn op de verhuur van woningen. De ruimtelijke ordening en 
groenstructuur dragen bij aan de beeldkwaliteit en deze bei'nvloedt de verhuurbaarheid. De 
energie infrastructuur heeft geen grote invloed op de beeldkwaliteit. Toch is deze factor 
belangrijk omdat er anders hogere heffingen komen voor de corporatie in verband met 
huurdersbelastingen. 
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De fysieke factoren 
De fysieke factoren zijn net als bij de gemeente zeer belangrijk. Met een exploitatieperiode 
van vijftig jaar is het voor de corporatie belangrijk dat er met goede materialen wordt 
gewerkt die lang meegaan en weinig onderhoud vergen. De technische staat moet dus net 
als de onderhoudbaarheid goed zijn. De technische veiligheid is met name van belang 
voor de behoeften van een belangrijke doelgroep in de verhuur, de ouderen. Het belang van 
de technische factoren is per situatie verschillend, maar alle factoren zijn minimaal 
belangrijk. 

De functionele f actoren 

De gebruiksfactoren 
Bij de gebruiksfactoren zijn de flexibiliteit en de handhaajbaarheid zeer belangrijk. Over 
een langere termijn zal de openbare ruimte niet blijven voldoen aan de vraag. De openbare 
ruimte moet dan we! flexibel genoeg zijn om middels aanpassingen weer aan de vraag te 
kmmen voldoen. Daamaast zijn de fanctionaliteit en de verkeersveiligheid belangrijk 
vanwege de huurderwensen. 

De voorzieningen 
V oor de voorzieningen wordt onderscheid gemaakt naar de twee situaties van de 
pilotprojecten vanwege de huurderbelangen die zeer belangrijk zijn. De belangen van de 
huurders zijn direct van invloed op die van de verhuurder, daarom warden de 
huurderbelangen, verkregen vanuit het leefstijlonderzoek, in deze tabel overgenomen. 

De sociale factoren 

Voor de verhuurders zijn de sociale factoren ook zeer belangrijk. Deze factoren zijn van 
grate invloed op de verhuur van woningen, zoals reeds is gebleken uit hoofdstuk twee. Een 
goede bewonerssamenstelling is dan ook zeer belangrijk en socia/e overlast moet zoveel 
mogelijk vem1eden worden. 

De visuele factoren 

Tot slot is een goede beeldkwaliteit van de openbare ruimte voor de verhuur zeer 
belangrijk. Een woning wordt toch vaak gekozen op basis van de buurt. Een ronm1elige 
aanblik van de openbare ruimte resulteert sneller in mutaties en zorgt voor een slechte 
verhuurbaarheid. En aangezien huurders een !age verhuisdrempel hebben, zal de openbare 
ruimte er ne~jes uit moeten zien. 
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Tabel 7 Belangen van de corporatie en belegger 
X De binnenstedelijke woonsituatie 
,; De suburbane woonsituatie 

4.4.3 De positie van de corporatie 

De corporatie heeft baat bij een goede inrichting van de openbare ruimte, waarbij de 
nadruk zal liggen op factoren die vooral voor de langere termijn belangrijk zijn. Zij kent in 
het ontwikkelingstraject twee posities, die van opdrachtgever en afuemer van woningen en 
die van ontwikkelaar. Wanneer zij betrokken is bij een project, als opdrachtgever van 
woningen waarbij een projectontwikkelaar de woningen ontwikkelt, zal zij invloed willen 
uitoefenen op het gehele ontwerp . De eisen en randvoorwaarden van de corporatie kunnen 
door de projectontwikkelaar warden meegenomen in het programma van eisen. Op deze 
wijze kan de corporatie dus invloed uitoefenen in het ontwikkelingstraject als 
opdrachtgever zijnde. Daarnaast ontwikkelen de corporaties tegenwoordig oak zelf 
woningen. In deze situatie komt de corporatie op de stoel van de ontwikkelaar te zitten en 
verkrijgt de corporatie dus een goede positie in het ontwikkelingstraject. 
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De corporatie kan eigenaar zijn in de situatie van de twee referentie woonmilieus. Zij is er 
dus direct bij gebaat <lat de openbare ruimte van die woonmilieus goed verzorgd is. Ze 
maakt hier dan ook goede afspraken over met de gemeente. De corporatie gaat daarbij zelfs 
verder door in sommige gevallen zelf het onderhoud van delen van de openbare ruimte te 
verzorgen. Het zelf verzorgen onderhoud vindt plaats in de situaties waar de gemeente niet 
meer de gevraagde beheerwerkzaamheden frequent en snel kan leveren en de corporatie of 
bewoners, zie Vereniging van Wijkeigenaren, eigenaar zijn van de grond. De corporatie 
neemt in het beheertraject een belangrijke positie in, voomamelijk als eigenaar van 
onroerend goed en in sommige gevallen ook van de openbare ruimte. 

4.5 De andere partijen 

Onder 'de andere partijen' worden partijen verstaan die een ondersteunende functie hebben 
voor de woonconsument en minder gebaat zijn bij een duurzarne inrichting van de openbare 
ruimte. Het zijn voomamelijk belangenpartijen met een minder sterke positie in zowel het 
beheertraject als het ontwikkelingstraject. De meeste van deze partijen zijn betrokken bij 
het WoonKeur. WoonKeur is een nieuw certificaat voor nieuwbouwwoningen. Het 
certificaat kan worden afgegeven aan nieuwbouwwoningen met ruim voldoende 
woontechnische kwaliteit: zo kent een woning met W oonKeur een hoog niveau aan 
gebruikskwaliteit, inbraak- en sociale veiligheid, valveiligheid, toegankelijkheid en 
flexibiliteit. Een onderdeel van het certificaat vormt dus ook de woonomgeving. De eisen 
uit W oonKeur behoeden de individuele consument voor ontwerpfouten die nu of in de 
toekomst ongemak kunnen opleveren. WoonKeur zorgt ook voor latere generaties: een 
WoonKeurwoning biedt hun een flexibeler en beter bruikbare woning. WoonKeur is 
samengesteld uit de eisen van de vier meest bekende eisenpakketten voor nieuwbouw: het 
Seniorenlabel, het Politiekeum1erk Veilig Wonen voor Nieuwbouw, de VAC
Kwaliteitswijzer en het Handboek voor Toegankelijkheid. WoonKeur bestaat uit een 
verplicht basispakket <lat eisen omvat betreffende de directe woonomgeving (voor zover die 
onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt), het woongebouw en de woning. 
Daamaast zijn er drie pluspakketten ontwikkeld: veiligheid, gebruikskwaliteit en 
toekomstwaarde. 
De WoonKeur is bedoeld voor architecten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, 
overheidsinstanties en consumentenorganisaties. Het is voor alle partijen een aantrekkelijke 
manier om integratie en afstemming van wensenlijsten te bereiken. 

De meeste partijen die bijgedragen hebben aan het woonkeur zijn gebaat bij veiligheid en 
flexibiliteit van de woning de openbare ruimte. De belangrijkste organisaties die 
meegewerkt hebben aan het keunnerk zijn de SEV, de vereniging van Nederlandse 
gemeenten, Aedes, de TU Delft, het Nederlandse politie instituut, de gehandicaptenraad, 
stichting consument en veiligheid, verschillende bonden van onder andere ouderen en 
huisvrouwen en het SKW; een certificeringinstituut. 
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4.6 De projectontwikkelaar 

4.6.1 lnleiding 

De prajectontwikkelaar is gedurende het gehele bouwproces van initiatief tot beheer actief 
betrakken. Belangrijke taken van de prajectontwikkelaar kunnen daarbij zijn het nemen van 
initiatief, het kopen van grand, het verrichten van marktverkenningen, het maken van 
risicoanalyses, zorgen voor de financiering - een combinatie meestal van eigen en vreemd 
vermogen -, het managen van het vastgoedpraces, de directievoering over de bouw, de afzet 
en/of het beheer en soms de verdere exploitatie van het pro_ject. V oor de inleiding 'wie is de 
projectontwikkelaar' wordt Ponje (2000) gevolgd. 

4.6.2 Ontstaansgeschiedenis, kenmerken en het werkterrein 

Ontstaansgeschiedenis 

Het verschijnsel prajectontwikkelaar ontstond in ons land rand het begin van de jaren 
zestig. Die eerste jaren waren voor de ontwikkelaars typische pioniersjaren. De opkomst 
van de prajectontwikkelaar had te maken met allerlei ontwikkelingen binnen onze 
samenleving. Door de toename van de bevolking, het toenemen van de welvaart en de graei 
van de werkgelegenheid ontstonden er specifieke onroerend goed markten. Omdat de 
samenleving steeds complexer werd, kwam er steeds meer vraag naar integrale 
planvorming en realisatie van prajecten. Daamaast werd onraerend goed steeds meer 
gezien als beleggingsmiddel. Tenslotte werd in latere jaren door steeds meer 
bouwondememers voor eigen rekening en risico gebouwd, al was het maar om de 
continui:teit van hun bedrijf veilig te stellen. 

De belangrijkste kenmerken van projectontwikkeling 

• de prajectontwikkelaar realiseert vastgoedprajecten voor eigen rekening en risico; 
• daarbij is sprake van een integrale betrakkenheid ('vanaf het initiatief tot en met de 

ingebruikstelling') bij het vastgoedpraces; 
• de ontwikkelaar (in principe) voor een nag onbekende afnemer bouwt; 
• er ondememersrisico gelopen wordt met het nag onbekend zijn van de afnemer; 
• in samenhang met die integrale betrokkenheid heeft de prajectontwikkelaar een 

coordinerende taak in het proces. 

Werkterrein; de woningbouwmarkt 

In de woningbouwmarkt is het aandeel van prajectontwikkelaars nag steeds graeiende: van 
48, I% in l 986 tot 52% in l 994. De perspectieven in deze markt zijn op korte termijn goed. 
Oat komt vooral door de woningbouw in de Vinex-locaties waar ontwikkelaars grate 
grandposities hebben ingenomen. In de komende vijf jaar zullen hier nag veel koop- en 
huurwoningen worden gerealiseerd. Naar verwachting zijn prajectontwikkelaars in het jaar 
2000 goed voor meer dan 54% van deze markt (uitgedrukt in bouwvolume). 
In de komende jaren zal een verschuiving optreden van traditionele objectontwikkeling naar 
gebiedsontwikkeling. De nadruk zal komen te liggen op binnenstedelijke herantwikkeling 
van verauderde woonwijken, bedrijventerreinen en stadscentra. 
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4.6.3 De belangen van de projectontwikkelaar 

De primaire doelstelling van de projectontwikkelaar is de continuiteit van het bedrijf en het 
maken van voldoende rendement. Daamaast kan de ontwikkelaar om verschillende redenen 
doelstellingen hebben die niet direct tot resultaat leiden, maar op de lange duur toch tot 
meer winst leiden. Dit kan bijvoorbeeld door het vergroten van de marktpositie of het 
betreden van nieuwe markten. Tevens is kennis een belangrijk middel om bepaalde markten 
te kunnen betreden, zoals de markt van de binnenstedelijke herontwikkeling. Aan de hand 
van de inrichtingsfactoren wordt in tabel 8 hieronder bepaald wat de belangen zijn van de 
projectontwikkelaar. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt naar de twee pilotprojecten, 
omdat de belangen voor de projectontwikkelaar per pilotproject, in tegenstelling tot de 
gemeente, behoorlijk verschillen. 

De technische factoren 

De ecologische factoren 
Voor de suburbane woonsituatie zijn de ruimtelijke ordening en de groenstructuur voor de 
projectontwikkelaar zeer belangrijk. Het gaat hier met name om de optimale verkaveling 
om zoveel mogelijk opbrengsten uit de grond te halen. Daamaast kan de groenstructuur 
van invloed zijn op de verkoopprijs van de woningen, bijvoorbeeld zoals in het pilotproject 
Bosrijk. Het gaat er vooral om te investeren in elementen waar de woonconsument geld 
voor over heeft. De energie infrastructuur vormt om die reden geen primair belang voor de 
projectontwikkelaar. Hooguit als er projecten warden aangenomen waarbij de gemeente 
bepaalde voonvaarden stelt ten aanzien van energie-eisen, maar dan zullen de kosten 
hiervoor warden doorberekend in de prijs van de woningen. 
In de binnenstedelijke woonsituatie zijn de randvoorwaarden van de gemeente en het imago 
van de projectontwikkelaar de belangrijkste redenen voor het verwezenlijken van ecologisch 
goede factoren, maar in de meeste gevallen is de openbare ruimte in het binnenstedelijk 
woonmilieu voor de projectontwikkelaar minder belangrijk. Vooral omdat de meerwaarde 
van het ontwikkelen van een hoogwaardige openbare ruimte maar weinig bijdraagt aan de 
verkoopprijs van de appartementen. 

De fysieke factoren 
Voor beide woonmilieus geldt dat de technische staat minder belangrijk is. Als de 
openbare ruimte tegen lage kosten kan warden ingericht door te kiezen voor een oplossing 
met een slechte technische staat maar met een goede beeldkwaliteit zal de 
projectonnvikkelaar dit doen. 
De onderhoudbaarheid is belangrijker omdat hiervoor door de gemeente in beide situaties 
harde eisen warden gesteld. 
De technische veiligheid is oak belangrijk vooral om te voldoen aan de eisen van de 
gebruikers. 
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De functionele f actoren 

De gebruiksfactoren 
De functionaliteit van de openbare ruimte is voor beide woonmilieus zeer belangrijk voor 
de projectontwikkelaar. De openbare ruimte moet gericht zijn op het wonen. In de 
binnenstedelijke situatie wordt daarbij aansluiting gezocht op voorzieningen terwijl in de 
suburbane situatie de nadruk ligt op rust en privacy. 
De projectontwikkelaar kan tegenwoordig niet meer om de jlexibiliteit been. In de 
bilUlenstedelijke situatie ligt daarbij de nadruk op functiemenging en meervoudig 
grondgebruik vanwege de schaarste van de grond. In de suburbane situatie ligt de nadruk 
op ruimte waardoor de milieus mogelijkheden hebben tot transformatie en dus meer 
toekomstwaarde hebben. 
De handhaajbaarheid is voor beide woonmilieus voor de projectontwikkelaar belangrijk. 
Met name de sociale veiligheid is voor ouderen in de binnenstad en kinderen in het 
suburbane woonmilieu belangrijk en daarmee van invloed op de verkoop. 
De verkeersveiligheid is in de binnenstedelijke situatie belangrijk omdat er waarde aan 
wordt gehecht door de bilUlenstedelijke woonconsument. In de suburbane situatie is de 
verkeersveiligheid zeer belangrijk vanwege de aanwezige kinderen. 

De voorzieningen 
Op de voorzieningen heeft de projectontwikkelaar weinig invloed. Toch heeft hij wel belang 
bij goede voorzieningen. De woonwensen van de binnenstedelijke en suburbane 
woonconsument vormen voor de voorzieningen het uitgangspunt. Van het leefstijlonderzoek 
uitgaande zijn de waarden inde tabel aangegeven. 

De sociale factoren 

De ontwikkelaar is indirect gebaat bij een goede bewonerssamenstelling. Dit kan namelijk 
bevorderend werken voor de verkoop. Deze kan ze zelf redelijk goed belnvloeden en dat 
kan ook van belang zijn voor de woonconsument. 
Sociale overlast is niet gewenst, maar ten tijde van de verkoop meestal nog geen probleem. 
Overlast treed pas op in het beheertraject, maar is in het ontwikkelingstraject wel te 
belnvloeden. 

