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No Nonsense

a

Nu de stemmen zijn geteld, is het tijd voor daadkracht. Een snelle formatie
alstublieft. Over de eigen schaduw heenstappen om te komen tot een stevig
kabinet met een duidelijk regeerakkoord. Want duidelijkheid is essentieel in deze
tijd van noodzakelijke bezuinigingen. De woningmarkt snakt naar duidelijkheid.
De (ver)koper wil weten waar hij of zij aan toe is.

Tijd voor daadkracht
Te lang heeft de overheid gestaard naar facetten
van de woningmarkt zonder dat een integraal
plan van aanpak werd geformuleerd. Te lang zijn
er proefballonnetjes opgelaten die voor onrust
zorgen. De kiezer heeft zich mede laten leiden
door de hypotheekrenteaftrek. Logisch omdat de
dames en heren politici zelf die hypotheekrenteaftrek inzet van de verkiezingen hebben gemaakt. Natuurlijk, de woningmarkt is complexe
materie waar menig econoom het hoofd over
breekt. Maar de makelaars weten wel beter. Een
goed functionerende woningmarkt moet de inzet zijn, niet de structurele bezuinigingen en zeker geen verkiezingsoverwinning. Daarvoor is de
woningmarkt ten slotte te belangrijk voor de
economie.
Laat het nieuwe kabinet ook eens serieus kijken
naar de te hoge grondprijzen en de bewust
schaars gehouden bouwgrond. Er is weliswaar
gestart met deregulering, maar nu moet men
echt vaart maken met het verkorten van woningbouwprocedures. Het stelsel van huurtoeslagen heeft tot huren ver beneden de marktwaarde geleid. Laat in het hogere huursegment
de prijzen langzaam los. Zo ontstaat op termijn
een groter aanbod aan particuliere huurwoningen. Dit zal de doorstroming uiteindelijk bevorderen mits scheefwonen wordt aangepakt. Ook
de overdrachtsbelasting vormt een enorme belemmering voor de doorstroming. En juist die
doorstroming vormt het belangrijkste woningmarktprobleem. Samen met de startersproblematiek, want de starters zien hun koopsubsidie
en nu zelfs de startersleningen wegvallen. Bovendien geldt ophoging van de NHG-grens maar
tot eind van dit jaar. Er is in dit segment nog
steeds sprake van schaarste. Stel er wordt een
plafond aan de hypotheekrenteaftrek gesteld,
dan wordt het wel erg druk in het lagere segment.

Het devies is dan ook neem de hele woningmarkt onder de loep. Staar je niet blind op de
hypotheekrenteaftrek. Geef de koper en huiseigenaar duidelijkheid over de veranderingen.
Voer deze veranderingen vervolgens zeer geleidelijk en stapsgewijs door met een duidelijk
tijdspad.
Het functioneren van de woningmarkt is enorm
verpolitiekt. Links is tegen en rechts is voor
hypotheekrenteaftrek. Toch zal men ook tot een
reële oplossing voor die hypotheekrenteaftrek
moeten komen. De politiek realiseert zich nog
steeds onvoldoende dat prijsdalingen van 10%
of meer voor langere tijd in het verschiet liggen.
Dat is een enorm eigen vermogen dat met het
badwater wordt weggegooid en dus niet in de
economie terecht komt.
Als de brancheorganisaties voor makelaars en
taxateurs over hun eigen schaduw heen kunnen
stappen om gezamenlijk met succes te lobbyen
voor de uitbetaling aan derden door notarissen
of een heldere normering voor taxatierapporten
en taxateurs, dan moet de politiek dat toch zeker ook kunnen ten behoeve van een goed functionerende woningmarkt? Het is tijd voor daadkracht. Nu een sterk kabinet formeren en de
juiste beslissingen nemen om de boel op orde te
krijgen. Vervolgens kunnen de brancheorganisaties dan weer komen praten over bijvoorbeeld de
koopakte. Want die hoort toch echt thuis bij de
makelaar.

Ed Hamming
Voorzitter VBO Makelaar
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ACTUEEL

De ‘bakfietsmens’ als nieuwe stadsbewoner

Prachtig en compact: twee
die elkaar niet tegenspreke

j

We hebben er lange tijd in geloofd. Dat we de steden rustig konden laten groeien.
Dat het een goede keuze was, al die seriematig gebouwde rijtjeswoningen en
galerijflats. Dat het logisch is dat gezinnen ruimer willen wonen. Dat de afstanden,
dankzij ons onvolprezen wegennet, steeds kleiner worden. Dat heen en weer
pendelen nu eenmaal past bij de moderne tijd. Zo’n tien jaar geleden kwam er voor
het eerst aandacht voor de keerzijde. Dat het toch wel opvalt hoe sterk stadsranden
verrommelen. Hoe oude bedrijventerreinen verpieteren. En hoe de steden zelf
verkommeren.

Stad en platteland staan met de rug naar
elkaar, stelt de VROM-raad in haar advies
‘Duurzame verstedelijking’. Tijd voor een
andere koers, is ook de teneur die doorklinkt in het dit voorjaar door het College
van Rijksadviseurs uitgebrachte rapport
Prachtig Compact NL.
‘Stop de expansiedrift’, is hun advies. Lok
de burger weer terug naar de stad. Laat
zien dat het werkelijk kan: midden in de
stad plezierig wonen, in ruim opgezette,
comfortabele woningen in een leefbare
en prettige buurt.
In januari, bij de officiële aanbieding van
het eerste deel aan toenmalig minister
Cramer van VROM, somde Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol alle misverstanden over binnenstedelijk bouwen
nog eens op. Haar lijstje bevatte er
twaalf. Die gaan over de onvermijdelijkheid van hoogbouw, de verdwijnende
stukjes groen, de geluidsoverlast, de te
kleine woningen, te hoge bouwkosten,
nog meer blik op straat, de openbare
ruimte die er bij inschiet, dat er echt niks
meer bij kan, de onleefbare stenenmassa, enzovoort. Al deze misverstanden