De visuele factoren 

De beeldkwaliteit is voor beide situaties zeer belangrijk. Dit komt omdat de beeldkwaliteit 
direct van invloed is op de eerste indruk van de woonconsument. Daarmee bei'nvloedt de 
beeldkwaliteit de verkoop van de woningen en dus de belangen van de projectontwikkelaar. 
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Tabel 8 Belang van de inrichtingsfactoren voor de projectontwikkelaar 
X De binnenstedelijke woonsituatie 
v De sub urbane woonsituatie 

4.6.4 De positie van de projectontwikkelaar 

Het initiatief voor ontwikkelingen ligt vaak bij de projectontwikkelaar, zeker bij 
binnenstedelijke herontwikkeling, omdat hij in deze situatie dan vaak ecn grondpositie 
heeft. Vervolgens is de projectontwikkelaar ook degene die de plannen ontwikkelt. Bij 
grotere projecten geschiedt dit aan de hand van een ontwikkelingsvisie. In een 
ontwikkelingsvisie zet een projectontwikkelaar uiteen wat met een bepaald stuk grond de 
mogelijkheden zijn en hoe de financien er in grote lijnen uit zien. Bij grotere projecten die 
gekenmerkt worden door een gemeenschappelijk belang zullen de gemeente en de 
belanghebbenden zoals winkeliers en omwonenden invloed willen uitoefenen op de 
planvorming, maar ook in deze situatie is het de ontwikkelaar die de plannen opstelt. Zij is 
namelijk degene die investeert voor eigen rekening en risico. 
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Daamaast vertegenwoordigt de projectontwikkelaar de belangen van de woonconsument. 
Ten tijde van het nemen van initiatief zijn de kopers en hun wensen vaak nog niet bekend. 
Door echter gebruik te maken van leefstijlonderzoek en het betrekken van de 
woonconsument bij de planvorming door gebruik te maken van internet of panelgroepen, 
kan de projectontwikkelaar de belangen van de woonconsument bij de planvorming 
meenemen. Dit verschaft de ontwikkelaar een belangrijkere pos1t1e in het 
ontwikkelingstraject omdat zowel de gemeente als de aankomende bewoners hier veel 
waarde aan hechten. 
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Hoofdstuk 5 De rol van de projectontwikkelaar nader bezien 

5. 1 lnleiding 

Vanuit de zienswijze <lat de belangen van de projectontwikkelaar niet louter bestaan uit het 
ontwikkelen van een duurzaam woonrnilieu zoals uit hoofdstuk vier is gebleken, is het nu 
de vraag wat de projectontwikkelaar kan bijdragen aan de totstandkoming en het beheer 
van een duurzaam woonrnilieu. De belangen en posities van de partijen uit hoofdstuk vier 
vormen de input van <lit hoofdstuk. Met deze input kan de rol van de projectontwikkelaar 
bepaald warden om tot een duurzaam woonrnilieu te komen. Daarbij wordt ingegaan op de 
mogelijkheden die de projectontwikkelaar heeft in de beide trajecten. Ter verduidelijking 
zullen enkele relevante belangen en posities uit hoofdstuk vier nogmaals vermeld warden 
zodat de rol van de projectontwikkelaar beter kan warden begrepen. Eerst zal echter 
ingegaan warden op de gewenste situatie, een duurzaam woonrnilieu in brede zin. Tot slot 
zullen de mogelijkheden van de projectontwikkelaar getoetst warden aan de hand van twee 
cases. 

5.2 De gewenste situatie in het beheertraject 

In <lit onderzoek is de gewenste situatie een duurzaam woonrnilieu in brede zin. Dit 
betekent <lat er voldaan wordt aan de eisen van de overheid ten aanzien van duurzaamheid, 
<lat de openbare ruimte van het woonrnilieu voldoende flexibel is en dus toekomstwaarde 
heeft en <lat er aan de woonwensen van de woonconsument wordt voldaan. De gewenste 
situatie is eigenlijk een situatie die voldoet aan de wensen van alle betrokken partijen. Bij 
een duurzaam woonrnilieu is <lit niet mogelijk en daarom moet er tot een compromis 
warden gekomen. De concessies zullen voornamelijk liggen bij de projectontwikkelaar 
omdat de andere partijen meer gebaat zijn bij een duurzaam woonrnilieu. 

De gewenste situatie in het beheertraject wordt vormgegeven in het ontwikkelingstraject. 
De duurzaamheideisen en de flexibiliteit warden door een goed ontwerp bepaald in het 
ontwikkelingstraject. De belangen van de woonconsument liggen echter zowel in het 
ontwikkelingstraject als in het beheertraject. Deze belangen kunnen door de 
woonconsument zelf behartigd warden, maar oak door andere partijen, waaronder de 
projectontwikkelaar. De woonconsument hecht in het beheertraject zeer veel waarde aan de 
sociale factoren en de visuele factoren. De sociale factoren zijn oak het best te belnvloeden 
in het beheertraject. Voor de visuele factoren (de beeldkwaliteit) wordt de basis reeds 
gelegd in het ontwikkelingstraject. Het onderhoud is in het beheertraject echter wel 
bepalend voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Het dagelijks beheer zal daarom 
goed moeten warden ingericht op het vermijden van sociale overlast en het behouden van 
een goede beeldkwaliteit. Tevens zal de bewonerssamenstelling zo goed mogelijk moeten 
warden bepaald. Na verloop van tijd zal men minder of geen invloed hebben op de 
bewonerssan1enstelling. Dit hangt mede af van het percentage huurwoningen <lat aanwezig 
is in de wijk. Bij het toewijzen van huurders heeft de corporatie nag enige controle, maar 
oak deze is beperkt, want als de huurder recht heeft op een woning omdat hij bovenaan de 
wachtlijst staat kan hij nauwelijks warden geweigerd. De beeldkwaliteit is met uitzondering 
van de voorzieningen en de bewonerssamenstelling afhankelijk van alle inrichtingsfactoren. 
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De beeldkwaliteit wordt dus in het ontwikkelingstraject vastgelegd en is vervolgens alleen 
door zeer drastische ingrepen nog te bei'nvloeden. Het is dus erg belangrijk dat er in de 
ontwikkelingsfase al sprake is van een hoogwaardige beeldkwaliteit om tot een duurzaam 
woonmilieu te komen. In het beheertraject is de instandhouding vervolgens bepalend voor 
het behouden van een goede beeldkwaliteit. 

5.3 De moge/ijkheden in het beheertraject 

De projectontwikkelaar is in de huidige situatie niet betrokken bij de instandhouding van 
een duurzaam woonmilieu. De projectontwikkelaar ontwikkelt een gebied, verkoopt de 
woningen en beeindigt daarmee alle betrokkenheid. Hij heeft echter wel een aantal 
mogelijkheden om bij te dragen aan de instandhouding van een duurzaam woonmilieu die 
een meerwaarde kunnen opleveren, zeker in de situatie van een vragersmarkt. 
Een goede basis voor een duurzaam woonmilieu kan al gelegd worden in het 
ontwikkelingstraject waarbij aan alle drie de onderdelen kan worden voldaan van een 
duurzaam woonmilieu in brede zin. Deze onderdelen zijn de duurzaamheid, de flexibiliteit 
(toekomstwaarde) van de open bare ruimte en de woonwensen van de woonconsument. 

Daamaast kan de projectontwikkelaar de organisatie van een consortium van beherende 
partijen opzetten. In dit consortium worden afspraken gemaakt over beheeractiviteiten en 
de verdeling van gelden. Hieraan kan hij ook deelnemen, waarbij hij met nan1e voor de 
kopers klachtenafhandeling van en onderhoud aan de woningen op zich kan nemen. De 
projectontwikkelaar wordt hiermee een betrouwbare partij voor beheerpartijen omdat hij 
meedenkt en betaalt met de beherende partijen. Voor een projectontwikkelaar met een eigen 
onderhoudservice vom1t het beheerconsortium dus een mogelijkheid tot blijvende 
betrokkenheid en werkgarantie. Voor projectontwikkelaars zonder onderhoudstak kost 
deelname aan een beheerconsortium echter geld, dat niet meer op dat project zal worden 
terugverdiend. Deelname aan een beheerconsortium betekent dan puur het tonen van 
goodwill aan de beherende partijen en het tonen van betrokkenheid aan de woonconsument. 
Deelname is in die situatie afhankelijk van de mate waarin de ontwikkelaar verwacht nog 
opdrachten te verkrijgen van eventueel betrokken partijen in het beheerconsortium en in 
hoeverre hij een positieve naan1 kan opbouwen bij andere beheerinstanties en 
woonconsumenten met het beheerconsortium als voorbeeldproject. 

Tevens kan de projectontwikkelaar de woonconsument betrekken bij het beheer van de 
openbare ruimte middels clausules die kunnen worden opgenomen in de koopcontracten, 
bijvoorbeeld door bet opzetten van een Vereniging van Wijkeigenaren (VvW)4. Hiervoor 
zal hij we! makelaarsactiviteiten moeten gaan ontwikkelen. Dit biedt tevens de mogelijkheid 
voor bet opzetten van een klanteninformatiesysteem waam1ee de projectontwikkelaar de 
woonwensen van zijn eigen klanten kan blijven monitoren. Met het betrekken van de 
woonconsument bij het beheer wordt de projectontwikkelaar een belangrijke partij voor 
onder andere de corporatie zoals zal blijken uit het volgende punt omdat de 
projectontwikkelaar zaken, die van belang zijn voor bet beheer, vast kan leggen in de 
koopcontracten. Echter, niet alle woonconsumenten willen betrokken worden bij het beheer 
van de openbare ruimte. Dit is een groot nadeel voor bet opzetten van een VvW voor 

4 Voor nadere uitleg van een VvW en de voordelen hiervan voor het beheer van een 
duurzaam woonmilieu wordt naar paragraaf 3.3.3 verwezen. 
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koopwoningen en het is nog maar de vraag in hoeverre deelname verplicht gesteld kan 
worden. 

In de situatie van de VvW kunnen ook corporaties betrokken worden bij de 
beheeractiviteiten waarbij dan de VvW opdrachtgever is. Als de te beheren wijk aansluit op 
het eigendom van de corporatie is het goed mogelijk beheeractiviteiten aan deze partij uit te 
besteden. Dit betekent voor de corporatie een nieuwe markt bestaande uit 'fysieke 
beheeractiviteiten van de openbare ruimte' en voor de woonconsumenten een betrouwbare 
partner die adequater kan reageren op beheerproblemen dan de gemeente. De 
projectontwikkelaar kan dan de partij zijn die de samenwerking tussen de VvW en de 
corporatie organiseert door van tevoren met beide partijen in overleg te gaan. De synergie 
die ka.n ontstaan tussen de samenwerking van de projectontwikkelaar en de corporatie kan 
leiden tot meer projecten voor de projectontwikkelaar. Dit betekent een betere acquisitie. In 
ruil voor de beheerwerkzaamheden van koopwoningen voor de corporatie die door de 
projectontwikkelaar mogelijk worden, kan de corporatie opdrachten uitbesteden aan de 
projectontwikkelaar voor het ontwikkelen van nieuwe woningen. De projectontwikkelaar 
krijgt a.Ileen nog weinig voeten aan de grond bij de corporatie. Hij heeft vaak een slechte 
reputatie bij de corporatie en die zal hij eerst weg moeten poetsen voordat beide partijen 
constructief met elkaar in zee kunnen gaan. Deelname aan een beheerconsortium en 
duurzaan1 inrichten van de openbare ruimte van woonmilieus kan bijdragen aan een 
verbetering van deze positie ten opzichte van de corporatie. 

De projectontwikkelaar kan ook bemiddelen met de gemeente voor de VvW. Hij kan komen 
tot afspraken over welke onderhoudstaken van de openbare ruimte onder de gemeente 
vallen en voor welke taken de VvW de verantwoordelijkheid zelf op zich neemt. Een 
voorwaarde hierbij is dat de projectontwikkelaar net als hierboven bij de corporatie een 
positie inneemt in de organisatie van de VvW. 

Tot slot kan de projectontwikkelaar voor de VvW kortingen bedingen voor het onderhoud 
van de woningen middels prestatiecontracten. Dit levert een bijdrage aan een duurzaan1 
woonmilieu in het beheertraject omdat het kan bijdragen aan het vervullen van de 
woonwensen van de woonconsument. Door de afspraken en contracten die de ontwikkelaar 
kan maken, kan hij de koper blijven ondersteunen, ook in het beheertraject. Hierdoor 
verkrijgt de ontwikkelaar een betere naan1 bij de woonconsument omdat hij deze kan 
blijven begeleiden met het aanbieden van een aantal diensten in het beheertraject. 
Daamaast blijft door gemeenschappelijk onderhoud de beeldkwaliteit van de wijk op hoog 
mveau. 
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5.4 De mogelijkheden in het ontwikke/ingstraject 

Zoals reeds werd aangegeven in de vorige paragraaf heeft de projectontwikkelaar meer 
mogelijkheden om tot een duurzaam woonrnilieu te komen in het ontwikkelingstraject dan 
in het beheertraject. De projectontwikkelaar is een partij die woningen ontwikkelt en bouwt 
voor eigen rekening en risico. De kernactiviteiten van de projectontwikkelaar liggen dus 
voomamelijk in het ontwikkelingstraject. In <lit traject heeft de projectontwikkelaar grate 
invloed. Hij is degene die in de meeste gevallen de planvorming op zich neemt en bepaalt 
hoe de inrichting van de openbare ruimte eruit komt te zien. Er zijn ook een aantal andere 
partijen betrokken in het ontwikkelingstraject met eisen, voorwaarden en 
inspraakmogelijkheden, maar de projectontwikkelaar is degene die met het uiteindelijke 
ontwerp komt. De projectontwikkelaar heeft de volgende mogelijkheden om in het 
ontwikkelingstraject tot een duurzaam woonrnilieu te komen: 
Ten eerste kan de projectontwikkelaar aan de belangen van de gemeente en de corporatie 
tegemoet komen. Uit hoofdstuk vier blijkt vooral <lat de gemeente en de corporatie hogere 
eisen hebben ten aanzien van de technische factoren van de openbare ruimte en dan met 
name de fysieke factoren. Ter verduidelijking is dit nag eens weergegeven in tabel 9. Dit 
zijn de factoren die de inrichting van de openbare ruimte voomamelijk bepalen. Vooral de 
ecologische factoren vormen de basis van een ontwerp van de openbare ruimte. Bij de 
totstandkoming van een duurzaam woonrnilieu is het een vereiste dat deze factoren van 
hoog niveau zijn. De projectontwikkelaar is de partij die de inrichting verzorgt en de andere 
partijen op dit punt tegemoet kan komen. Duurzame inrichting van een woonrnilieu vergt 
een extra investering die voor de projectontwikkelaar moeilijk terug te verdienen is. De 
projectontwikkelaar zal per project moeten inschatten in hoeverre het nodig is een 
duurzaam woonrnilieu te ontwikkelen of <lat er kan warden volstaan met een minder 
duurzaam woonrnilieu. De mate van duurzaamheid hangt af van de eisen en posities van de 
partijen waar de projectontwikkelaar mee san1enwerkt en van de locale 
marktomstandigheden. Oak al is er sprake van een ruime woningmarkt, op lokaal niveau 
kan deze krap zijn. Als de projectontwikkelaar echt problemen verwacht met de verkoop is 
een duurzame inrichting van het woonmilieu interessant. De ontwikkelaar kan het 
duurzan1e woonmilieu dan gebruiken als concurrentiemiddel om de woningen beter af te 
kunnen zetten op de woningmarkt, omdat hij een kwalitatief beter woonmilieu heeft 
ontwikkeld <lat beter voldoet aan de woonwensen van de woonconsument, zowel nu als in 
de toekomst. 
Daarnaast biedt het realiseren van duurzan1e woonmilieus een voordeel omdat het kan 
bijdragen aan de acquisitie van de projectontwikkelaar. Omdat een duurzaam 
ontwikkelende projectontwikkelaar andere partijen met de inrichting van de openbare 
ruimte tegemoet komt en beter meedenkt met de beherende partijen zullen deze partijen 
eerder bepaalde opdrachten uitbesteden aan een projectontwikkelaar die duurzaam 
ontwikkelt. Dus door duurzame woonmilieus te ontwikkelen verkrijgt de ontwikkelaar een 
betere marktpositie en heeft hij meer kans opdrachten te krijgen met de corporatie of 
gemeente als opdrachtgever. 
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.................... .P.~ .. ~~~~~.~~~g~.f<!-.C.t9.~~~····················· ....... ~~.~~.~g~~.Y.~~A~.g~.~~~~!~./..C.9.~9E~!~.~.!..~~~~gg~~ ....... . 
Zeer Belangrijk Minder Niet 

belan ri "k belan ri"k belan ri "k 
Technische factoren 
lE l . l f co og1sc le actoren 

Water en ruimtelijke ordening •I x " • 
Groenstructuur •I x" • 
Energie infrastructuur x " • 

2 F . k f: 'YSle e actoren 
Technisch staat x " • 
Onderhoudbaarheid x " • 
Technische veiligheid x.., • 

Tabel 9 Belangen van de gemeente, corporatie en de projectontwikkelaar ten 
aanzien van de technische factoren 
X De gemeente 
11 De corporatie 
• 

1 De projectontwikkelaar (suburbaan woonmilieu) 
• De projectontwikkelaar (suburbaan en binnenstedelijk) 

Ten tweede kan de projectontwikkelaar de belangen van de woonconsument behartigen. Hij 
kan de belangen achterhalen door gebruik te maken van leefstijlonderzoek, interactie via 
internet en informatiewinning via panelgroepen. De projectontwikkelaar is de partij in het 
ontwikkelingstraject, in de situatie van een vragersmarkt, om de belangen van de 
woonconsument te behartigen. Hij moet in een latere fase namelijk ook de woningen aan 
diezelfde woonconsument verkopen. Als het woorunilieu voldoet aan de woonwensen zal de 
projectontwikkelaar de woningen makkelijker kunnen verkopen. De belangen van de 
woonconsument dienen te worden behartigd omdat zij zelf een slechte positie hebben in het 
ontwikkelingstraject (vaak zijn zij nog niet bekend in de initiatieffase) en omdat de 
belangen van de woonconsument belangrijk zijn voor de duurzaamheid van het 
woonn1ilieu . 

Tot slot kan en moet de projectontwikkelaar bij integrale gebiedsontwikkeling zich 
opstellen als de manager in het ontwikkelingstraject. Hij zal degene moeten zijn die <lat 
duurzame woonmilieu gerealiseerd wil krijgen. Op moeilijke punten zal hij de andere 
partijen mee moeten krijgen om toch <lat duurzame woorunilieu voor elkaar te krijgen. Een 
voordeel is dat het proces van het ontwikkelen van een duurzaan1 woonmilieu sneller kan 
verlopen. De punten waar van oudsher over onderhandeld moest worden met de gemeente 
en andere beheerinstanties, zoals de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte en 
vooral wie <lat betaalt, vormen nu minder grote obstakels omdat ook de 
projectontwikkelaar nu tot een betere kwaliteit van de openbare ruimte wil komen en daar 
eventueel aan zal bijdragen. 
Een probleem vom1t vaak nog de opstelling van de gemeente. Niet iedere gemeente geeft de 
inrichting van de openbare ruimte zomaar uit handen. Zeker in de situatie van de Vinex
wijken is het ontwerp van de openbare ruimte vaak al bepaald, tot aan de tuinhekjes toe. 
Projectontwikkelaars kunnen in deze situatie slechts inschrijven op kavels en hebben verder 
weinig of geen invloed meer op de inrichting van de openbare ruimte. 
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Daamaast kan een duurzame inrichting van de openbare ruimte problematisch zijn als er 
meerdere ontwikkelaars met verschillende visies in een gebied hun projecten ontwikkelen. 
Het voordeel van een sneller verlopend proces zal in deze situatie niet snel opgaan omdat 
nu eerst de ontwikkelaars onderling overeenstemming dienen te bereiken over de 
planvorming. Een hoge mate van duurzaamheid van de openbare ruimte zal niet door iedere 
projectontwikkelaar in de fase van planvorming positief ontvangen worden, zelfs in de 
situatie van een vragersmarkt. 
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Hoofdstuk 6 De toetsing 

6.1 inleiding 

Om te bepalen of de rol van de projectontwikkelaar per woonmilieu kan varieren worden er 
twee woonmilieus onderzocht. Omdat niet alle typen woonmilieus kunnen worden 
behandeld, fungeren deze twee woonmilieus als pilotprojecten. Het is dus wel mogelijk ook 
andere woonmilieus te onderzoeken met behulp van de inrichtingsfactoren. Gekozen is voor 
twee woonmilieus met groot onderscheid in betekenis, gebruik en beheer van de 
woonomgeving en haar gebruikers; de binnenstedelijke centra en de Vinex-wijken aan de 
rand van de stad. In beide woonmilieus is de projectontwikkelaar momenteel zeer actief. 
Voor de typologie van de pilotprojecten wordt VROM6 (2001) gevolgd. VROM 
onderscheidt vijfhoofdtypen woonmilieus. Dit zijn: 
I . Centrum stedelijk 
2. Centrum dorps 
3. Buiten centrum 
4. Rand (recente uitleg) 
5. Landelijk. 
Van deze vijf typen is voor de binnenstedelijke centra alleen 'centrum stedelijk' relevant. 
Voor de suburbane situatie is 'rand' (recente uitleg) van belang. De volgende paragraven 
bestaan uit een algemene beschrijving van de twee typen woonmilieus en een verdieping op 
deze beschrijving met behulp van een case. 

6.2 Pi/otproject 1: Het binnenstede/ijk woonmi/ieu 

6.2.1 lnleiding 

Het stedelijk centrum staat ook wel bekend onder de term 'The complex city' : de complexe 
stad; het gebied waar de nadruk ligt op een menging van wonen en/of werken met 
voorzieningen. Er is veel keuzevrijheid voor het individu. Een gebied met een zeer intensief 
(ruimte)gebruik. Het stedelijk centrum vormt het hart en/of knooppunt in de regio. Het 
kenmerkt zich door een uitstekende bereikbaarheid en keuzevrijheid per openbaar vervoer 
en langzaam verkeer; de autobereikbaarheid varieert per binnenstad. Zo is de binnenstad 
van Rotterdam uitstekend bereikbaar, maar wordt de binnenstad van Utrecht momenteel 
autovrij gemaakt. 
Het voorzieningenniveau van de binnenstad is hoog. Alie voorzieningen en attracties die 
van belang zijn voor de stad en de regio zijn in de binnenstad in principe aanwezig. Er is 
veel functiemenging op perceelniveau. De openbare ruimte wordt gekenmerkt door veel 
variatie in structuur, openheid en kwaliteit. De identiteit van de openbare ruimte varieert 
van een geleidelijk gegroeide tot planmatig aangelegde identiteit. De grootte van de centra 
varieert van relatief klein voor historische stedelijke centra tot grootschalige bebouwing in 
nieuw ontstane stedelijke gebieden. De eigendomsverhouding varieert sterk van kleinschalig 
prive eigendom tot een belegger voor een groot gebied. Tot slot hebben de centrumgebieden 
door de jaren heen veel transformaties achter de rug, maar de bouwvorm laat dit vaak goed 
toe. 
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Met een typerend steekwoord wordt in tabel I 0 per inrichtingsfactor het binnenstedelijk 

woonmilieu nader beschreven. 

De inrichtin s actoren 

Technische factoren 
1. Ecologische factoren 

Water en ruimtelijke ordening 

Groenstructuur 
Energie infrastructuur 

2. Fysieke factoren 
Technisch staat 

Onderhoudbaarheid 
Technische veiligheid 

Functionele factoren 
1. Gebruiksfactoren 

Functionaliteit 

Flexibiliteit 
Handhaafbaarheid 

Verkeersveiligheid 
2. Voorzieningen 

Commerciele dienstverlening 

Overige dienstverlening 

Onderwijsvoorzieningen 

Sociaal-medische en 
culturele voorzieningen 
Verkeers- en vervoersvoorzieningen 

Sociale factoren 
De bewonerssamenstelling 

Sociale overlast 

Visuele factoren 
Een goede beeldkwaliteit 

- Grijs en druk 
- Nauwelijks 
- Beperkt tot speciale verlichting 

- Vaak gebruik van hoogwaardige 
materialen met veel uitstraling 

- Goed 
- Matig 

- Goed, vaak autovrij 

- Matig, hoge dichtheid 
- Sociale controle oveIWegend goed, 

's avonds slechter 
- In autovrije centra goed, anders matig 

- Hoogwaardig, voornamelijk gericht op 
winkels 

- Goed 

Uitgebreid, van basisschool tot 
universiteit 

- Goed verzorgd 

- Vaak matige ontsluiting I O.V. goed 

- Alie doelgroepen aanwezig, maar 
voornamelijk tweeverdieners, ouderen, 
studenten en en 

- Vooral in het weekend 

Tabel 1 O Typering van de inrichtingsfactoren voor een binnenstedelijk woonmilieu 
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6.2.2 De Admirant 

Als pilotproject voor een binnenstedelijk woonmilieu is de woontoren van project 'Rond 
de Admirant' in het centrum van Eindhoven gekozen. De woontoren de Admirant is 
onderdeel van een grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van IBC-V astgoed. 

Foto 1 Een compilatie van het project Rond de Admirant 

De gemeentelijke randvoorwaarden 

Om de inpassing van woonfunctie in goede banen te leiden, zijn door de gemeente 
bepaalde randvoorwaarden gesteld. In haar rapport 'Strategie Ontwikkeling Bouwlocaties' 
( 1998) heeft zij een beleid geformuleerd met criteria waaraan gestapeld wonen en 
hoogbouw in de stad zouden moeten voldoen. Omdat het wonen in de binnenstad als een 
'nichemarkt' moet worden opgevat (doelgroepen met specifieke kenmerken) zal 
hoogbouw vanuit deze vragersmarkt kritisch worden bekeken en zullen er specifieke eisen 
aan de woning en woonomgeving worden gesteld. 
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Centrale thema's hierin zijn: 
• dat de locatie een unieke kwaliteit dient te hebben; 
• dat het woongebouw sterk gedifferentieerd moet zijn om als woonomgeving in zichzelf 

aantrekkelijk te zijn; 
• dat de complexomvang niet te groot dient te zijn. 
• dat de inrichting van bet maaiveldniveau rond de hoogbouw -en daarmee bet parkeren

zo moet plaats vinden dat de scheiding tussen openbaar en prive goed gedefinieerd en 
gedetailleerd is. 

• dat de waardering van hoogbouw afhankelijk is van kwalitatief hoogwaardige 
architectuur; 

• en dat de benadering van doelgroepen een bovengemiddelde inzet en prestatie vereist, 
opdat de marketing van het product 'markt-scheppend' is. 

De ontwikkelingsvisie 

Elke locatie is per definitie uniek. Dat de locatie van deze woontoren tevens 
onderscheidend is, behoeft nauwelijks betoogt. De centrale ligging, binnen de binnenring, 
garandeert een maximale relatie met de voorzieningen die het stadscentrurn biedt. De 
loopafstanden tot centrurnvoorzieningen, werkgelegenheidsconcentraties en het NS-station 
zijn zeer gering in dit intensief bebouwd gebied. Niettemin staat de locatie toe dat vrijwel 
direct onder de woontoren een parkeergelegenheid wordt gerealiseerd. Aspecten die de 
beoogde doelgroep aanspreken, waarover later meer. 

Foto 2 De woontoren 
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De woontoren is geprojecteerd in een bijzonder gebied, dat in zijn historie industrie 
'ademt'. Op deze grond heeft een textielfabriek gestaan. Medio jaren dertig is deze door 
Philips gesloopt. Direde buurman van de woontoren is de Admirant (1927), het 
voormalige hoofdkantoor van NV Philips. Aan de andere zijde ligt het fabriekje, daterend 
uit 1869, waarin in 1891 het bedrijf van de gebroeders Philips werd opgericht en waarin zij 
hun eerste groeifase doormaakten. Aan de overzijde van de heringerichte Emmasingel ligt 
de Witte Dame, een voormalige fabriek van NV Philips, gebouwd in 1930 en recentelijk 
herbestemd tot centrum voor design, informatie, technologie en kunst. Aan de oostzijde van 
de toren komen even verderop twee van de oudste wegen van Eindhoven bij elkaar, nu 
Demer en Vrijstraat genaamd. Tussen de bebouwing aan deze winkelstraten en de 
woontoren zullen nieuwe gebouwen worden gerealiseerd, eveneens in het kader van het 
project Rond de Admirant. Deze bijzondere historische elementen, die ieder voor zich van 
grote betekenis zijn voor de stad Eindhoven, vormen de coulissen voor de woontoren. Deze 
locatie mag daarom met recht uniek en onderscheidend worden genoemd. 

De omgeving van de toren krijgt een totale metamorfose. De Admirant wordt gerenoveerd 
tot kantoor, op een onderbouw van winkels en leisure-functies. Ook het Philips fabriekje 
wordt naar verwachting opgeknapt. Twee nieuwe straten verbinden dit gebied met het 
kemwinkelapparaat van de stad. Loopafstanden naar bijvoorbeeld de Markt worden 
verkort. Naast de Admirant en de toren komt een tweelaags winkelblok met daarop een 
bioscoop. Daaronder komt parkeergelegenheid, ook voor de nieuwe bewoners van dit 
gebied. Deze parkeergarage staat in directe ondergrondse loopverbinding met de kelder van 
de woontoren, waar men de trap of lift kan nemen. Vanzelfsprekend is de toegang 
beveiligd. 
Rond de toren ontstaan meerdere nieuwe straten en pleinen, die op hoogwaardige wijze 
worden ingericht. Daarbij vonnt de rode binnenstadsklinker de herkenbare hoofdmoot van 
de nieuwe bestrating. 

Het life-style concept en de doelgroep 

De keuze voor een life-style concept komt bovenal voort vanuit de centraliteit van de 
locatie. In het gebied tussen de rondweg en de binnenring is de woonfunctie wel sterk 
vertegenwoordigd, maar zij kent een sterk grondgebonden karakter. Het echte stadscentrum 
kent momenteel weinig bewoning. Het is nu juist in dit gebied waar de voorzieningen 
aanwezig zijn die het gebied zijn stedelijke karakter geven. Hier bevinden zich de 
concentraties van uitgaansgelegenheden, winkels, warenhuizen en musea. Ook veel 
werkgelegenheid is in dit gebied en zijn directe omgeving te vinden. 
De beoogde doelgroepen voor de life-style woningen zijn geen afspiegeling van de 
'doorsnee' Nederlandse bevolking. Zij hebben niet de wensen van de suburbane 
Nederlander: wonen in een vrijstaande woning met een tuin en garage. Hun filosofie richt 
zich op de levendigheid van de stad waar het bruist van de energie, met alle voorzieningen 
bij de hand. 
Deze groepen zijn niet homogeen maar juist heel erg verschillend van elkaar en daardoor 
moeilijk onder een noemer te vangen. De doelgroepen kennen sterke verschillen in inkomen, 
opleiding en leeftijd. Toch wonen zij alien graag in de binnenstad en maken zij veel gebruik 
van de daar aanwezige voorzieningen en uitgaansgelegenheden. Vaak ook werken zij in de 
bi1menstad. Voor hen is de 'life style' van wonen, werken en !even in de binnenstad een heel 
bewuste keuze en deze verbindt hen tot een 'doelgroep'. 

60 



H6 DE TOETSING 

Het betreft: 
• jongeren, aan het begin of de doorstart van hun maatschappelijke carriere, nog niet toe 

aan kinderen; 
• gezinnen oftweeverdieners, zonder kinderen of met zeer jonge kinderen; 
• huishoudens met een jonger of ouder kind; 
• empty-nesters en actieve senioren die weer midden in de stad willen wonen na een 

suburbane periode; 
• zelfstandige doch licht zorgbehoevende senioren. 
Ook studenten vormen een grote doelgroep voor binnenstedelijk wonen; op hen richt het 
plan Rond de Admirant zich in mindere mate. De tweeverdieners en actieve senioren 
vormen naar verwachting het merendeel van de gei:nteresseerden. 