6

werden door haar vakkundig ontzenuwd.
Maar met argumenteren alleen is deze
strijd niet te winnen, meent Rudy Uytenhaak, die – samen met Bart Mispelblom
Beyer – leiding gaf aan de werkgroep die
Prachtig Compact NL samenstelde. Het
resultaat moet overtuigen! Om succesvol
te kunnen opereren, moeten alle partijen
worden gemobiliseerd en gaan samenwerken op het gebied van kennis, creativiteit en financiële middelen. “Die driehoek moet goed in elkaar steken. Als
creativiteit niet gepaard gaat met kennis,
wordt het fantasie en oppervlakkig. En
als de middelen niet beschikbaar zijn,
gaat het ook fout.”
Het rapport bevat zo’n 45 voorbeelden
van succesvolle binnenstedelijke bouwprojecten, die inspelen op specifieke
woonwensen. “Makelaars voelen per definitie goed aan welke specifieke locaties
en programma’s een succesvol project
kunnen opleveren. Projectontwikkelaars,
maar ook makelaars, hebben ook de neiging om het middensegment te promoten”, vindt Uytenhaak. “Dan krijgen wij

JUNI 2010

316645_VA_nummer_03-10_def

01-06-2010

15:36

Pagina 7

wee woorden
reken
programma’s van eisen in de sfeer van:
doe maar 95 m2 met drie kamers. Want
dat doet het gemiddeld het beste. Dat is
precies dat middensegment. Het gevolg
daarvan is dat we in Nederland de niches
verwaarlozen. Voor de diversiteit is dat
kwalijk. Willen we de steden vitaliseren,
dan is onze eerste opgave om die diversiteit erin te brengen. Alleen dan zorg je ervoor dat we niet en masse met zijn allen,
als Barneveldse kippen, op 95 m2 in drie
kamers zitten.”

Fysieke ruimte
Fysiek gezien biedt de stad voldoende
ruimte. Uytenhaak leverde daarvoor zelf
het bewijs met zijn ontwerpen voor de
wijken Borneo Sporenburg en de Bongerd. Ondanks dichtheden van 70 woningen per hectare, werden deze wijken
gewild. Is dat succes gebonden aan Amsterdam of zouden ook andere steden
dit kunnen kopiëren?
Uytenhaak:“Zo van: dat soort hutje mutje dat jullie op Borneo accepteren, daar
moet je bij ons niet mee aankomen?
Daar zit een waarheid in, in die zin dat de
druk op de woningmarkt in Amsterdam

dichtheid in De Bongerd is toch nog het
dubbele van een vinex-wijk. Over Borneo
Sporenburg wordt wel gezegd dat de referentie daarvoor de Jordaan was. Daar
doet een boom in de straat wonderen.
Maar wij vroegen ons toen af of we ook
een tuinstad zouden kunnen ontwerpen,
waar het gevoel aanwezig is van ‘ik loop
tussen de tuinen door’. In die tuinen
staan woningen. Heel overdreven zou je
kunnen zeggen een soort villawijkje,
maar dan wel een villawijkje dat door efficiënt ruimtegebruik een hoge dichtheid haalt.”

Uytenhaak vreest dat het ruimtebeslag in de komende
dertig jaar nog eens met zo’n 40% zal toenemen

aanzienlijk groter is dan elders. Je moet
dat dus genuanceerd zien. Als het historisch juist is dat in Amsterdam in de 19e
eeuw vaak vier hoog werd gebouwd en
in Den Haag drie hoog, dan zul je die verhouding moeten respecteren. Maar de

Mentale ruimte
Om het ruimtegevoel van de moderne
stadsbewoner weer te geven, gebruikt
Uytenhaak graag het beeld van de oprukkende bakfiets. Je kunt er kinderen
mee vervoeren, maar ook boodschappen.

Ook de ‘bakfietsmens’ zelf is flexibel, ook
qua rolpatroon, staat open voor nieuwe
ervaringen, en is niet behept met achterhaalde ideeën over mobiliteit. De meer
gangbare vinex-mens daarentegen is erg
gesteld op de rust van de buitenwijk en
het gemak van parkeren voor de deur.
Beide mensensoorten hebben bestaansrecht, maar verschillen sterk van elkaar in
de beleving van de ruimte als drager van
immateriële waarden.
“Wat dat is? Ga maar eens wandelen in
de binnenstad van Utrecht. Langs de kades, een trapje op en dan sta je ineens
voor het St. Janskerkhof. Veel mensen ervaren zo’n wandeling als een aangename prikkeling, als in een sauna. De bezoeker doorloopt als het ware een
culturele en mentale ruimte. Overal zijn
mensen, acties, boodschappen, er wordt
gewerkt en je ziet en hoort meningen,
waaraan je je kunt spiegelen. Dat is het
gevoel dat steden attractief maakt. Net
als een vogeltje kijkt hij over de rand van
het nest en ziet waar het met een paar
vleugelslagen zijn voeding kan halen. Vijf
of tien minuten lopen of fietsen en je
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weet de mensen op dat punt niet te raken. Het sleutelwoord daarbij is diversiteit. Niet in de zin van: giet maar een an-

“Makelaar moet zijn expertise durven aanbieden”, aldus
Hans van der Ploeg

basis van die waarden maakt deel uit van
je identiteit. Hoeveel uitzicht heb je?
Hoeveel stappen moet je zetten voor dynamiek? Hoeveel mensen zijn er om je
heen? Hoe dichtbij liggen de scholen?
Hoe snel kom je bij de cafés of bij de natuur, het landschap? Enzovoort.”

Parkeren als twistappel
de stad op tegen het comfort van het
suburbane wonen, waar je beter geïsoleerde woningen hebt, meer privacy,
maar waar de culturele voedingsbodem
wat schraal is. De huidige woningbouw

der sausjes over hetzelfde product, maar
zorg ervoor dat mensen steeds gedwongen worden om zich af te vragen: ‘Goh,
zou ik hier liever willen wonen dan waar
ik zelf woon?’. De keuze hoe je woont, op

Dat milieus in oude binnensteden vaak
hoger scoren dan in nieuwe projecten, is
iets wat alle professionals zich zouden
moeten aantrekken, vindt Uytenhaak.“Er
is sprake van een disbalans. Er is een ge-