Woningvarianten volgens de principes diversiteit en flexibiliteit 

Vanwege de verschillen in 'de doelgroep' moeten de woningen ook heel verschillend zijn. 
Bewust wordt dus niet gekozen voor een pragmatische opzet, zoals zo vaak bij bestaande 
woontorens het geval is. Hier wordt niet gemikt op een eenzijdig aanbod van 
standaardtypes die puur op marktbasis worden ontwikkeld, wat te veel van hetzelfde kan 
opleveren. Van de appartementen met de kenmerken 'drie of vier kamers gelijkvloers; circa 
I 00 m2 groot; standaard en rigide plattegrond; nauwelijks typeverschillen per complex' 
heeft Eindhoven er de komende jaren voldoende. In project Rond de Admirant wordt 
gekozen voor meer diversiteit en flexibiliteit. 

De life-style opzet is terug te vinden in de indeling van het gebouw. Er is geen scheiding 
tussen kleine en grote eenheden, in en tussen de verschillende bouwlagen, er van uitgaande 
dat bewoners van dit gebouw zich verenigd weten binnen een stedelijke levenswijze. In 
tegenstelling tot de buitenwijken is het juist in de binnenstad gemeengoed dat mensen van 
verschillende 'pluimage' gezamenlijk in een gebied wonen en leven. Van sociaal
economische segregatie is nauwelijks sprake. De diversiteit van de binnenstad vindt haar 
afspiegeling in de samenstelling en opbouw van de toren. 
Niettemin moet worden geconstateerd dat het bier beschreven mengprincipe in 
wooncomplexen in Nederlandse binnensteden nog zeer weinig voorkomt en derhalve 
vernieuwend is. 

Vemieuwend is tevens dat ook kleinere appartementen in het bovenste gedeelte van de toren 
gesitueerd worden en niet, zoals vaak vanzelfsprekend, alleen de grote. Hiermee wordt het 
stigma van een <lure toren doorbroken en ontstaat er een diversiteit aan bewoners over de 
volle hoogte van de toren. 

Flexibiliteit: ultieme koperswens 
Binnen een eenmaal gekozen eenheid wordt er naar gestreefd de kopers een zo groot 
mogelijke indelingsvrijheid te bieden. Opererend binnen de door het Bouwbesluit en het 
GIW gestelde grenzen moeten de woningkopers in principe zelf in staat zijn een 
woningplattegrond naar smaak te creeren en deze zo individueel mogelijk in te delen. Zo is 
het mogelijk dat er appartementen ontstaan met nauwelijks binnenwanden: open keuken, 
een of meerdere slaapplekken, badkamer met glazen wanden en dergelijke. Zo ontstaan 
lange zichtlijnen waarbij de persoonlijke inrichting van de koper de woonplekken zal 
markeren. 
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Het flexibiliteitsprincipe wordt bereikt door het scheiden van casco en inbouw. In het 
casco zijn schachten aanwezig waaraan 'natte onderdelen' (badkamer, toilet, keuken) 
verwerkt kunnen worden. De indeling van de rest van de woning (inbouw) wordt door de 
bewoner zelf bepaald (de grootte en het aantal kamers, plaats van de wanden enz.). 
Natuurlijk zal een en ander wel plaats vinden binnen een aantal grenzen. Deze zullen 
vooral van technische aard zijn. 
Omdat niet iedere koper deze vrijheid van indelen zal ambieren of daartoe in staat zal zijn, 
biedt IBC Vastgoed per woningtype een aantal mogelijke indelingen en afwerkingniveaus 
aan. 

Flexibiliteit en diversiteil gecombineerd: de totale vrije indeelbaarheid 
De meest ultieme vorm van vrije indeelbaarheid zou worden bereikt, indien de kopers zelf 
de grootte (verticaal en horizontaal geschakeld) en de indeling van de woning bepalen. Dit 
zou dus betekenen <lat bij start verkoop het aantal appartementen nog niet bekend zou zijn. 
Het zijn dan immers de kopers die bepalen hoeveel appartementen er ontstaan. Aangezien 
een dergelijke aanpak nog nauwelijks is uitgevoerd zal het principe voor een drietal lagen 
als pilotproject worden opgezet. De keuze voor drie lagen komt voort uit het 
maisonnetteprincipe. Uitgaande van een nul-niveau is een min-een- en een plus-een-niveau 
denkbaar. 

Theoretisch is het mogelijk <lat een persoon drie lagen tegelijk koopt of twaalf personen 
twaalf appartementen in drie lagen kopen. De andere lagen zullen door de ontwikkelaar en 
de architect zeer gevarieerd ingedeeld worden, in twintig verschillende types. 

Architectuur 

Het life-style principe komt duidelijk terug in de architectuur van de toren. Deze is 
ontworpen door het Amsterdamse architectenbureau Cees Dam en partners. 
De 'voetaf druk' van het gebouw is geent op lijnen en volumes in de directe omgeving, 
zoals de Admirant en het Philips fabriekje. Met name de richting van de Emmasingel en 
de Vijkstraat worden duidelijk herkend in de hoofdorientatie van de toren, zie foto 3. 

Foto 3 De omgeving van De Admirant 
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De hoogte van de toren (circa 105 meter op het hoogste punt) leidt tot een sterke 
combinatie (of "dialoog") met de Regent die circa 96 meter hoog is. Niet alleen levert de 
combinatie van deze toren met de Regent, de Witte Dame en de Admirant een uiterst 
stedelijk beeld aan de Emmasingel op; ook wordt een sterk herkenbare skyline geschapen 
voor Eindhoven. Met name de twee torens markeren naar alle zijden het centrum van de 
stad op overtuigende wijze. 
Daarbij is de Regent een slanke, getrapte toren met verticaal georienteerde vlakken, die 
zich verjongt op de bovenste lagen; de toren bij de Admirant staat daar als een monoliet 
ongenaakbaar naast. Vooral het hellende dak (vanaf circa 95 meter hoogte) levert daarbij 
van grote afstand een eigen gezicht op. 

Niet alleen in de hoofdvormen, maar ook in de architectonische detaillering zijn een grote 
herkenbaarheid en expressiviteit nagestreefd. De veelhoekige plattegrond, met puntige 
erkers en scherpe hoeken, is hiervan een duidelijke exponent. Deze zorgt bovendien qua 
woongenot voor een goede bezonning en optimaal contact met de buitenwereld vanuit elke 
woning afzonderlijk. Ook de lichte kleur van de gevel, contrasterend met die van de 
Admirant, is in het kader van herkenbaarheid van belang. Daarnaast wordt in de gevel de 
differentiatie van woningtypes duidelijk zichtbaar. Er is geen sprake van consequente 
stapeling van een standaard gevelopbouw. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar waar 
appartementen 'doorlopen' buiten de standaard moduleverdeling, zowel in horizontale als 
verticale zin. 

Uitdaging voor de organisatie 

De hier beschreven aanpak brengt een geheel nieuwe benadering van de ontwikkelings-, 
verkoop- en bouworganisatie met zich mee. Een sterk consumentgerichte en markt
scheppende benadering van het product wonen, vanuit het klant-is-koning principe, staat 
hierbij voorop. Partijen in de projectmatige woningbouw die gedurende het bouwproces 
normaliter verder van de individuele koper afstaan, zoals ontwikkelaar, architect en andere 
adviseurs, zullen dichter bij de koper komen. Vanzelfsprekend wordt deze benadering voor 
de organisatie ook als noodzakelijk beschouwd. De koper is net als alle andere 
consumenten de laatste jaren steeds mondiger geworden, waarbij zijn of haar individualiteit 
in het wonen, evenals in werken en recreeren, sterker is geworden. 

6.2.3 De inrichtingsfactoren 

De inrichting van de openbare ruimte van het project Rond de Admirant wordt door de 
projectontwikkelaar verzorgd. De projectontwikkelaar heeft: in deze situatie direct invloed 
op de duurzaamheid. Per factor wordt in de toelichting bepaald of er sprake is van 
duurzaamheid of <lat het nog beter kan. De toelichting wordt besloten met een overzicht van 
de duurzaamheid van de inrichtingsfactoren van het project Rond de Admirant in tabel 11. 
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De technische factoren 

De ecologische factoren 
De ruimtelijke ordening van de Admirant is duurzaam van opzet. Aan de voet van de 
woontoren komt een plein met daaraan gelegen verschillende voorzieningen zoals winkels, 
een bioscoop en eetgelegenheden. 
In de omgeving van de Admirant is met uitzondering van een aantal bomen geen groen 
aanwezig. Dit is kenrnerkend voor een binnenstedelijk woonrnilieu en heeft geen grote 
gevolgen voor de duurzaamheid. De groenstructuur is in dit project dus slecht maar is 
eigenlijk niet van toepassing. 
De energie infrastructuur is matig. Omdat de openbare ruimte alleen uit grijs bestaat 
wordt er veel vuil opgenomen door de grond. 

De fysieke factoren 
De technische staat is van hoog niveau. De gekozen materialen sluiten aan op de bestaande 
inrichting van het centrum van Eindhoven en deze is zeer goed verzorgd. 
De onderhoudbaarheid van de openbare ruimte is goed. De muren van de toren zullen 
gevoelig zijn voor graffiti maar door de gekozen gevelbekleding is de bekladding relatief 
makkelijk verwijderbaar. Het plein is makkelijk te reinigen omdat er nauwelijks obstakels 
worden geplaatst. 
De technische veiligheid voldoet. Langs de Admirant loopt een drukke weg met 
eenrichtingsverkeer maar de ingang van de toren ligt aan een plein dat alleen toegankelijk is 
voor voetgangers . 

De functionele factoren 

De gebruiksfactoren 
De fanctionaliteit van de openbare ruimte is zeer goed verzorgd. Bij het verlaten van de 
woning bevindt de bewoner zich meteen in het autovrije centrum zonder verkeerswegen te 
hoeven oversteken. Het plein is geschikt om te voet de woning te bereiken vanuit het de 
stad en om te recreeren. 
Defl.exibiliteif is goed ondanks de hoge dichtheid van het centrum. Door het toevoegen van 
het plein ontstaat er genoeg ruimte om eventueel activiteiten voor de deur te organiseren, 
zoals een markt, een straatfeest of een optreden. Tevens is er sprake van zeer veel 
functiemenging in dit gebied: wonen, werken, leisure en winkelen. 
De handhaajbaarheid is ook goed verzorgd door de open brede goed verlichte straten en 
plein. Donkere hoeken en zijstraatjes zijn er niet en door de aanwezigheid van 
eetgelegenheden en de bioscoop zal er tot 's avonds laat veel sociale controle aanwezig zijn 
op straat. 
De verkeersveiligheid is van hoog niveau. Fietspaden zijn gescheiden van de rijbanen langs 
de Emmasingel (de weg die langs de woontoren loopt) en het plein en de straten aan de 
centrumzijde zijn alleen toegankelijk voor voetgangers. Een aandachtspunt vormt we! het 
oversteken van de Emmasingel omdat er voor het bereiken van een stoplicht moet worden 
omgelopen. 
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De voorzieningen 
De commerciele dienstverlening is, met de ligging midden in het centrum van Eindhoven, 
van zeer hoog niveau. Alie dienstverlening is aanwezig met een zeer grate varieteit aan 
winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden. 
De overige dienstverlening voldoet. Alie voorzieningen zijn aanwezig. 
In Eindhoven zijn zeer veel verschillende soorten onderwijs gevestigd. Naast het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs beschikt Eindhoven over een Technische 
Universiteit, verschillende HBO opleidingen en legio MBO opleidingen. 
Op het gebied van sociaal-medische en culturele voorzieningen scoort Eindhoven ook 
goed. Er zijn twee ziekenhuizen aanwezig en verschillende sociale instellingen. Op het 
gebied van cultuur is er onder andere een museum, een muziekcentrum en een schouwburg. 
Tot slot zijn de verkeer- en vervoersvoorzieningen uitstekend. Het centrum van Eindhoven 
is autovrij, maar er zijn genoeg parkeervoorzieningen in de stad aanwezig. Via de 
uitvalswegen zijn de verschillende snelwegen vanuit het centrum goed en snel bereikbaar. 
Het openbaar vervoer is ook zeer goed verzorgd met een bushalte vlakbij de woontoren en 
het centraal station van Eindhoven ligt op twee minuten lopen. 

De Sociale factoren 

De bewonerssamenstelling is voornamelijk gericht op tweeverdieners en ouderen. Deze 
doelgroepen behoren tot de binnenstedelijke woonconsument en het centrum van Eindhoven 
voldoet dan ook aan alle woonwensen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zijn de 
doelgraepen dus goed gekozen. 
Het is de verwachting <lat de sociale overlast beperkt zal blijven. Overdag valt wel de 
drukte van het gebruikelijke winkelende publiek te verwachten, maar winkelende mensen 
veroorzaken geen overlast. Tevens behoort het plein rand de Admirant niet tot de 
uitgaansgelegenheden van Eindhoven, dus ook 's avonds vallen er weinig prablemen te 
verwachten. De grootste problemen kunnen bestaan uit bekladding van muren en overlast 
veroorzaakt door bewoners, waarbij met het oog op de doelgroepen overlast door bewoners 
mee zal vallen. 

De visue/e factoren 

De beeldkwaliteit is van zeer hoog niveau. De woontoren zelf is van hoogstaande 
architectuur en vorn1t een markant punt in het centrum van Eindhoven. Met het gebruik 
van hoogwaardige materialen sluit de openbare ruimte aan op de bestaande situatie van het 
centrum die al van hoog niveau is. De woontoren komt in het midden te liggen van een 
gebied bestaande uit grootschalige (her)ontwikkelingen waarbij de architectuur van de 
gebouwen en openbare ruimte van zeer hoog niveau is. 
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Tot slot bestaat tabel l l bestaat uit een overzicht van de mate van duurzaamheid van de 
inrichtingsfactoren van de openbare ruimte van de Admirant. 

De inrichtin s actoren 

Technische factoren 
1 E I . I f: co og1sc le actoren 

Water en ruimtelijke 
ordening 
Groenstructuur 
Energie infrastructuur 

2 F . k f: 'YS•e e actoren 
Technische staat 
Onderhoudbaarheid 
Technische veiligheid 

Functionele factoren 
1. Gebruiksfactoren 

Functionaliteit 
Flexibiliteit 
Handhaafbaarheid 
Verkeersveiligheid 

2 v oorz1enmgen * 
Commerciele 
dienstverlening 
Overige dienstverlening 
Ondenvi jsvoorzieningen 
Sociaal-medische en 
culturele voorzieningen 
Verkeers- en 
vervoersvoorzieni ngen 

Sociale factoren 
De 
bewonerssamenstelling 
Sociale overlast 

Visuele factoren 

Duurzaamheid van de woontoren de Admirant 
Zeer Duurzaam Minder Ni et 

duurzaam duurzaam duurzaam 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

Een goede beeldkwaliteit X 

Tabel 11 De duurzaamheid van de openbare ruimte van de woontoren de Admirant 
* De score van de voorzieningen zijn gebaseerd op de woonwensen van de binnenstedelijke woonconsument. 