Woning slokt 24 maal meer ruimte op dan eeuw
geleden
• Een bevolking die in een eeuw groeide van 5,1 naar
15,9 miljoen.
• Huishoudens die in omvang halveerden.
• Een woningvoorraad die toenam van 1,1 naar 7,1 miljoen.
• Woningen die 2 keer zo groot werden.
Zie hier de mix van oorzaken, die ertoe leidde dat Nederland nu 12 maal meer vloeroppervlak tot zijn beschikking
heeft dan rond 1900. Omdat elk huis rondom ook tweemaal zo veel ruimte inneemt, werd het totale ruimtebeslag zelfs 24 maal zo groot en is nu 14% van Nederland bebouwd. ‘Die trend moet gestopt worden’, vindt Rudy
Uytenhaak, één van de samenstellers van het boek Prachtig Compact NL. Hoewel de bevolkingsgroei bescheiden
blijft, vreest Uytenhaak ‘dat het ruimtebeslag in de komende dertig jaar nog eens met zo’n 40% zal toenemen’.
Hoe die expansiedrift werkte, is goed te zien aan Amsterdam.
• In 1900 woonden er op een oppervlak 15 km2 zo’n
500.000 mensen.
• In 2000 was het aantal inwoners gegroeid tot
750.000.
• Bij eenzelfde dichtheid zou ongeveer 22,5 km2 voldoende moeten zijn. Het huidige oppervlak is echter
bijna tien keer zo groot: 219 km2.
Uytenhaak en andere auteurs van Prachtig Compact NL
pleiten daarom voor een omslag in de stedenbouwkundige praktijk. Een belangrijk eikpunt daarbij: regisseer als
overheid dat in zijn geheel 80% van alle nieuwe woningen binnen de bebouwde kom wordt gebouwd, en dus
niet 40%, zoals nu nog de officiële beleidslijn is. Het boek
Prachtig Compact NL is overigens gratis op te vragen bij
de Rijksbouwmeester te Den Haag, tel. 070-3398998.
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brek aan woningen, die echt groen of
echt rood zijn. Alles zit er een beetje tussenin. De rivierbeddingen van het geld
waren gericht op de massaproductie.
Maar al die kleine beekjes die naast elkaar zouden kunnen stromen, staan bijna
droog. Een gedegen onderzoek naar de
oorzaken zou daarom op zijn plaats zijn.”
Ook uit eigen ervaring weet Uytenhaak
hoe projecten in de praktijk deuken oplopen. “De discussie gaat dan niet over de
kwaliteit van het stedenbouwkundige
plan, maar vaak over het parkeren en hoe
dat zo goedkoop mogelijk kan worden
opgelost. Een goedkope parkeerplaats
kost zo’n 25 m2 bestrating per auto. Bij
twee auto’s ben je dus al 50 m2 stadsoppervlak kwijt, die niets mogen kosten.
Dat speelde ook in De Bongerd. Tijdens
het proces wordt gezegd: als we het echt
goed moeten doen, moeten we meer investeren in het parkeren. Natuurlijk,
vindt iedereen, want anders gaat het er
zo slecht uitzien. Voor een tuinstad met
70 woningen per hectare heb je dus 140
m2 per woning beschikbaar. Als daar 50
voor parkeergelegenheid vanaf moeten,
hou je er 90 over. Minus de straat en het
speelplaatsje hou je 70 m2 over voor de
woning en de tuin. Dat wordt een naaldhak, die te bizar en duur is om te bouwen. Maar uiteindelijk is het toch een geslaagd project geworden. Vervolgens
wijzen alle partijen weer naar elkaar,
want voor de kosten van efficiënt grondgebruik wil natuurlijk niemand opdraaien. Het resultaat is dan vaak dat die parkeerplaatsen er toch weer tussen
geschoven worden. Zo beland je in de
compromissen. Dat toont de grote invloed van geld.”

Expertise van makelaars
Ook VBO-directeur Hans van der Ploeg
staat achter de stellingname in Prachtig
Compact NL. In zijn privé-speurtocht
naar een andere woning merkt hij dat
zijn woonvoorkeuren ook in deze wat ruimere markt niet worden vervuld, eenvoudigweg omdat de gevraagde woning
niet wordt gebouwd. Van der Ploeg
noemt de inloopkast. Bijna iedereen wil
er een hebben, maar in nieuwe woningen zijn ze nog steeds niet te vinden.

“Het is echt geen hogere wiskunde. Het
zit klem op het feit dat mensen niet echt
met elkaar communiceren. Alle betrokken partijen zouden hun verantwoording moeten nemen. Als een projectontwikkelaar alleen let op het rendement, is
de insteek anders dan wanneer ook de
leefomgeving centraal staat. Dat bereik
je alleen, als je naar elkaar wilt luisteren.
Ook de makelaar moet de stap durven
nemen om al zijn expertise aan te bieden, zodat alle partijen daar iets mee
kunnen doen. Dat past in de breder wordende adviserende rol van de makelaar.
Een makelaar behoort te weten wat de
ontwikkelingen zijn, hoe de omgeving in
elkaar steekt en hij of zij weet als geen
ander wat de consument zoekt. Hij of zij

weet dus ook precies waar de manco’s
zitten.”
En gevraagd naar een goed binnenstedelijk project, noemt hij zonder aarzeling Nieuw Crooswijk in Rotterdam.
“Het oude Crooswijk was gewoon een
achtergesteld gebied. Wat ze daar nu
aan het doen zijn, is het ontwikkelen van
een kwalitatief hoogwaardige wijk met
een goede ontsluiting, waar je prima
kunt winkelen, waar de kinderen naar
school kunnen. De gemeente en marktpartijen zijn daar op een verstandige
manier bezig.”
Tekst: Robert van Til
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BEDRIJFSMATIG VASTGOED

W

Demissionair of niet – minister Tineke Huizinga kreeg héél voorzichtig
de handen op elkaar van projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers.
De minister lanceerde onlangs haar plan tegen de oprukkende leegstand
van kantoren, en de marktpartijen waren blij met de bereidheid mee te
denken over dat groeiende probleem. Over de effectiviteit van het plan
hebben ze nog hun twijfels. Terecht, want het aantal haken en ogen is groot.

Leegstand van kantoren;
alleen een integrale aanpak werkt!
Één op de zeven kantoren in Nederland
staat leeg, en de duur van die leegstand
neemt toe. Als er niets verandert, zal het
aanbod van kantoorruimte de komende jaren doorgroeien. Er wordt immers stevig
doorgebouwd, en dat betekent dat de structurele leegstand van kantoren (langer dan
drie jaar) van vrijwel onverhuurbare kantoren zal toenemen van 28 naar 44%. Bij provincies en gemeentes liggen plannen klaar
voor nog eens zes miljoen vierkante meter
nieuwe kantoorruimte. Over bouwen voor
de leegstand gesproken! Daarom laat de
minister onderzoeken hoe de markt voor
kantoren functioneert en wat de achterliggende oorzaken van leegstand zijn.
Die oorzaken kennen we natuurlijk voor een
groot deel: wie wil er nog een gebouw huren
of kopen dat veel te veel energie verbruikt,
en bovendien op een vervallen bedrijventerrein staat waar de infrastructuur te wensen
overlaat? En toch wil de minister dat er alleen nog nieuwe kantoren worden gebouwd
als leegstaande kantoren niet geschikt zijn
om aan de vraag te voldoen óf als ze niet geschikt kunnen worden gemaakt voor hun eigen – of een andere – bestemming. Die mening zal tot grote droefheid leiden bij
gemeentes, die staan te popelen om hun
gronden te verzilveren. Het Grond- c.q. Ontwikkelingsbedrijf brengt immers veel geld in
het laatje.