6.2.4 De rol van de projectontwikkelaar 

Het binnenstedelijk woonmilieu van de woontoren de Admirant is met uitzondering van de 
ecologische factoren duurzaam opgezet. Uit de theorie in hoofdstuk vijf blijkt dat de mate 
van duurzaanilieid afhangt van de situatie op de woningmarkt, de randvoorwaarden van de 
gemeente en de belangen van eventuele andere partijen. 
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De randvoorwaarden van de gemeente zijn in de binnenstedelijke context vooral gericht op 
het gebouw. Op het gebied van de openbare ruimte dient de projectontwikkelaar de unieke 
kwaliteit van de locatie te versterken. Hieraan is voldaan door de aansluiting met het 
bestaande centrum te versterken en met het plein een ruimte te creeren waar verschillende 
activiteiten plaats kunnen vinden. De ecologische factoren scoren slecht. Oat de 
ecologische factoren niet benadrukt zijn is inherent aan de locatie van het binnenstedelijk 
centrum van Eindhoven. Binnen de bestaande situatie zijn nauwelijks mogelijkheden om de 
ecologische factoren te versterken. De ecologische factoren vormen oak geen harde eis van 
de gemeente. Een hoger niveau van de ecologische factoren zou ten koste gaan van het 
gebruik van de openbare ruimte die gekenmerkt wordt door een hoge voetgangersintensiteit. 
Met een accent op de ecologische factoren neemt de duurzaamheid van het project de 
Admirant alleen maar af. 
Een randvoorwaarde van de gemeente is wel dat de benadering van doelgroepen dient te 
geschieden met bovengemiddelde inzet en prestatie. Dit is in het project de Admirant oak 
gebeurd. Het resultaat is <lat de beoogde doelgroepen behoren tot de doelgroep 
binnenstedelijke woonconsument (zie hoofdstuk vier) en <lat er volledig aan de woonwensen 
van deze doelgroepen wordt voldaan. Zodoende voldoet de projectontwikkelaar zowel aan 
de randvoorwaarden van de gemeente als aan de woonwensen van de woonconsument. Bij 
<lit project zijn geen andere partijen betrokken behalve de woonconsument van wie de 
woonwensen al zijn vervuld. Dit pilotproject voldoet daarmee aan de theorie <lat de 
duurzaamheid afhankelijk is van de randvoorwaarden van de gemeente, de woonwensen en 
de belangen van andere betrokken partijen en zou daarmee duurzaam genoemd kunnen 
warden. Omdat de ecologische factoren echter slecht scoren is de openbare ruimte van De 
Admirant redelijk duurzaam. 
Bij de ontwikkeling van de Woontoren De Admirant is geen aandacht besteed aan de 
beheersituatie. Er zal waarschijnlijk een vereniging van eigenaren opgezet warden voor het 
onderhoud aan de toren en de gemeenschappelijke ruimtes. Een aandachtspunt voor deze 
vereniging kan dan oak de openbare ruimte gaan vom1en in de directe omgeving. Als deze 
omgeving goed onderhouden wordt zal <lit zeker bijdragen aan de woonbeleving. 

De huidige marktsituatie van de woningmarkt in Eindhoven is een aanbiedersmarkt. 
Ondanks het feit dat de projectontwikkelaar vooralsnog geen problemen hoeft te 
verwachten met de verkoop van de woningen is er toch, zeker met inachtneming van de 
bestaande situatie, een redelijk duurzaan1 woonmilieu ontwikkeld. In de situatie van een 
vragersmarkt komen alleen de ecologische factoren in aanmerking voor verbetering, maar 
verbetering van deze factoren zal niet leiden tot een verbetering van de duurzaamheid van 
het woonmilieu in brede zin, dus in tennen van gebruik. 
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6.3 Pilotproject 2: Het suburbane woonmilieu 

6.3.1 lnleiding 

Het suburbane woonmilieu wordt door VROM als randmilieu (RM) aangeduid. 
Karakteristiek voor bet randmilieu zijn grandgebonden woningen. Het is een 
laagbouwmilieu waarbij bet idee van een eigen buis met tuin in !age dicbtheid wordt 
nagestreefd. Het randmilieu ligt aan de rand van de stad. De woningdicbtbeid is vrij laag en 
er is nauwelijks sprake van functiemenging in de wijk. De voorzieningen bestaan uit buurt
en wijkvoorzieningen en verder zijn er geen of nauwelijks noemenswaardige attracties. Het 
rand.milieu kan warden onderverdeeld in drie subtypen; RMl, RM2 en RM3 . Randmilieu 1 
(RMl) betreft de ring van oudere woonwijken random bet centrum. Bij gratere steden zijn 
er vaak meerdere ringen. Randmilieu 2 is de satellietstad, oftewel woonwijken in een 
kleinere stad vlakbij de grate stad met een regionaal of bovenregionaal 
voorzieningenniveau. Randmilieu 3 betreft bet woonmilieu dat nu actueel is, namelijk 
stadsuitbreiding aan de buidige rand van de stad. Een groot aantal Vinex-wijken warden 
momenteel op deze locaties gerealiseerd. In figuur 5 is de geografiscbe ligging van de 
randmilieus scbematiscb weergegeven. 

RM2 

~ 
Satell ie tstad 

RM3 

Omliggende woonw ijken 

Figuur 5 Geografische ligging van de subtypen randmilieus 

Van de drie verscbillende randmilieus zal alleen randmilieu 3, de Vinex-wijk, bebandeld 
warden. Dit is bet woonmilieu dat momenteel gerealiseerd wordt of nog gerealiseerd gaat 
warden. De andere twee milieus stammen uit de jaren zeventig en tacbtig. Daar vindt 
momenteel geen grootschalige nieuwbouw meer plaats en daan11ee zijn ze niet relevant 
voor dit onderzoek. 
De Vinex-wijk bestaat voomamelijk uit grandgebonden woningen, alien uit de periode 
1990 tot 2010. Dit zijn woningen met of zonder tu in binnen plannen met landschappelijke 
en ecologische doelstellingen. Het zijn recente nieuwbouwgebieden aan de rand van of net 
buiten de stad. De bereikbaarheid per auto is goed, die per openbaar vervoer matig tot 
redelijk. De dichtbeid is laag tot gemiddeld en er is nauwelijks sprake van functiemenging. 

68 



H6 DE TOETSING 

Het voorzieningennivcau bestaat uit buurt- en wijkvoorzieningen. Er zijn weinig attracties 
aanwezig in de wijk, soms fungeert het landschap als drager. De openbare ruimte wordt 
gekenmerkt door woonstraten. Door een doordacht ontwerp wordt er in toenemende mate 
gestreefd naar een herkenbare identiteit. De korrelgrootte van de wijk is klein. De 
eigendomsverhouding bestaat voor 70 % uit prive-eigendom en voor 30 % uit huur. De 
flexibiliteit is redelijk, er wordt in toenemende mate gestreefd naar flexibel indeelbare 
womngen. 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de inrichtingsfactoren met een 
typering per factor van de wijk. 

De inrichtin s actoren 

Technische factoren 
1. Ecologische factoren 

Water en ruimtelijke ordening 

Groenstructuur 

Energie infrastructuur 

2. Fysieke factoren 
Technische staat 

Onderhoudbaarheid 
Technische veiligheid 

Functionele factoren 
1. Gebruiksfactoren 

Functionaliteit 

Flexibiliteit 
Handhaafbaarheid 
Verkeersveiligheid 

2. Voorzieningen 
Commerciele diensLverlening 
Overige dienstverlening 
Onderwijsvoorzieningen 

Sociaal-medische en 
culturele voorzieningen 
Verkeers- en vervoersvoorzieningen 

Sociale factoren 
De bewonerssamenstelling 

Sociale overlast 
Visuele factoren 

Een goede beeldkwaliteit 

Suburbaan woonmilieu 
T rin 

- Appartementen, veel groen en 
rust en privacy 

- Vee! groen door de wijk, 
bossfeer 

- Weinig grijs, dus weinig 
vervuiling 

- Goed ten opzichte van oude 
situatie 

- Onderhoudsarm, bos 

- Rustig wonen en recreeren, niet 
kindvriendelijk 

- Weinig mogelijkheden 
- Voldoet 
- Kindvriendelijk 

- Buurtwinkelcentrum 
- Hoogwaardig ict-netwerk 
- Basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs 
- Minimum 

- Goede ontsluiting en HOV 

- Gezinnen, tweeverdieners, 
ouderen 

- Gerin 

- Zeer hoog niveau, ondergronds 
arkeren en overal roen 

Tabel 12 Typering van het suburbaan woonmilieu Bosrijk 
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6.3.2 De ontwikkelingsvisie Bosrijk 

Als toetsing van een duurzaam woonmilieu is het suburbane project Bosrijk gekozen. In de 
uitbreidingslocatie Meerhoven te Eindhoven is in bet vlekkenplan Bosrijk als Vinex-wijk 
opgenomen door de gemeente Eindoven. Het consortium Meerhoven heeft een visie 
ontwikkeld voor de inrichting van het woonmilieu van de wijk Bosrijk. Het consortium 
Meerhoven bestaat uit IBC Vastgoed, Amstelland Ontwikkeling Wonen, Stam & de 
Koning Vastgoed, Stichting Trudo woningcorporatie Eindhoven en Stichting Verpleging en 
Verzorging Eindhoven e.o .. Eerst zal nader op bet project ingegaan worden waama 
vervolgens het getoetst kan worden met behulp van de inrichtingsfactoren op de 
duurzaamheid en de rol die de ontwikkelaar daarin speelt. 

De gemeentelijke randvoorwaarden 

De visie voor het plan Bosrijk is ontwikkeld binnen door de gemeente omschreven 
randvoorwaarden op het gebied van stedenbouwkundige structuren, inrichting, 
architectuur, infrastructuur en milieu, zoals o.a.: 
• het aanwezige groen is bepalend; 
• streef naar een informele, niet stedelijke inrichting; 
• versterk/gebruik de ecologische verbindingszones; 
• versterk/gebruik de Esplanade boulevard als tegenhanger van het Bosrijk wonen; 
• pas een aantal bestaande gebouwen in; 
• realiseer 500 woningen: l 0% gestapeld, 30% ten behoeve van de doelgroep sociale 

sector en 60% grondgebonden ten behoeve van de vrije sector; 
• bouw eigentijds en divers, maar met een architectoniscbe samenhang die het groene 

karakter van de wijk versterkt; 
• verzorg een duurzaam veilige en hoogwaardige inrichting voor het openbare gebied; 
• dring het autoverkeer terug ten gunste van het loop- en fietsverkeer; 
• voorkom sluipverkeer. 

Vanuit deze randvoorwaarden is door de projectontwikkelaars in bet consortium tot een 
ontwikkelingsvisie gekomen. Deze visie bestaat uit een plan voor de stedenbouwkundige 
inrichting, een communicatieplan en een plan voor de zorg. 

Het stedenbouwkundig plan 

Het stedenbouwkundig plan is opgebouwd uit drie lagen: 
1. de huidige landschappelijke laag; 
2. een nieuwe bossfeerlaag; 
3. en een nieuwe stedenbouwkundige laag. 

De huidige landschappelijke laag 

De bestaande groenstructuren zijn belangrijk bij het tot leven brengen van de 
landschapsvisie voor Bosrijk. De ecologische verbindingszone langs de Nieuwe Rundgraaf, 
bestaande uit de begroeiing rond het water de Nieuwe Rundgraaf, de begroeiing van de 
kanaaloever, de diverse boomlanen; deze elementen maken het 'groene gezicht' van het 
gebied en zijn dus opgenomen in het ontwerp. Tezamen vormen deze elementen de basis 
van het ontwerp; genoemd de huidige landschappelijke laag. 

70 



H6 DE TOETSING 

Figuur 6 Huidige situatie locatie Bosrijk 

De nieuwe bossfeerlaag 

Toch is Bosrijk anders dan de naam belooft, geen echt bos, zie figuur 6. De vraag is dan 
ook; hoe kan er tot een Bosrijk worden gekomen? Het antwoord daarop bestaat uit het 
toevoegen van een tweede laag, de bossfeerlaag. In het ontwerp van de bossfeerlaag wordt 
op zoek gegaan naar de Brabantsche bossfeer; met slingerende zandpaden, een natuurlijke 
afwisseling van open en dichte ruimten en een bebouwing die niet direct aan de lanen, 
maar in het groen verborgen ligt. Uitgangspunt is dat waar een bezoeker zich ook in het 
gebied bevindt, er moet altijd een bosgevoel zijn. De nieuwe bossfeer verbindt het huidige 
landschap met de stedenbouwkundige invulling. In de bossfeerlaag wordt het bestaande 
groen opgerekt; de huidige lanen worden verbreed; en aan de randen van het gebied wordt 
de groenbeleving versterkt. Daarbij wordt gekozen voor reeds aanwezige inheemse 
soorten, zoals eik, berk, bochtige smele en pijpenstrootje. Hierdoor ontstaat rust en komt 
het bosbeeld ongestoord en natuurlijk over. 

Op verschillende manieren wordt een gevarieerd landschappelijk beeld gecreeerd met 
duidelijk te onderscheiden deelgebieden, voor een overzicht zie figuur 7. De te 
onderscheiden deelgebieden zijn: 
• de ecozone tangs de Nieuwe Rundgraaf; 
• de Lanenzone; 
• de Esplanade grens; 
• en de Kanaalzone. 
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De Lanenzone 

De Kanaalzone 

Figuur 7 Overzicht van de verschillende deelgebieden 

De ecozone langs de Nieuwe Rundgraaf bestaat uit een nat landscbap en vormt de 
ecologiscbe verbindingszone aan de zuidkant van Bosrijk. De woningen warden bier 
op palen geplaatst; de natuur gaat nagenoeg ongehinderd baar gang onder de kleine 
bebouwde massa's door. 
De Lanen warden versterkt door rijen bomen toe te voegen. De ontsluiting loopt door 
de 'groene kamers' . De bebouwing ligt verscbolen tussen de bomen, tegen de 
verbrede lanen aan. Zo wordt op elke plaats en elk moment de bossfeer direct ervaren. 
De lanen op de acbtergrond vormen een groen decor voor de wandelaars op de 
Esplanade boulevard. Evenals de bebouwing, baakt ook bet groen op sommige 
plaatsen aan op deze gebiedsgrens. Dicbtbij de Esplanade staat een aantal gebouwen 
met daartussen stroken bomen die de aandacbt op bet acbterliggende bos vestigen. 
Langs de oever van bet kanaal moet de zogenaamde ecologiscbe plasdraszone warden 
versterkt. Om de scberpe scbeiding bebouwd gebied-water te verzacbten is de 
groenzone zodanig verbreed dat alle zicbtlijnen, ook vanuit de weg, een groene 
aanblik bieden. Grote bospartijen onderbreken bovendien de bebouwing. 
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De stedenbouwkundige laag 

Het zojuist omschreven landschap van strakke bomenlanen met daartussen een 
organisatorisch gevormd netwerk van wegen en paden vormt de onderlegger voor de 
planstructuur. Nu kan het autoverkeer worden ingericht. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
twee 'spaghetti' structuren die elk de helft van de wijk bestrijken. Deze wegen raken 
elkaar op twee punten midden in de wijk om de verkeersstromen effectief te verdelen en 
doorgaand verkeer te ontmoedigen. De asfaltwegen slingeren om hard rijden te 
voorkomen en zijn smal en trottoirloos om ze in het landschap te laten verdwijnen. 
Verkeersdrempels, borden en andere snelheidsbeperkende maatregelen zijn om die reden 
nauwelijks aanwezig. Door alle bochtige wegen lijkt de wijk bovendien groter omdat de 
automobilist telkens met nieuwe verrassingen wordt geconfronteerd, zie figuur 8. Volledig 
separaat van de autowegen krijgen ook de non-stop fietsroute, de hoogwaardig openbaar 
vervoerlijn (HOV-lijn) en een groot aantal wandel- en fietspaden een plaats in de wijk. 

Figuur 8 Voorbeeld van de inrichting 
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Vervolgens kunnen de woningen worden ingepast in de wijk. V anwege de beperkte ruimte 
is gekozen voor bebouwing in clusters omringd door gezamenlijk groen. Prive-tuinen zijn 
verruild voor semi-openbaar groen en architectonische buitenruimten in de woningen zelf. 
Elk cluster krijgt een verborgen parkeeroplossing. Op deze manier is een optimale 
bosbeleving gegarandeerd. Doordat er zelden meer dan een cluster zichtbaar is, is een 
centraal thema niet noodzakelijk voor de architectuur van de woningen. Het ontwerp 
verschilt per cluster zonder dat het plan in zijn geheel onsamenhangend of druk overkomt. 

Het communicatieplan 

In de visie op Bosrijk staat de consument centraal. Betrokkenheid en maximale 
keuzevrijheid zijn van groot belang voor het welslagen van de wijk. In het voortraject 
worden al de voorkeuren van (potentiele) bewoners op het gebied van woning- en 
wijkontwerp gelnventariseerd. Met de resultaten worden de plannen bijgesteld. Ook later 
blijft de invloed van de bewoner groot. De koper kan zijn keuze maken uit diverse typen 
woningen per prijscategorie en per cluster. 

Om zoveel mogelijk hos te realiseren, wordt weinig grondgebied uitgegeven en zijn de 
clusters compact. Dit staat in feite haaks op het centraal stellen van het individu met eigen 
woonwensen. Daarom wordt er een stelsel van kopersverenigingen en verenigingen van 
eigenaren opgezet. In deze constructie dragen de bewoners zelf de verantwoordelijkheid 
voor onder andere de veiligheid rondom een cluster en de inrichting en het beheer van het 
gezamenlijk groen. Gedeelde verantwoordelijkheid voorkomt desinteresse voor openbare 
voorzieningen en zal de leetbaarheid vergroten. Daamaast dragen dergelijke verenigingen 
ook bij aan een sterk sociaal netwerk in nieuwe woonomgevingen. 

Inspraak van potentiele bewoners, verenigingen van eigenaren, vergaande individuele 
keuzevrijheid; allemaal elementen die een optimale communicatiestructuur vereisen. Binnen 
de wijk, maar ook met betrokken partijen daarbuiten. Voor de wijk Bosrijk wordt zowel 
internet als intranet ingezet om snel en open te kunnen communiceren; voor tijdens en na 
het bouwtraject. 

Voor de bouwstart is er een website opgezet, www.bosrijk.nl, die als een informatiemedium 
fungeert . Gei:nteresseerden bekijken hier een virtuele bouwbrochure en ook kan er 
meegedacht worden over de planontwikkeling. Vervolgens krijgen kopers, die een principe 
keuze hebben gemaakt, toegang tot een beveiligde site van Bosrijk. Hier vindt vervolgens 
de conmmnicatie plaats over de indeling, afwerking en het ontwerp van de woning. Na het 
· vaststellen van alle koperswensen wordt de site gebruikt als informatiemedium voor de 
stand van zaken op de bouw. 

Na de oplevering wordt de site nog breder ingezet. De site gaat dan dienen als 
contactplatform tussen beheersorganisaties en bewoners en tussen bewoners onderling. 
Zaken als klachtenafhandeling en het regelen van inrichtings- en 
onderhoudswerkzaamheden kunnen snel en interactief via het internet en intranet plaats 
vinden. De verenigingen van eigenaren kunnen de site gebruiken voor hun communicatie en 
administratie. 
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Tot slot kan de site ingezet worden voor bet aanbieden van allerlei gemaksservices, zoals 
een boodschappendienst, een hondenuitlaatservice, een oppascentrale of een tuinman, er 
zijn op dit gebied zeer veel mogelijkheden. 
Naast de verschillende services krijgt Bosrijk ook verschillende andere vormen van 
modeme domotica. Gedacht kan dan worden aan veiligheid (o.a . toegangscontrole, inbraak
en brandsignalering en verlichting), gemak en comfort (klimaatregeling, afscherming en 
bediening), en edutainment (tv, audio, video, datacommunicatie e.d.). 

De zorg 

Voor de zorg is ervoor gekozen dat bewoners zo Jang mogelijk in bun woning kunnen 
blijven wonen. Daarom zijn alle woningen aanpasbaar of levensloopbestendig gebouwd. 
Tevens kan er gebruik gemaakt worden van een pakket zorgarrangementen. 

6.3.3 De inrichtingsfactoren 

De inrichting van de wijk Bosrijk betreft een ontwikkelingsvisie van de 
projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft in deze situatie direct invloed op de 
duurzaamheid van de wijk waarbij met de inrichting alleen rekening gehouden dient te 
worden met de gestelde randvoorwaarden van de gemeente. Per factor wordt in de 
toelichting bepaald of er sprake is Vall duurzaamheid of dat bet nog beter kan. De 
toelichting wordt besloten met een overzicht van de duurzaarnheid van de 
inrichtingsfactoren van Bosrijk in tabel 13. 

De technische factoren 

De ecologische factoren 
De ruimtelijke ordening is zodanig van opzet dat maximale privacy is gegarandeerd. 
Parkeren is gesitueerd bij de woning maar uit bet zicht, dus niet storend. Een probleem 
voor de duurzaamheid kan zijn dat bijna geen enkele woning een eigen tuin heeft. Dit 
betreft een keuze van de projectontwikkelaar om de wijk in te laten spelen op een niche in 
de markt; de tweeverdieners en ouderen. De inrichting zal niet aan alle woonwensen 
voldoen, zeker in de situatie van een suburbaan woonmilieu . De doelgroep gezinnen komt 
namelijk met deze inrichting niet of nauwelijks in aruuuerking voor Bosrijk. De 
duurzaamheid van Bosrijk kan hierdoor verminderen maar dit komt verder aan de orde bij 
de bewonerssamenstelling. 
De groenstructuur is zeer indringend aanwezig door de wijk. Het vormt de basis . Overal is 
het bosgevoel benadrukt. Zelfs de tuinen zijn er voor opgeofferd. Er is dan ook sprake van 
gemeenschappelijk bezit van een groene openbare ruimte. Het ontwerp voldoet in ruime 
mate aan de milieuvoorwaarden van het groen van de gemeente en mag daarmee duurzaam 
genoemd worden. 
De energie-infrastructuur is door het gebruik van het vele groen ook goed verzorgd. 
Voomamelijk door het ontbreken van veel grijs, bestrating, pleinen en dergelijke, wordt de 
vervuiling Vall de grond tot een minimum beperkt en ontstaat er een gezond ecosysteem. 
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De fysieke factoren 
Omdat Bosrijk een ontwikkelingsvisie betreft waarin de gebruikte materialen voor 
bestrating en groen nog niet bekend zijn kunnen de fysieke factoren alleen op hoofdlijnen 
worden behandeld. De technische staat voldoet aan de duurzaamheideisen als het ontwerp 
wordt afgezet ten opzichte van de oude situatie. Er is in de ontwikkelingsvisie sprake van 
een hoogwaardig groen woonmilieu terwijl in de oude situatie de ruimte weinig meerwaarde 
bood. Een aandachtspunt vormt de materialisatie van het grijs. De duurzaamheid zal vooral 
afhankelijk zijn van de materiaalkeuze van de bestrating die, met al het groen van de wijk, 
veel onderhoud zal vergen. 
De onderhoudbaarheid van het groen is van hoog niveau. Omdat bos onderhoudsarm 
groen is beperkt het onderhoud zich tot een minimum. Wel zal het grijs een aandachtspunt 
vormen want door het overdadig aanwezige groen kunnen de wegen en fietspaden snel 
aangetast worden door boomwortels en onkruid. 
Op basis van de ontwikkelingsvisie valt er nog weinig te zeggen over de technische 
veiligheid. 

De functionele factoren 

De gebruiksfactoren 
De functionaliteit is matig. Puur gericht op het wonen voldoet de functionaliteit aan de 
duurzaamheideisen; rustig wonen in het groen met veel privacy. Maar het gebruik van de 
openbare ruimte is niet functioneel. In de hele wijk is geen rekening gehouden met kinderen. 
Er zijn in de ontwikkelingsvisie geen speelplaatsen en trapveldjes opgenomen en ook het 
feit dat er nauwelijks grondgebonden woningen worden ontwikkeld getuigt niet van een 
opzet die gericht is op een brede varieteit van gebruikers. 
De flexibiliteit is zonder meer slecht. Alie openbare ruimte wordt ingenomen door groen en 
als dit vervangen moet worden voldoet het concept niet meer, want de ruimte is schaars in 
de wijk. Daamaast kunnen de appartementen niet meer of moeilijk worden omgezet in 
grondgebonden woningen en dus zijn er maar weinig mogelijkheden om het concept van de 
wijk in de toekomst nog aan te passen. Tevens is het niet mogelijk om de openbare ruimte 
nog voor andere doeleinden aan te wenden dan wonen. 
Over de handhaajbaarheid valt nog weinig te zeggen. Waarschijnlijk ontstaan er we! 
gevaarlijke plekken zoals de gescheiden wandelpaden en fietspaden in het groen. De bomen 
zullen veel zicht op de paden ontnemen waardoor er vooral 's avonds onveilige plekken 
kunnen ontstaan. Een goed ontwerp van de wandelpaden en fietspaden waarbij veel 
aandacht wordt besteed aan sociale controle middels zichtlijnen en verlichting is dan ook 
van groot belang om te kunnen spreken van een duurzaam woonmilieu. 
De verkeersveiligheid voldoet we! weer uitstekend aan de duurzaanlheid. Er is sprake van 
gescheiden rijbanen, fietspaden en voetpaden en door een doordacht ontwerp met veel 
bochten wordt de snelheid van bet autoverkeer laag gehouden. Tevens wordt sluipverkeer 
tegengegaan wat de drukte in de wijk tot een minimum beperkt. 
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De voorzieningen 
De commerciele voorzieningen bevinden zich op loopafstand in het aangrenzende centrum 
van Meerhoven. Deze voldoen in ruime mate aan de vraag van de suburbane 
woonconsument. 
De overige dienstverlening is van hoog niveau vanwege het project Kenniswijk. Bosrijk is 
aangesloten op een groot ICT-netwerk waar men van allerlei elektronische diensten 
gebruik kan maken. Tevens vergemakkelijkt deze infrastructuur de inteme communicatie 
omdat er gebruik wordt gemaakt van een intranet. 
De onderwijsvoorzieningen zijn ook goed verzorgd. In Meerhoven wordt zowel in het 
basisonderwijs als in voortgezet onderwijs voorzien. Door het gebied heen worden drie 
basisscholen geplaatst waarvan er een aan de Esplanade grenzend aan Bosrijk komt te 
liggen. Tevens wordt er voorzien in voortgezet onderwijs. Daamaast bevinden zich in 
Eindhoven legio mogelijkheden voor verschillende soorten onderwijs. 
De sociaal-medische en culturele voorzieningen bestaan uit een gezondheidscentrum, een 
bibliotheek en kinderopvang. Voor de overige voorzieningen zijn de bewoners van Bosrijk 
aangewezen op Veldhoven en Eindhoven die verder ruimschoots in deze voorzieningen 
voorz1en. 
De verkeer- en vervoervoorzieningen zijn ook goed verzorgd. In de wijk is sprake van 
langzaam verkeer maar buiten de wijk wordt het autoverkeer snel afgeleid naar de snelweg 
A2 en de ringweg van Eindhoven. Er loopt een hoogwaardige openbaar vervoer lijn door de 
wijk waarmee binnen een kwartier het centrum van Eindhoven wordt bereikt en er is een 
vliegveld in de nabijheid, Eindhoven Airport. 

De Socia/e factoren 

De bewonerssamenstelling kan een probleem gaan vom1en vanwege het wem1g 
kindvriendelijke karakter van de wijk. De projectontwikkelaar richt zich met de 
voorliggende visie voomamelijk op tweeverdieners en ouderen, maar de meerderheid van 
deze doelgroepen is ook sterk gei"nteresseerd in het binnenstedelijk woonmilieu. De 
aanwezige voorzieningen in Meerhoven zullen niet snel aan de woonwensen van deze 
doelgroepen voldoen. Dit betekent dat er op de het resterend deel van deze doelgroepen 
voor dit woonmilieu wordt ingezet. De projectontwikkelaar gaat er kennelijk vanuit dat er 
voldoende tweeverdieners en ouderen zullen zijn die, al dan niet tijdelijk, willen genieten 
van de voordelen van een goed ontwikkelde suburbane woonomgeving boven het 
binnenstedelijke wonen. Hier wordt dus een risico genomen door de projectontwikkelaar die 
ten koste kan gaan van de duurzaamheid van de wijk. Want als het centrum van Meerhoven 
niet aan de wensen van de bewoners blijkt te voldoen kunnen er grote problemen ontstaan 
in de wijk Bosrijk omdat deze oak niet geschikt is voor de gezinnen, de traditionele 
doelgroep van suburbane woonmilieus. Het concept waarop de ontwikkelaar inzet: 'de 
binnenstedelijke woonconsument laten wonen in een suburbaan woonmilieu' is in deze 
situatie erg riskant voor de duurzaan1heid vanwege de uiterst beperkte flexibiliteit van de 
wijk om over te schakelen op andere doelgroepen mocht Bosrijk nu of in de toekomst niet 
meer aan de woonwensen voldoen. 
Voor de sociale overlast vallen weinig problemen te verwachten vanwege het gesloten 
karakter van de wijk. De grootste te verwachten problemen kunnen nag ontstaan door 
overlast van bewoners maar met de doelgroepen ouderen en tweeverdieners zullen deze ook 
beperkt blijven. 
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De Visuele factoren 

De beeldkwaliteit mag zondenneer van een zeer hoog niveau genoemd worden. Een bosrijk 
woongebied met parkeeroplossingen die de auto uit het zicht nemen. Tevens sluit het aan 
op de woonwensen van de suburbane woonconsument; wonen in het groen, een gebogen 
stratenpatronen en veel privacy. Overal in de wijk wordt het gevoel opgewekt dat er 
gerecreeerd wordt. De beeldkwaliteit voldoet dus aan de duurzaamheideisen in brede zin. 

Onderstaande tabel bestaat uit een overzicht van de duurzaamheid van de 
inrichtingsfactoren van de openbare ruimte van de ontwikkelingsvisie van het suburbane 
woonmilieu Bosrijk. 

De inrichtin s actoren 

Technische factoren 
1 E l . I f: co og1sc le actoren 

Water en ruimtelijke 
ordening 
Groenstructuur 
Energie infrastructuur 

2F.kf:t ·ys1e e ac oren 
Technische staat 
Onderhoudbaarheid 
Teclmische veiligheid 

Functionele factoren 
I. Gebruiksfactoren 

Functionaliteit 
Flexibiliteit 
Handhaafbaarheid 
Verkeersveiligheid 

2 v oorz1enmgen * 
Commerciele 
dienstverlening 
Overige dienstverlening 
Onderwi jsvoorzieningen 
Sociaal-medische en 
culturele voorzieningen 
Verkeers- en 
vervoersvoorzieningen 

Sociale factoren 
De 
bewonerssamenstelling 
Sociale overlast 

Visuele factoren 

Zeer 
duurzaam 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

Een goede beeldkwaliteit X 

Duurzaamheid van Bosri"k 
Duurzaam Minder 

duurzaam 

x 

x 

x 

x 

x 

Tabel 13 Mate van duurzaamheid van de ontwikkelingsvisie Bosrijk 

Niet 
duurzaam 

x 

• De score van de voorzieningen is gebaseerd op de woonwensen van de suburbane woonconsument. 
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6.3.4 De rol van de projectontwikkelaar 

De gebiedsgerichte aanpak voor het ontwikkelen van woonwijken door 
projectontwikkelaars is in opkomst. Zo ook in het pilotproject Bosrijk waarin een drietal 
projectontwikkelaars een plan heeft opgesteld voor de totale wijk, bestaande uit vijfhonderd 
woningen en de openbare ruimte. De inrichting van het openbaar domein van Bosrijk is dus 
ook door de projectontwikkelaars bepaald. Uit de theorie blijkt <lat een projectontwikkelaar 
baat kan hebben bij het ontwikkelen van een duurzaam woonmilieu. De mate van 
duurzaamheid zal afhankelijk zijn van de situatie op de woningmarkt, de randvoorwaarden 
van de gemeente en de belangen van de andere partijen. 