Antikraak en leegstand
Dat er iets moet gebeuren, staat vast. Ik verwacht veel van de wet Antikraak en leegstand. Het verbod op kraken lijkt een onhaalbare zaak, zeker bij de huidige leegstand en
de wankele woningmarkt. Het gedeelte van
de wet dat leegstand moet beteugelen, is

wel een goede – en vrij eenvoudige – zaak.
Gemeentes die kampen met leegstand,
moeten een inventarisatie maken van de
leegstaande panden. De wet bepaalt dat de
eigenaar van een gebouw dat zes maanden
leeg staat, met de gemeente in overleg moet
treden over de toekomst van het gebouw.
Dat heeft natuurlijk alleen maar zin als men
flexibel met bestemmingsplannen omgaat.
Het idee om alleen aan te geven wat er pertinent níet mag in het gebouw, spreekt me
aan. Dat geldt bepaald niet voor de leegstandsheffing, zoals die in de ons omringende landen geldt, waarbij gebouweigenaren
niet gestimuleerd worden hun panden om
te laten bouwen, bijvoorbeeld voor wonen.
En dat is nu juist wat minister Huizinga wil:
meer kantoorgebouwen die worden omgebouwd tot wooncomplexen. De maatregel
dat lege kantoren voor tien jaar een andere
bestemming kunnen krijgen (in plaats van
de huidige vijf jaar), sluit daar goed bij aan.
Een integrale aanpak is noodzakelijk: gemeenten en marktpartijen zullen veel meer
moeten gaan samenwerken, en ervoor waken dat de centrale overheid (VROM dus)
hun die taken niet uit handen neemt. Plannen kunnen alleen maar effectief zijn als ze
toegesneden zijn op de lokale situatie. En als
de overheid bereid is om de overdrachtsbelasting bij herontwikkeling te schrappen en
de BTW omlaag te brengen, hoeft het er helemaal niet zo somber uit te zien in kantorenland.

Ing. Siep Roelfzema,
voorzitter sectie Bedrijfsmatig Vastgoed

|

VA STG O E D A DV I S E U R

11

316645_VA_nummer_03-10_def

01-06-2010

15:36

Pagina 12

VASTGOEDMARKT

Nieuwbouw Koopgarant
interessant voor starters
Het aantal verkochte Koopgarant woningen is in 2009 bijna
verdubbeld vergeleken met het jaar daarvoor. Ongeveer 160
woningcorporaties en beleggers verkochten het afgelopen jaar
5.200 woningen als Koopgarant woning. Opmerkelijk was de
forse groei van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen, die
hoofdzakelijk werden gekocht door starters op de koopmarkt.
Uit een inventarisatie van Stichting OpMaat onder haar licentiehoudende corporaties en beleggers, blijkt dat momenteel
104.000 woningen met Koopgarant worden aangeboden. Van
de aangeboden woningen bestaat bijna 70% uit eengezinswoningen. Eind 2009 waren 15.000 woningen van dit totale aanbod daadwerkelijk verkocht als Koopgarant woning. De 5.200
woningen die in 2009 werden verkocht, bestonden voor bijna
de helft uit nieuwbouw. Deze 2.500 Koopgarant nieuwbouwwoningen leveren een forse bijdrage aan de nieuwbouwproductie. Het bleek de afgelopen tijd met Koopgarant goed mogelijk om nieuwbouwwoningen bereikbaar te maken voor
starters op de koopmarkt.
Starters hebben weliswaar minder financiële mogelijkheden
dan de gemiddelde koper, maar hoeven geen woning te verkopen. Zij kunnen in de huidige markt sneller de beslissing nemen om een woning te kopen. Daar komt bij dat Koopgarant
een terugkoopgarantie biedt binnen drie maanden. Zo loopt
de eigenaar geen risico te blijven zitten met een woning waarvoor geen koper komt opdagen. Ook dit maakt de koopbeslissing gemakkelijker. Met Koopgarant worden bestaande en
nieuwe woningen door woningcorporaties/beleggers verkocht met een korting van 10 tot 33%. De woningcorporatie/belegger koopt de woning gegarandeerd binnen drie
maanden terug. Bovendien wordt bij terugkoop de waardestijging of -daling gedeeld tussen woningcorporatie/belegger en
de eigenaar-bewoner.
Bron: Vastgoedmarkt

Prijsdaling huurwoningen nog
niet voorbij
In het eerste kwartaal van 2010 is de gemiddelde huurprijs van
woningen fors gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig
jaar. De prijsdruk in de huurwoningmarkt was eind vorig jaar al
zichtbaar en lijkt zich nu door te zetten. Uit onderzoek van
Direct Wonen blijkt dat de gemiddelde huurprijs van woningen
in Nederland met 11,3% is gedaald vergeleken met een jaar geleden. In het eerste kwartaal van 2010 werd voor een huurwoning gemiddeld 698 euro gevraagd. In dezelfde periode vorig
jaar was de gemiddelde huurprijs 787 euro.
Voor huurwoningen in de prijsklasse tot 800 euro bedraagt in
het eerste kwartaal van 2010 de gemiddelde huurprijs 499
euro. Een daling van 1,7% vergeleken met een jaar geleden. Het
duurdere segment (huurwoningen vanaf 800 euro) laat een
gemiddelde huurprijs zien van 1.104 euro. In dezelfde periode
vorig jaar was de huurprijs 1.199 euro. Een daling van 7,9%. De
daling van de gemiddelde huurprijs is veel groter dan de daling
in de verschillende categorieën, omdat Direct Wonen een duidelijke verschuiving van aanbod vanuit het duurdere segment
naar het goedkopere segment opmerkt vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden.
In Heerlen steeg de gemiddelde huurprijs van nieuw aangeboden woningen in het eerste kwartaal van 2010 het sterkst (met
23,7%) vergeleken met het eerste kwartaal van 2009. In de
meerderheid van de onderzochte steden daalde de gemiddelde
vraagprijs. In Nijmegen daalde de vraagprijs in het eerste kwartaal van 2010 het sterkst (met 25,8%).
Amsterdam is de duurste stad om een woning te huren. De gemiddelde huurprijs bedraagt 1.180 euro. In dezelfde periode vorig jaar kwam de gemiddelde huurprijs uit op 1.267 euro een daling van 6,9%. In het eerste kwartaal van 2010 is Zwolle de
goedkoopste stad om een woning te huren. De gemiddelde
huurprijs bedraagt 430 euro. In dezelfde periode vorig jaar
kwam de gemiddelde huurprijs uit op 467 euro.
Bron: Vastgoedmarkt

Hypotheek met NHG ongekend
populair
In het eerste kwartaal van 2010 hebben ongeveer 30.000 huishoudens hun hypotheek afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat is ruim 75% meer dan in het eerste
kwartaal van vorig jaar (ongeveer 17.000). Het betreft ongeveer
25.000 (2009: 13.000) leningen voor de aankoop van een woning en ongeveer 5.000 leningen (2009: 4.000) voor een woningverbetering. Binnen het nieuwe segment, door de verhoging van de kostengrens van 265.000 euro naar 350.000 euro,
was in het eerste kwartaal sprake van ongeveer 3.500 leningen.
“Deze spectaculaire groei van het gebruik van NHG is al in de
tweede helft van vorig jaar ingezet met ongeveer 10.000 leningen met NHG per maand. De belangrijkste oorzaak hiervan is
dat geldgevers momenteel bij voorkeur leningen met NHG ver-
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strekken. Zij belonen dit met een rentekorting die kan oplopen
tot 0,8%”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Als gevolg hiervan worden nu acht
van de tien aankopen van woningen gefinancierd met NHG;
voorheen was dat 1 op de 2 woningen.”
In het eerste kwartaal van 2010 heeft het Waarborgfonds Eigen
Woningen (WEW) in totaal 307 verliesdeclaraties ontvangen
voor de gedwongen verkoop van woningen. Vergeleken met het
eerste kwartaal van 2009 (167) is dit een toename van ruim
80%. Deze stijging spoort met de in 2009 geconstateerde toename van het aantal huishoudens met betalingsproblemen. De
verwachting is dat over geheel 2010 sprake zal zijn van ongeveer 1.250 (2009: 750) gedwongen verkopen met verlies.
Bron: Vastgoedmarkt

Media leggen AFM-regels
verkeerd uit
De nieuwe AFM-regels voor hypotheken worden in de media
verkeerd uitgelegd. Er zou in de toekomst minder mogen worden geleend. Dat is niet juist: er mag straks evenveel worden
geleend als nu. Dat laat de Vereniging Eigen Huis in een verklaring aan RTL Z weten.
Verwarring
Er bestaat verwarring over de veronderstelde verlaging van de
maximale hypotheek. Die zou van 125% dalen naar 112% van de
waarde van de woning. Die percentages horen echter bij verschillende bedragen: de executiewaarde en de koopprijs van een huis.
Executiewaarde
De bestaande regel is dat maximaal 125% van de executiewaarde van de woning mag worden geleend. De executiewaarde is
gemiddeld 85-90% van de koopprijs van het huis. Met 125% van
de executiewaarde kan het huis plus de 'kosten koper' worden
gefinancierd.
De Jager
De AFM en De Jager hebben het echter over 112% van de koopprijs van het huis (dus niet de executiewaarde) En 112% van de
koopprijs levert precies hetzelfde bedrag op als 125% van de executiewaarde. In beide gevallen is het genoeg om het huis + kosten koper met een hypotheek te kunnen betalen. Het maximale leenbedrag daalt dus niet, maar blijft gelijk aan wat het nu is.
Kosten koper
Essentie van de nieuwe regels is dat de kosten koper (max 12%)
in zeven jaar worden terugbetaald, waardoor de hypotheek
zakt naar maximaal 100% van de koopsom.
Apart calculeren
Tot slot: de 125% (of 112%) maximale hypotheek is niet om verbouwingen te financieren, zoals gisteren werd gesuggereerd.
Een extra lening voor een verbouwing moet altijd apart worden
gecalculeerd en getaxeerd.
Bron: RTL Z

Achter de Voorkant
Zuiderster, Rotterdam
In de Afrikaanderwijk in Rotterdam is 1 februari 2010
het gebouw Zuiderster opgeleverd. Een uniek pand
qua doelgroep. De woningen zijn namelijk uitsluitend bestemd voor jongeren, met als achterliggende
gedachte de jongeren voor langere tijd te binden
aan de wijk.
Bepalend voor het aanzicht van het gebouw en het
uizicht van de bewoners zijn de ramen in de vorm
van gekantelde erkers. Elk raam heeft weer een andere invalshoek met een andere weerspiegeling van
het glas. De bovenbouw is uitgevoerd in natuursteenleien en bestaat uit vijf etages. Bij de begane
grond, die vanwege het afwijkend aanzicht ook wel
‘de plint’ wordt genoemd, is gebruik gemaakt van
robuuste steen.
Het pand biedt ruimte aan 15 ruime 3-kamerappartementen voor studenten en werkende jongeren. Daarnaast zijn er 30 duo-woningen met een oppervlakte
van 74 tot 76 m2, louter bestemd voor leerlingen van
twee nabijgelegen MBO-scholen. De bewoners van
de duo-woningen hebben elk een eigen kamer, maar
delen per twee de keuken, het toilet en de badkamer.
Deze woningen kunnen eventueel relatief gemakkelijk worden omgebouwd tot 3-kamerappartementen. Dit verhoogt de toekomstige inzetbaarheid.
In de commerciële plint is circa 800 m2 commerciële
ruimte gereserveerd voor hoogwaardige horeca (217
m2) en bedrijfsruimte (508 m2) voor creatieve ondernemers, te huur vanaf 100 m2. Het markante gebouw
is goed bereikbaar per eigen en openbaar vervoer en
ligt pal tegenover metrostation Rijnhaven.
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ACHTERGROND

Twitter: “social network
‘micro-blogging’ service

f

Sinds mei 2007 heb ik een Twitter account. In het begin was ik één van de
weinigen en zag ik nog niet direct de voordelen. Zo was ik in dat zelfde jaar de
eerste die tijdens de fiets elfstedentocht elke keer twitterde wanneer ik in een stad
was aangekomen. Niemand reageerde daarop. Twee jaar later deed ik hetzelfde en
ik kreeg honderden reacties en motiverende berichten. Ook uit het zakelijk
netwerk. Toch hoor ik vaak de vraag ‘in hoeverre kan en gaat Twitter zich
ontwikkelen als serieus communicatie- en saleskanaal?'.