Met de wijk Bosrijk hebben de projectontwikkelaars een redelijk duurzame wijk 
ontwikkeld. Aan de voorwaarden van de gemeente is in ruime mate voldaan. Een heikel 
punt vormt de inrichting van de openbare ruimte. Door de beperkte flexibiliteit van de 
openbare ruimte, vanwege de gekozen bossfeer, is de toekomstwaarde niet gegarandeerd. 
Daar komt bij <lat de beoogde bewonerssamenstelling niet primair geschikt is voor een 
suburbaan woonmilieu. De doelgroepen ouderen en tweeverdieners hechten veel waarde 
aan stedelijke voorzieningen waarin Meerhoven onvoldoende voorziet. Daarbij dient wel te 
worden vermeld <lat er ook tweeverdieners en ouderen zijn die wel degelijk in het groen 
willen wonen en die de binnenstedelijke voorzieningen minder belangrijk vinden. Daarnaast 
wordt er in Bosrijk ingespeeld op de woonwensen door via internet verschillende diensten 
aan te bieden waar juist door deze doelgroepen veel waarde aan wordt gehecht. 
De gekozen inrichting van geclusterde woningen met gemeenschappelijke tuinen zijn in 
mindere mate geschikt voor de doelgroep gezinnen. Daarnaast is de functionaliteit van 
Bosrijk niet gericht op kinderen, met het ontbreken van speelplaatsen en trapveldjes, terwijl 
de doelgroep gezinnen uitermate geschikt is voor een suburbaan woonmilieu als 
Meerhoven. 
De inrichting voldoet dan ook met name niet aan de belangen van de corporatie, die gebaat 
is bij een wijk met toekomstwaarde. Dat mag opmerkelijk genoemd worden omdat deze 
partij wel deelneemt aan het consortium <lat Bosrijk heeft ontwikkeld. De ontwikkelaars en 
de corporatie gaan er kennelijk vanuit <lat er voldoende tweeverdieners en ouderen 
geinteresseerd zijn in een (tijdelijk) verblijf in een groene wijk als Bosrijk en <lat de huidige 
marktsituatie zo gunstig is dat een concept als Bosrijk nu grote kans van slagen heeft. 
Opmerkelijk is daarnaast de aandacht die de projectontwikkelaar in de ontwikkelingsvisie 
al heeft besteed aan de organisatie van het beheer. In Bosrijk is een stelsel van 
kopersverenigingen en verenigingen van eigenaren opgezet. In deze constructie dragen de 
bewoners zelf de verantwoordelijkheid voor onder andere veiligheid rondom een cluster en 
de inrichting en het beheer van het gezamenlijk groen. Hiervoor is een 
conununicatiestructuur opgezet met internet en intranet om snel en open te kunnen 
communiceren tussen bewoners onderling en tussen bewoners en beheerorganisaties. 
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In de uitgangssituatie van dit onderzoek, een vragersmarkt, zijn de .randvoorwaarden van 
de gemeente, de woonwensen en de belangen van de andere partijen, belangrijk. Als Bosrijk 
ontwikkeld was ten tijde van een vragersmarkt, zou bet project Bosrijk minder kans van 
slagen bebben. Bosrijk is echter een experiment en moet zichzelf nog bewijzen. Er wordt 
voldaan aan de randvoorwaarden van de gemeente, maar niet aan alle belangen van de 
corporatie. De beoogde doelgroep, ouderen en tweeverdieners die willen wonen in het 
groen, is kleiner dan de doelgroep, de suburbane woonconsument (de gezinnen). Hierin 
schuilt een risico, vooral in de situatie van een vragersmarkt. Binnen de uitbreidingslocatie 
Meerhoven is Bosrijk echter de enige wijk die zicb concentreert op het compact wonen in 
het groen. De concurrentie is dus beperkt en mede daarom is de algemene verwachting dat 
bet concept goed zal verkopen. 
De projectontwikkelaar is de partij die in een vragersmarkt tegemoet moet komen aan de 
belangen van de corporatie en de woonwensen van de woonconsument. Voor de corporatie 
zal vooral de flexibiliteit van het woonmilieu moeten worden vergroot en daannee de 
toekomstwaarde. Gedacht kan hierbij worden aan het creeren extra ruimte langs de wegen 
en tussen de bomen door het opnemen van grasstroken en het toevoegen van meer 
gebruiksgroen zoals trapveldjes ter bevordering van de flexibiliteit en de functionaliteit van 
de wijk. De projectontwikkelaar heeft minder mogelijkheden om aan de woonwensen te 
voldoen. In Meerboven is niet genoeg draagvlak om het gewenste voorzieningenniveau te 
realiseren dat door het merendeel van de beoogde doelgroepen van Bosrijk gevraagd wordt. 
Dit kan deels worden ondervangen door een derde doelgroep te introduceren, de suburbane 
woonconsument. Dit vennindert bet risico van het niet verkopen van de woningen. De 
consequentie hiervan is wel <lat er een behoorlijk aantal grondgebonden woningen moet 
worden toegevoegd aan de wijk Bosrijk. 
In de situatie van een vragersmarkt kent <lit project, vooral vanwege een kleinere doelgroep, 
meer risico dan het project De Admirant. Dit risico kan worden teruggedrongen door de 
flexibiliteit van het woonmilieu te vergroten en de woonwensen meer centraal te stellen. 
Hiermee neemt de toekomstwaarde van de wijk toe. Als de projectontwikkelaar naast de 
beoogde doelgroep ook de traditionele suburbane doelgroep (de gezinnen) wil bereiken, zal 
het ontbreken van tuinen de grootste problemen vormen. Toch is Bosrijk wel degelijk een 
duurzaam woonmilieu, maar het is in enige mate afhankelijk van de animo om compact te 
wonen in het groen, zonder de aanwezigheid van stedelijke voorzieningen. 
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Conclusies 

In dit onderzoek zijn de mogelijkheden van de projectontwikkelaar bepaald om zich te 
profileren met de ontwikkeling en beheer van het openbaar domein in een duurzaam 
woonmilieu. Hieruit volgen de volgende conclusie. 

Er is sprake van een duurzaam woonmilieu als het woonmilieu voldoet aan de 
milieudoelstellingen van de gemeente, de woonwensen van de woonconsument en als het 
woonmilieu voldoende flexibel is om mee te kunnen veranderen in de tijd met de 
woonwensen. 

De projectontwikkelaar kan een bijdrage leveren aan duurzame woonmilieus, de 
voorgestelde checklist vormt hierbij een hulpmiddel. Voor het toetsen van de duurzaamheid 
van woonrnilieus is een checklist ontwikkeld die bestaat uit een samenspel van alle 
inrichtingsfactoren. Het kan worden gebruikt voor rowel de programmering als de 
evaluatie van projecten. Een toetsing van een binnenstedelijk en suburbaan woonrnilieu 
leverde op dat het instrument goed bruikbaar is maar dat de woonrnilieus niet geheel 
volgens dezelfde criteria vergelijkbaar zijn. De uitgangssituatie is per woonrnilieu te veel 
verschillend. Derhalve is bij de beoordeling van de woonrnilieus per woonn1ilieu een aparte 
weging nodig. 

De projectontwikkelaar kan in elk traject een bijdrage leveren aan een duurzaam 
woonmilieu en daardoor zijn concurrentiepositie versterken. In het ontwikkelingstraject kan 
hij zich onderscheiden op basis van kwaliteit. K waliteit wordt onder andere bereikt door te 
voldoen aan de woonwensen. Tevens dienen de woonwensen in de situatie van een 
vragersmarkt het uitgangspunt te vormen in het ontwikkelingstraject. Uit het speelveld van 
belangen en posities blijkt dat de woonconsument een slechte positie heeft in dit traject. 
Juist omdat de projectontwikkelaar als eerste in aanraking komt met de woonconsument en 
vanwege zijn sterke positie in het ontwikkelingstraject, heeft de projectontwikkelaar de 
kans om de woonwensen te verwezenlijken in een duurzaam woonmilieu. 
Naast de woonwensen van de woonconsument zijn de randvoorwaarden van de gemeente 
(milieudoelstellingen) en de eisen van de corporatie (flexibiliteit I toekomstwaarde) 
bepalend voor de inrichting van de openbare ruimte in het ontwikkelingstraject. Rekening 
houdend met het totaal profileert de projectontwikkelaar zich met het ontwikkelen van een 
duurzaan1 woomnilieu. Op basis van deze criteria kan de projectontwikkelaar zich 
onderscheiden van de concurrentie in het ontwikkelingstraject. 

In het beheertraject heeft de projectontwikkelaar een zeer zwakke positie. In dit traject 
ondemeemt de projectontwikkelaar momenteel nauwelijks initiatieven. In de situatie van 
een vragersmarkt heeft de projectontwikkelaar er meer belang bij om initiatieven te 
ontplooien. Daamaast heeft hij op basis van het ontwikkelingstraject ook mogelijkheden om 
meer het initiatief te nemen. In het beheertraject kan de projectontwikkelaar bijdragen aan 
een duurzaa.in woonmilieu door een beheerorganisatie op te zetten waarin bewoners kunnen 
participeren. De projectontwikkelaar kan de bewoners in deze beheerorganisatie 
ondersteunen met verschillende diensten en adviezen. Ook hiermee onderscheidt de 
projectontwikkelaar zich van de concurrentie. 
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Met de bovenstaande mogelijkheden kan de projectontwikkelaar tot een duurzaam 
woonmilieu komen. De ontwikkeling van een duurzaam woonmilieu kan leiden tot een 
betere concurrentiepositie voor de projectontwikkelaar omdat er met een duurzaam 
woonmilieu aan de randvoorwaarden en eisen van mogelijke opdrachtgevers (gemeente en 
corporatie) wordt voldaan. Daamaast leidt de ontwikkeling van een duurzaam woonmilieu 
tot een succesvollere verkoop van de woningen in een moeilijke marktsituatie omdat het 
woonmilieu voor een groot deel aan de woonwensen voldoet. Tot slot wordt er een basis 
gelegd voor goede acquisitiemogelijkheden voor andere projecten omdat de 
projectontwikkelaar met het ontwikkelen van duurzarne woonmilieus werkt aan het 
verkrijgen van een goed imago en daarmee een aantrekkelijkere partner wordt voor 
opdrachtgevers met lange termijn belangen. 
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Aanbevelingen 

Uit het voorliggend strategisch verkennend onderzoek volgt een aantal aanbevelingen voor 
de projectontwikkelaar. Daarnaast zijn aanbevelingen opgenomen voor aannames die zijn 
gedaan in het onderzoek. 

Omdat de projectontwikkelaar zich in een vragersmarkt van de concurrentie onderscheidt 
met het ontwikkelen van duurzame woonmilieus, zou hij hier meer aandacht aan moeten 
bested en. 
Een van de middelen hierbij is het gebruik van het instrument van inrichtingsfactoren bij 
het programmeren en evalueren van de openbare ruimte van de te ontwikkelen 
woonmilieus. In een vervolgonderzoek zou het instrument hanteerbaarder gemaakt moeten 
warden waarbij de doelstelling is te komen tot een normstelling per inrichtingsfactor per 
type woonmilieu . 

In een vragersmarkt staan de woonwensen centraal. Het verkrijgen van klanteninformatie in 
het ontwikkelingstraject is dan ook zeer belangrijk. Omdat de projectontwikkelaar de 
woonwensen van de klant wil verwezenlijken wordt aanbevolen dat hij in dit traject zoveel 
mogelijk klanteninformatie moet zien te verkrijgen. De woonconsument is in dit traject 
echter nog onbekend. De projectontwikkelaar zal gebruik moeten ma.ken van 
doelgroeponderzoek, internet en of panelonderzoek om de actuele woonwensen van de 
woonconsument te bepalen. Hierbij wordt het voornoemde instrument van 
inrichtingsfactoren gebruikt om de woonwensen te inventariseren. 
Het meest wenselijk is het voor de projectontwikkelaar om de toekomstige woonconsument 
te bereiken voordat er is aangevangen met de planvorming. Het is belangrijk om de 
mogelijkheden hiervoor verder te onderzoeken. 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van leefstijlonderzoek van Bastiaansen en Kolpron. 
Vooral de beschikbare informatie van Kolpron is beperkt geweest. Om de woonwensen zo 
goed mogelijk te kunnen bepalen is het raadzaam voor de projectontwikkelaar op het 
gebied van Jeefstijlonderzoek meer informatie te verkrijgen. 
Daarnaast zal de projectontwikkelaar zelf makelaaractiviteiten op zich moeten nemen. Dit 
biedt hem de kans een klantenbestand op te bouwen en daarvan de woonwensen te 
monitoren. Tevens biedt dit de projectontwikkelaar de mogelijkheid verschillende zaken 
vast te leggen in de koopcontracten, zoals verplichte participatie in een beheerorganisatie. 

In het beheertraject zijn de woonwensen ook belangrijk. De projectontwikkelaar zal in een 
vragersmarkt zijn mogelijkheden zo goed mogelijk moeten benutten om ook aan de 
woonwensen te voldoen in het beheertraject. Het wordt aanbevolen daarvoor gebruik te 
maken van communicatieplannen (zie Bosrijk). Hierbij wordt gewerkt met een stelsel van 
verenigingen van eigenaren en een interne communicatiestructuur waarbij de 
projectontwikkelaar de bewoners begeleidt met het aanbieden van diensten en adviezen. 
Tevens wordt aanbevolen een beheerorganisatie op te zetten. Vervolgonderzoek naar de 
mogelijkheden van het opzetten van beheerorganisaties door projectontwikkelaars waarin 
bewoners kunnen participeren is wel benodigd. Daarbij is het interessant te onderzoeken in 
welke mate andere partijen dan de gemeente de beheerwerkzaamheden van de openbare 
ruimte op zich willen en kunnen nemen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Toe/ichting op het onderzoek van Smeets (1999) 

Om inzicht te verkrijgen in de woonsituatie zijn er twee stappen ondemomen. Ten eerste is 
de waardering voor de woonomgeving als onathankelijke variabele geanalyseerd. Ten 
tweede is de woonsituatie als onafhankelijke variabele beschouwd. Voordat er nader op het 
onderzoek wordt ingegaan is een definitie van de woonsituatie noodzakelijk om het 
onderzoek in de juiste context te kunnen plaatsen. 

In tabel l wordt de woonsituatie5 schematisch weergegeven. De woonsituatie kan vanuit de 
fysiek- sociale optiek worden bekeken en vanuit de functionele optiek. Soms zijn deze 
overlappend, meestal vullen ze elkaar aan. De woonomgeving is onderdeel van de fysiek
sociale optiek. 

Tabel 14 Woonsituatie schematisch weergegeven 

Fysiek- sociale (actoren F11ncties 
l. De woning l . De beschuttingsfunctie 
2. De woonvorm 2. De utilitaire functie 

~~!firm~ 3. De domeinfunctie 
4. Het woongedrag 4. De communicatiefunctie 
5. De beeldvorming 5. De s~boolfunctie 

De drie belangrijkste factoren voor de waardering van de woonomgeving blijken de 
volgende te zijn: 

Tabel 15 Waardering woonomgeving 

Factoren 
I . De bewonerssamenstelling 
2. De sociale overlast 
3. De visuele kwaliteit van de buurt 

.~~~· 

Waardering omgeving (R) 
0.82 
0.65 
0.51 

Het is duidelijk <lat de sociale factoren van doorslaggevend belang zijn voor de waardering 
van de woonomgeving. 