Wat is Twitter?
Twitter is een zogenoemd ‘social networking' en ‘micro-blogging’ service. Via
berichten van maximaal 140 tekens
plaats je ‘Tweets’, oftewel korte berichten. Deze berichten worden getoond
aan alle ‘Followers’, mensen die geïnteresseerd zijn in jouw berichtgeving. Dit
is Twitter in een notendop. De toepassing van Twitter gaat veel verder, met
koppelingen met sociale netwerken, offline tools en integraties in content management systemen. INQ kondigt zelfs
een Twitter telefoon aan. De basis van
Twitter blijft echter hetzelfde. Twitter is
een platform om te communiceren via
korte berichten.

Waarom wordt er zoveel gesproken
over Twitter?
Twitter is hot news. Iedereen kent het,
heeft er iets over gehoord of heeft het
Twitter vogeltje wel eens zien langskomen. De belangrijkste reden dat Twitter
bij iedereen min of meer bekend is, komt
door de grote aandacht dat Twitter krijgt
via de media. Twitter werd gehyped.

Waarom gebruiken mensen Twitter?
Een interessante vraag. Blijkbaar ben ik

14

niet de enige die zich dit afvraagt. Volgens Google zijn er 1700 websites met
de tekst ‘Why do people use Twitter’.
We hebben toch al LinkedIN, Hyves,
MSN, e-mail, weblogs, SMS etc. Hier ligt
eigenlijk ook het antwoord. De mens is
een sociaal wezen en Twitter biedt een
nieuwe, makkelijke manier om te communiceren.
Minder filosofisch en meer praktische redenen waarom mensen Twitter gebruiken zijn:
• Via Twitter legt men snel contact met
interessante personen. Het is dus een
netwerktool, zowel voor zakelijk als
persoonlijk gewin.
• Twitter biedt inzicht in de bezigheden
en meningen van andere personen en
bedrijven.
• Twitter is een uitlaatklep naar de buitenwereld.
• Als je veel followers hebt, is Twitter
een snelle manier om antwoord te
krijgen op vragen.

Hoe kunt u als bedrijf profiteren van
Twitter?
In het artikel ‘Hoe kunnen bedrijven profiteren van Twitter’, op Frankwatching
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working’ en
vice
schrijft Bart Schutz dat de huidige gebruikersgroep vooralsnog lijkt te bestaan uit
mensen die actief zijn op e-marketing
blogs. Als dit niet de doelgroep is van je
bedrijf, is de vraag ‘in hoeverre is Twitter
interessant voor mij’. Menno Braakman
schreef op Marketing Facts het artikel
‘Corporate Twitter Marketing: Hot or Not’.
In dit artikel legt Braakman uit hoe Twitter door bedrijven kan worden ingezet.
Uit het artikel blijkt dat Twitter niet persé
interessant hoeft te zijn voor een bedrijf.
Dit hangt af van de doelgroep, doelstellingen en strategie van het bedrijf.
Afgezien van de vraag of de doelgroep
bereikt wordt via Twitter, is het relevant
om te kijken naar de mogelijke toepassing van Twitter. Twitter biedt:
• Interactie met potentiële klanten. Via
Twitter beantwoord je vragen, communiceer je acties etc.

ness’ op The Next Web, zoekt Dell zelfs
actief naar vragen en klachten over
haar producten op Twitter om hier op
te reageren. Dell heeft een aantal
Twitter accounts, enkele zijn:
http://twitter.com/DellOutlet,
http://twitter.com/StudioDell,
http://twitter.com/DellSmallBiz
• Het Nederlandse MyCom zet Twitter
in om onder andere acties te communiceren en de nieuwe folder aan te
kondigen: http://twitter.com/mycom
• Smashing Magazine is een weblog
voor webdesigners. Via Twitter vraagt

Het is een kanaal niet alleen om te zenden maar ook om
te vragen, betrekken, in contact te komen met nieuwe
mensen en dialogen aan te gaan
• Interactie met klanten. Twitter is een
medium om transparant met je klanten te communiceren.
• Een Public Relations tool. Ongeacht
de vraag of Twitter interessant wordt
bevonden om in te zetten voor een
bedrijf, het bereik wordt vergroot.
Wanneer er positief over het bedrijf
wordt gesproken op Twitter, is dit positieve exposure.

Enkele voorbeelden:
• Dell kondigt nieuwe producten aan
en communiceert acties. Volgens de
post ‘How can we use Twitter for busi-

Smashing Magazine de followers
regelmatig om input en kondigt
nieuwe artikelen aan.
http://twitter.com/smashingmag

• President Obama gebruikt Twitter.
“Brief reports from the president on
what he’s doing and thinking.”
http://twitter.com/BarackObama

Conclusie
Twitter is een medium dat mainstream is
geworden. Twitter is vooral een communicatiekanaal en geen saleskanaal. Het is
een kanaal niet alleen om te zenden
maar ook om te vragen, betrekken, in
contact te komen met nieuwe mensen
en dialogen aan te gaan. Ook merk ik dat
veel nieuwe contacten mij al een tijdje
‘volgen’ voordat ze daadwerkelijk contact
opnemen. En wanneer ze dat doen, dan
gaat zo’n kennismaking ook anders. Alsof ze mij al kennen. Dat is volgens mij het
BN’er gevoel. Je hoeft jezelf niet meer
voor te stellen, maar je hebt geen idee
wie de ander is. Wel zo effectief.
Volg mij op Twitter:
http://twitter.com/avanginneken
MediaCT op Twitter:
http://twitter.com/mediact

Cursus
• Ik gebruik ProtoShare om interactieve
storyboards van websites te maken.
Dit bedrijf zet Twitter in als communicatiekanaal. Klanten doen feature
requests, geven complimenten en
communiceren bugs in de software.
Protoshare geeft netjes antwoord en
biedt zo een transparante communicatie.
http://twitter.com/protoshare

De Beroepsopleiding Makelaars heeft
een cursus ontwikkeld over Personal
Branding en internetmarketing.
Kijk voor meer informatie op:
www.ikwilmakelaarworden.nl
Tekst: Alex van Ginneken,
adviseur MediaCT
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www.hierismijnhuis.nl

...huizenverkopenwordt
steedsmakkelijker...
Videosite én dagelijks op TV (Ziggo)

Hierismijnhuis.nl is dé huizenportal van
Nederland. Er zijn er al zoveel? Klopt,
maar hierismijnhuis.nl biedt make& verkopen
& verhuren
in de regio
laars veel méér. Zo hebt u de unieke
mogelijkheid uw aanbod als ﬁlmpjes te presenteren. Zelf ﬁlmen,
uploaden en u heeft 24 uur per dag open huis voor iedereen op
internet én dagelijks op TV. Overigens dit alles zónder kosten.