Daarnaast is de waardering van de woonsituatie gemeten. Voor de waardering van de 
woonsituatie zijn zowel buurt- als woningkenrnerken van belang. De belangrijkste 
resultaten hiervan staan hieronder vermeld: 

Tabel 16 Waardering woonsituatie 

Factoren 
1. Bewonerssamenstelling van de buurt 
2. Het zeltbeeld 
3. De sociale overlast 
4 . De visuele kwaliteit van de buurt 

Intern ii:nago (R) 
0.67 
0.59 
0.54 
0.48 

5 Voor een uitleg van factoren en functies wordt verwezen naar de bijlage. 
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Wederom zijn de sociale factoren van doorslaggevend belang. De factoren op woning 
niveau zoals 'grootte van de woning' en 'technische staat' staan hier niet vermeld maar 
hebben wel enige invloed op de waardering van de woonsituatie. 

Daarnaast blijkt dat het zelfbeeld een van de belangrijkere verklarende variabelen is. 
Daarom is er een aanvullende analyse gedaan waarin de factoren zijn onderzocht die dit 
zelfbeeld bepalen en er is onderzocht in welke mate het zelfbeeld correspondeert met de 
wijze waarop buitenstaanders tegen de buurt aankijken. Dit is onderzocht voor twee 
Eindhovense buurten. Ben met een slechte beeldvorming en een die aangrenzend als 
nieuwbouwwijk is ontwikkeld. 

Allereerst de resultaten van het zelfbeeld: 

Tabel 17 Zelfbeeld 

.......................................... .Y.~~~-~~·······················································-··-·····-··········· ···~!~.~~-~g>.. ..................................... . 
1. De sociale samenstelling van de buurt 0.5 
2. De sociale overlast 0.48 
3. Uiterlijk van de gebouwde omgeving 0.41 

Het blijkt dat de manier waarop bewoners denken dat hun buurt bekend staat van buiten de 
buurt vooral bepaald is door sociale aspecten. Twee factoren zijn belangrijk: 'de sociale 
samenstelling van de buurt' en de 'sociale overlast' . 

Het extern beeld: 
De twee belangrijkste factoren die bepalend zijn voor het extern beeld zijn de sociale 
overlast en het uiterlijk van de gebouwen. Beide factoren kunnen verder onderverdeeld 
worden in variabelen, zie tabel 6. 

Tabel 18 Factoren en variabelen van het extern beeld 

Factoren 
Sociale overlast 

Uiterlijk van de gebouwen 

Vandalisme 
Sociale veiligheid 

Variabelen 

Gedrag van buurtbewoners 
Uiterlijk van de buurt 
Type woning 
Staal van onderhoud van gebouwen 
Diversificatie in bebouwing 

Het blijkt dus dat de waardering, het zelfbeeld en het externe beeld worden bepaald door 
een mix van sociale en fysieke factoren. Toch zijn er grote verschillen waar te nemen. De 
waardering van de woonsituatie hangt nauw samen met het zelfbeeld. Het blijkt dat beide 
in hoge mate bepaald zijn door de beoordeling van de wijze waarop bewoners in een buurt 
samenleven (sociale samenstelling, sociale overlast). 
Het zelfbeeld blijkt een 'spiegel' te zijn, vooral voor de waardering: beworiers 
veronderstellen dat bewoners van buiten op de hoogte zijn van de (zwakke) sociale 
samenstelling en verhoudingen. Dit is echter maar gedeeltelijk waar. Het blijkt dat het 
externe beeld meer is bepaald door fysieke dan sociale factoren. In ieder geval blijkt de 
fysieke factor de belangrijkste (uiterlijk, vandalisme als onderdeel van 'sociale overlast'). 
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Bijlage 2 De binnenstedelijke woonconsument 

1. De Yup 

Yuppen wonen bij voorkeur voor iedereen goed zichtbaar in de stadscentra. Zij kiezen met 
name voor een bijzondere woonvorm, waarbij modeme architectuur belangrijk is, evenals 
uitzicht of een bijzondere locatie. Een tuin is onbelangrijk, zelfs niet gewenst (onderhoud 
kost tijd, die men liever aan andere activiteiten besteedt). Nabijheid van culturele 
voorzieningen en horeca wordt belangrijk geacht. Daamaast is bereikbaarheid van de 
woning en parkeren zeer belangrijk. Tot slot moeten er goede voorzieningen in de nabijheid 
zijn, zoals restaurants, een wassalon, thuisbezorgservice van een supermarkt en een service 
die de huishouding en het schoonmaken van de woning op zich neemt. 

2. De anarchist 

De anarchisten bestaan veelal uit vrijgevochten types, die een sterke behoefte hebben hun 
leven in te richten zoals ze zelf willen. Ze kiezen een plek op basis van de vrijheid die ze 
daar hebben om zich te ontplooien. Dat kan een plek zijn in de binnenstad, waar de woning 
groat genoeg is voor bewoning zoals zij dat geschikt achten en waar de anonimiteit of 
tolerantie groat genoeg is voor hun leefstijl. Indien een plek wordt gevonden waar meerdere 
van deze 'vrije jongens' bij elkaar kunnen zitten, geniet dat de voorkeur. Inspraak is van 
bijzonder belang voor de anarchist. Men wil overal grip op hebben en vormt bij een hoop 
zaken direct een mening. Hun tolerantie is groat naar alles wat vrijgevochten is. De 
gemeenschappelijke vijand is meestal de overheid. 

3. De levensgenieter 

Typerend voor de levensgenieter is de sterke gerichtheid op alle vormen van vertier en 
vermaak die de maatschappij vooral buitenshuis aan weet te bieden. Afhankelijk van het 
soort vertier kan een onderverdeling binnen deze categorie warden gemaakt. Er zijn sterk 
op kunst en cultuur gerichte mensen, sterk op sportbeoefening gerichte mensen en sterk op 
consumptie en in z'n algemeenheid gerichte mensen. In al deze gevallen is de positie van de 
woning in het leven van deze groep beperkt. Derhalve mag de woning klein zijn, eventueel 
gestapeld of gebouwd in hoge dichtheid. Een tuin hoeft niet grater te zijn dan een plek om 
buiten te kunnen barbecuen. Het grootste belang is de gerichtheid op de activiteit en men 
wil dat ook graag in de nabijheid. Als wonen in de nabijheid van de activiteiten niet 
mogelijk is, wordt een goede bereikbaarheid sterk op prijs gesteld. 
Afhankelijk van het type activiteiten dat favoriet is, is de woonomgeving in te delen. Kunst 
en cultuur minnende levensgenieters zijn te vinden in een stedelijk milieu. Ze kiezen voor 
een goede bereikbaarheid van dergelijke voorzieningen (eventueel met openbaar vervoer). 
De sportmi1mende levensgenieter woont bij sportcentra of aan de rand van de stad. 
Bereikbaarheid van de voorzieningen in de binnenstad is daarbij ook belangrijk. Tot slot is 
de consumptieve levensgenieter sterker op de auto gericht aangezien de activiteiten die 
hij/zij graag bedrijft zich bevinden op auto's toegesneden plekken, zoals IKEA' s, 
meubelboulevards en Mc Drives. Andere consumptieve levensgenieters combineren de 
buitendeurse activiteiten met een meer materialistische inslag. Zij stellen belang in een 
kwalitatief goede woning en een goede locatie. De consumptieve levensgenieter zal dus 
meer in de buitenwijken vertoeven en is dus minder relevant voor dit onderzoek. 
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4. De hypermobiel 

Voor de hypermobiel is mobiliteit de belangrijkste eis. Het reizen, het op meerdere plaatsen 
verblijven en de ongebondenheid is de charme van hun bestaan. Ze kunnen derhalve overal 
werken, carriere is niet belangrijk. Ze stellen extreem lage eisen aan de woning; in wezen is 
het niet meer dan een postbus en een opslagplaats voor wat kleding en persoonlijke 
bezittingen. Deze mensen wonen nu en dan bij anderen of in hotels als ze dat kunnen 
betalen, maar liefst hebben ze her en der een goedkoop prive onderkomen. De 
woonomgeving, voor zover daar sprake van kan zijn, ligt bij voorkeur in de stadscentra. 
Locaties waar ze anderen kunnen ontmoeten zijn uitermate belangrijk. Ondanks hun grote 
mobiliteit stellen ze ontmoetingsplaatsen in de nabijheid van hun verblijfplaatsen wel 
degelijk sterk op prijs. 

5. De idealisten en plekgerichten 

Idealisten, vrijbuiters en kunstenaars: Deze leefstijl is een verzamelgroep, aangezien qua 
ruimtelijke orientatie altijd voor iets uitermate bijzonders kiezen en qua overige aspecten 
vaak weinig overeenkomst vertonen. De leefstijl kenmerkt zich door een bewuste keuze 
voor een plek met karakter, ook al is het vrijwel onbereikbaar, of onbewoonbaar, of 
onleefbaar. Zij leven daarin alleen met hun gezin. De locatie kan een oud pand in de 
binnenstad zijn, het kan een hutje op de hei zijn, een woonboot, een kraakpand, een oude 
ongebruikte fabriekshal die voor wonen geschikt is gemaakt. In alle gevallen blijven de 
kosten beperkt, omdat deze groep niet zoveel wil besteden, met uitzondering van enkelen 
die een pioniersfunctie vervullen in het opknappen van bijzondere woningen. De idealisten 
en plekgerichten hebben doorgaans een hoge graad van opleiding en een romantische 
inslag. Ze lijken nog het meest op de anarchisten, met <lit verschil <lat ze alles aan de locatie 
ondergeschikt maken, terwijl de anarchist alles ondergeschikt maakt aan zijn vrijheidsidee. 

6. De op kamers wonenden 

Deze groep omvat lang niet alleen studenten. Deze groep omvat vele woongroepen 
waaronder ook vele ouderen en kenmerkt zich vooral door alleenstaanden met een 
minimum aan eigen woonruimtebehoefte. Het sociale aspect van met elkaar wonen wordt 
als het belangrijkst gezien en daarom is een woningtype met vele gezamenlijke ruimten 
noodzakelijk. Voorts is de nabijheid van stedelijke voorzieningen belangrijk. Gezien de 
opbouw van ooze samenleving komt deze leefstijl pas voor als niets anders mogelijk is, met 
andere woorden, mensen met een beperkt inkomen. De samenlevingsvorm is vrijwel altijd 
alleenstaand of een lat-relatie. De locatie dient altijd een grote mate van anonimiteit te 
hebben in de zin van privacy ten opzichte van de omgeving. De parkeerbehoefte is laag, 
evenals de behoefte aan een tuin voor eigen gebruik. Een groen omgeving, een park of een 
buitenplaatsje is voldoende. Het duurzame karakter van de woonvonn komt tot uiting in het 
delen van allerhande voorzieningen. 
Deze woonvorm komt thans uitsluitend voor onder studenten en in instellingen. Soms 
vertonen woongroepen een dergelijke sociale samenhang, maar meestal is het verband 
daarbij minder los. Juist het losse onderling verband in combinatie met de 
samenlevingsvorm waarbij je veel met elkaar te maken hebt is aantrekkelijk. Het vormt 
enerzijds een goede vertaling van de individualisering van de samenleving en anderzijds 
vangt het de nadelen daarvan op door het sociale verband waarin kleine groepjes 
samenwonen (mits de individuen een sterke sociale inslag hebben). 
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7. Dynamische individua/isten 

Een dynamische, vrije omgeving, carrieregericht en ego-gericht zijn dominante waarden 
binnen dit cluster. Men houdt er niet van dicht op elkaar te wonen en vindt privacy 
belangrijk. De woning heeft enerzijds een functionele betekenis voor deze groep (een plek 
om te slapen) maar ook een expressieve betekenis: luxe en exclusief wonen is belangrijk. 
Knus wonen is een waarde die in deze groep niet van toepassing is. Er is weinig binding 
aan de woonplaats. De verhuisgeneigdheid is hoog. In overeenstemming met de ego
orientatie van deze groep is men weinig op de buurt gericht. Men geeft weinig om 
gezelligheid in de woonomgeving en sociale contacten in de buurt. 

8. De ongebondenen 

De ongebondenen staan te boek als mensen die zich onttrekken aan de dominante cultuur. 
Ze kunnen getypeerd worden als enigszins tegendraads, eigenzinnig of non-conformistisch. 
Het betreft een groep consumenten die zich min of meer bewust afzet tegen geldende 
normen en waarden. Het type consument in dit cluster is geen gezinstype. Men voelt zich 
niet gebonden aan de woning of de woonplaats. Vrijheid is een essentieel begrip. Veel in
en uitloop in huis wordt door deze groep meer gewaardeerd dan in andere groepen. Knus 
wonen is niet van toepassing op de consumenten in cluster 6. Vrij wonen (veel ruimte) 
wordt relatief weinig gewaardeerd. 

Bijlage 3 De suburbane woonconsument 

1. De traditionee/ 

Netjes typeert deze doelgroep, evenals 'wat zullen anderen wel niet van mij denken?'. 
Traditionelen zijn minder gericht op voorzieningen in de nabijheid. Het is het meer 
traditionele gezin dat ook in het dorpse milieu zou kunnen wonen als het een sterke lokale 
binding op prijs zou stellen. Thans bevinden traditionelen zich het liefst in de suburbane 
woonomgeving. Het traditionele gezin is sterk op de auto als vervoermiddel gericht en kiest 
daarom voor een auto bereikbare plek. Het liefst heeft men de auto voor de deur; er wordt 
immers ook status aan ontleend. De twee-onder-een-kapwoning in een veilige 
monofunctionele buurt zien veel traditionelen als de ideale woning. Met anderen wil hij 
niets te maken hebben en anderen hebben ook niks bij hem te zoeken. Het grootste 
levensideaal van de traditioneel is het opvoeden van kinderen. De woonomgeving moet hier 
dus geschikt voor zijn. 

2. De principiee/ 

Voedt zijn kinderen graag op met idealen. Het betreft ouders die zelf actief waren in het 
studentenverzet of op de barricaden stonden voor de kraakbeweging. Aangezien beide 
ouders een academische graad hebben werken ze allebei, maar doen wel alle moeite voor 
een deeltijdbaan. Deze ouders staan met een been midden in de consumptiemaatschappij en 
met een been hangen ze nog steeds hun idealen aan. In dit spanningsveld speelt hun hele 
leven zich af, waardoor ze steeds heel gevoelig blijken voor overheidsmaatregelen ten 
gunste van een duurzamere samenleving. Ze gaan hierin niet zo ver als de anarchisten; ze 
gebruiken dus wel de fiets, maar houden de auto aan voor als het regent. Zij kiezen voor de 
opvoeding van de kinderen wel een suburbaan woonmilieu, omdat zich daar de meest 
kinderveilige woonomgevingen bevinden, er ruimte is voor een tuin en er veel groen 
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voorhanden is. Ze zijn in voor ideeen die een duurzame samenleving helpen vormen als het 
niet te veel moeite kost. Ze zijn sterk voorstander van autoluwe straten waarop kinderen 
kunnen spelen en zijn graag bereid de auto wat verder weg te parkeren of eventueel zelfs te 
delen. Ze vinden bereikbaarheid van hun woning met het openbaar vervoer belangrijk, 
kiezen zelfs als het even kan voor een rustige stadswijk vlakbij het centrum. 

3. De samenlevers 

De samenlever zal zich bij meer waarnemingen laten splitsen in een groep die meer richting 
C3 (zie bijlage) tendeert en een groep die meer in de richting van het gezin moet worden 
gepositioneerd. De consumenten in deze groep vinden knus wonen belangrijk. Men ziet de 
woning niet zozeer als bescherming tegen de buitenwereld, om zich in terug te trekken, 
maar enige privacy vindt men wel belangrijk. 

4. De opbouwers 

Dit opbouwer bevindt zich tussen 'naar anderen gericht I zorgzaamheid' en 'het ideale 
gezin'. Enerzijds is men op het gezin gericht; knus wonen en cocooning zijn kernbegrippen 
in <lit cluster. Anderzijds is men ook op de wijdere omgeving georienteerd; men vindt 
gezelligheid in de woonomgeving en het wonen in een buurt met veel sociale contacten 
belangrijk en er is een relatief sterke binding aan de woonplaats. 
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