WKACTIE!
Wilt u de bijgeleverde poster
hebben met uw bedrijfsgegevens?
Stuur uw bestelling inclusief bedrijfslogo en overige teksten die u op de
poster of kaart wilt hebben naar wkvoetbal@q-promotions.nl en wij nemen
spoedig contact met u op!

Speelschema posters
Enkelzijdig full-colour 135 gr. papier
A2 Poster (420 x 594mm)
A1 Poster (594 x 840mm)

100 ex
150,265,-

250 ex +250ex
160,30,285,40,-

Speelschema kaarten
Dubbelzijdig full-colour 250 gr. papier 500 ex 1.000 ex +500ex
A6 kaart voorzien van rillijn
95,115,20,A5 kaart voorzien van rillijn
130,160,30,Genoemde prijzen zijn inclusief ontwerp, leverkosten en exclusief BTW.

Uw partner in drukwerk!

www.q-promotions.nl

Seriousfun
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BELASTINGZAKEN

c

Per 1 januari 2010 is voor woningcorporaties de mogelijkheid vervallen om
af te zien van de toepassing van de btw-integratieheffing, in geval van
nieuwbouw van woningen. Wat houdt de integratieheffing in en wat betekent
deze wijziging voor u?

Wijziging voor woningcorporaties bij
nieuwbouw woningen
Integratieheffing
Een ondernemer die op eigen grond nieuwe woningen bouwt of laat bouwen om deze vervolgens vrijgesteld van btw te gaan verhuren,
wordt geconfronteerd met de integratieheffing.
De integratieheffing houdt in dat btw wordt geheven over de totale voortbrengingskosten van
de onroerende zaak, op het moment van eerste
ingebruikneming van deze onroerende zaak.
Hier tegenover staat dat de btw die aan de ondernemer in rekening wordt gebracht in verband met de realisatie van de woningen, voor aftrek in aanmerking komt.

Keuze afzien toepassing integratieheffing
Voor woningcorporaties, gemeentelijke woningbedrijven, pensioenfondsen en exploitanten van
ziekenhuizen en bejaardentehuizen, die nieuwe
woningen bouwen of laten bouwen om deze
vervolgens btw-vrijgesteld te verhuren, bestond
een goedkeuring (Mededeling 26). Deze goedkeuring hield in dat toepassing van de integratieheffing achterwege kon blijven, indien in opdracht van deze instellingen woningen werden
gerealiseerd op de door hen ter beschikking gestelde grond. Voorwaarde voor toepassing van
Mededeling 26 was dat de btw die betrekking
heeft op de aankoop van de grond en op de
bouw van de woning, niet voor aftrek in aanmerking kwam.

Intrekking goedkeuring en overgangsrecht
Het Ministerie van Financiën heeft deze goedkeuring per 1 januari 2010 ingetrokken. Dit betekent dat woningcorporaties en de overige hiervoor genoemde instellingen vanaf die datum
geen keuze meer hebben om af te zien van de
toepassing van de integratieheffing, indien zij
nieuwe woningen bouwen of laten bouwen met
het oogmerk om deze vrijgesteld van btw te verhuren.
Deze ondernemers hebben naar verwachting
echter de verwerving van de grond en de ver-

schillende bouwfases afgestemd op de realisatie
van fiscale optimalisatie. Om te voorkomen dat
zij worden geconfronteerd met de nadelige effecten van de intrekking van de goedkeuring is
een overgangsregeling getroffen. Deze overgangsregeling houdt in dat voor deze ondernemers de mogelijkheid om af te zien van de integratieheffing voor lopende projecten van
toepassing blijft tot 1 januari 2014. Voor een succesvol beroep op deze overgangsregeling is vereist dat partijen kunnen aantonen dat voor 31
december 2009 kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op de realisatie van de woningen of
dat voor de realisatie contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Tevens moet de nieuw vervaardigde onroerende zaak voor 1 januari 2014
in gebruik zijn genomen.

Praktijk
Indien een ondernemer in het verleden op basis
van de goedkeuring van Mededeling 26 afzag
van toepassing van de integratieheffing, was
deze ondernemer er over het algemeen bij gebaat om de verwerving van de grond in de overdrachtsbelastingsfeer te laten plaatsvinden. Indien deze ondernemer echter niet langer kan
afzien van de toepassing van de integratieheffing, bestaat bij deze ondernemer recht op
aftrek van voorbelasting van de btw die drukt op
de bouw van de woningen. In de nieuwe situatie
leidt het tot de meest optimale fiscale situatie,
indien de grond in de btw-sfeer wordt verkregen. Dit betekent dat partijen bij de planning
van het tijdstip van de levering van de grond afspraken kunnen maken dat de overdracht van de
grond plaatsvindt op het moment dat de grond
voor btw-doeleinden kwalificeert als een bouwterrein.

Margriet Anthonissen MSc.
Indirect Tax
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
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Almere bewijst:
Particulier Opdrachtgeversc
is actueler dan ooit

Het begon ooit uit ideologische overwegingen: ‘Mensen zouden toch vrij moeten zijn
om hun eigen huis te kunnen bouwen’. Het blijkt nu een uitstekende economische
zet: ‘De verkoop gaat goed en er zijn veel bouwers druk aan het werk’. Particulier
Opdrachtgeverschap in Almere is een succes.
Wie de nieuwe wijk Homeruskwartier in
Almere binnenrijdt, die ziet op verschillende plekken woningen in aanbouw.
Sommige zijn zelfs al af en worden bewoond. Hier en daar zijn ook de tuinen al
helemaal op orde. Tussen al die woningen zitten nog flink wat open plekken –
de kavels waar woningen komen. Niet
één huis is identiek aan het andere. Dat
is de onmiskenbare charme van Particulier Opdrachtgeverschap (P.O.). “Almere
voert dit concept hier op zeer grote
schaal uit”, vertelt Jacqueline Tellinga. Zij
combineert bij de gemeente Almere het
projectleiderschap met de conceptontwikkeling en is verantwoordelijk voor
deze grootschalige ontwikkeling. “In Almere werd tot voor kort voor zo’n 4%
door P.O. gebouwd, maar hier in het Homeruskwartier gaat het nu om bijna de
helft. In totaal duizend kavels kunnen
door de mensen zelf bebouwd worden.
De meeste kavels zijn inmiddels al verkocht en de kopers zijn òf aan het bouwen òf ze zitten nog in de fase van ontwerp en selectie van bouwer en/of
aannemer.”

Cultuuromslag
Dat in Almere op zo’n voor Nederland ongekend grote schaal onder P.O. wordt gebouwd, is met name te danken aan de inspanning van wethouder Adri Duivesteijn en een klein, enthousiast projectteam. Ook opinieleiders als Carel Weeber
hebben ooit zeker bijgedragen aan een
nieuwe kijk op deze materie. “Het begon
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allemaal met een min of meer ideologische vraag: ‘Waarom hebben mensen
niet de vrijheid om hun eigen huis te
bouwen?’ In Vinex-locaties is hier vaak
maar zo’n 5% van het areaal voor beschikbaar. De rest wordt voor de kopers
bedacht en gebouwd. Eigenlijk is dat een
vreemde constatering in een samenleving die welvarend is, met burgers die
geëmancipeerd en geletterd zijn. Het argument dat het rommelig zou kunnen
worden, is niet vol te houden. Bedenk
eens dat de hele Amsterdamse grachtengordel op deze manier tot stand is gekomen. Men hoefde zich aan weinig regels
te houden en toch is er een opmerkelijke
eenheid in verscheidenheid ontstaan. De
werkelijke reden is uiteraard de kwestie
van grondbezit en bouwrechten. Die liggen in Nederland in zeer grote mate bij
de ontwikkelaars. Zij kopen tijdig en strategisch grond in en dan is het spel eigenlijk al gespeeld. Dan zie je dezelfde conglomeraten aan bouwers weer op het
toneel verschijnen. Daardoor lijken in
heel Nederland tal van nieuwe ontwikkelingen zo enorm veel op elkaar. Bij het
grondbezit begint alles. In Almere hebben we, omdat deze gemeente over eigen grond beschikt, besloten om onder
andere in het Homeruskwartier kavels in
grote hoeveelheden uit te geven aan
particulieren. Door een breed aanbod in
kaveltypes, prijzen en bebouwingsmogelijkheden zijn we een grote doelgroep
gaan bedienen. In feite hebben we hiermee een aanbod gecreëerd dat geheel
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erschap

nieuw is in de Nederlandse woningbouw. We vervullen daarin een soort laboratoriumfunctie voor heel Nederland.
En de resultaten zijn tot nu toe zeer positief.”

Geen freakshow
Een rit langs de woningen die al af zijn,
laat zien dat de opdrachtgever c.q. bewoners geen wonderlijke brokkensprongen
qua architectuur maken. Jacqueline Tellinga heeft daar een aantal verklaringen
voor. “Het is niet de culturele elite die
hier bouwt en woont. Veel mensen in Almere werken in de dienstensector, het is
in zekere zin een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Dat maakt deze ontwikkeling nu juist ook zo interessant. Bovendien bedenken mensen zelf wel dat
een paars pand van veertien meter hoog
later slechter verkoopbaar kan zijn. Dat
calculeren ze zelf al in. Veel mensen gaan
ook in zee met de zogenaamde ‘catalogusbouwer’. Mensen spelen dus veel op
zeker. Dat is ook wel begrijpelijk, want
het bouwen van een huis is een veelomvattende klus. Daar wil niet iedereen
mee experimenteren.” De gemeente Almere wil de particuliere bouwers zoveel
mogelijk vrijheid geven. Iedere koper van
een kavel krijgt een aantal bouwregels
aangereikt zoals rooilijn, minimale en
maximale hoogte, het totaal te bebouwen deel van de kavel. Jacqueline Tellinga: “Je weet zodoende ook wat de buurman wel en niet mag, dus dat geeft
mensen de zekerheid die ze wensen.”

Regie
Gaandeweg ontdekt men bij de gemeente dat sommige regels creatief worden
opgepakt. Jacqueline Tellinga: “Zo zijn er
kavels waarbij we een minimale hoogte
van zeven meter hebben aangegeven, bij
een beukmaat van 5.40 meter. Met de
begane grond en de eerste woonlaag zitten mensen dan al aan een woning van
110 vierkante meter. Voor sommige is dat
voldoende, terwijl de buren doorbouwen
met een derde en vierde woonlaag. Om
toch aan die zeven meter te komen, zet-

‘verkocht’. En dat in deze tijden van recessie. “Particulieren blijken te blijven doorbouwen”, zegt de projectleider. “Een project hier vlak naast ligt stil omdat de
projectontwikkelaar de vijftig woningen
niet verkocht krijgt. Dan ligt dus zo’n
hele machinerie stil, met bouwers. Rond
P.O. zien we een soort van micro-bouwen financieringseconomie ontstaan,
waarbij de bouwers en banken zaken
doen met een groot aantal kleinere opdrachtgevers. Natuurlijk gaan er ook
aannemers failliet. En we zien dat som-

“Dan zie je dezelfde conglomeraten aan bouwers weer op
het toneel verschijnen. Daardoor lijken in heel Nederland
tal van nieuwe ontwikkelingen zo enorm veel op elkaar”
ten ze er dan nog maar een balustrade
op. Zo zien we dus dat mensen zelf voorkomen dat een dergelijke bouwregel ze
onnodig op kosten jaagt; terwijl de straat
wel de beoogde stedenbouwkundige
hoogte verkrijgt. Je moet er als gemeente met andere woorden rekening mee
houden dat de stedenbouwkundige regie kan leiden tot hogere bouwkosten
voor de particulier.

Succes
Overigens loopt het goed met de verkoopbaarheid. Het planbord dat Jacqueline Tellinga laat zien, toont een indrukwekkende hoeveelheid zwarte
plakkertjes op de verschillende kavels:

mige kopers moeten afhaken om financiële redenen. Maar dan constateren we
ook dat er al heel snel weer iemand in
het gat springt. Het geheel blijft zo dus
draaien. En we zien nog iets aardigs: de
huidige bouwers en dus toekomstige bewoners ontmoeten elkaar al op de burenavonden. Ze wisselen dan ideeën uit.
Helpen elkaar aan een aannemer of bouwer of bouwbegeleider. De mensen kennen elkaar dus al vrij goed, voordat ze
daadwerkelijk elkaars buren zijn. Dat ze
gezamenlijk aan dit avontuur begonnen
zijn, schept een band.”
Tekst: Henk de Kleine
Beeld: Gemeente Almere
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UIT DE RECHTSPRAAK

Een makelaar m
overdrijven. Of

[

Het zal u niet vreemd voorkomen als ik u vertel dat makelaars houden van
overdrijven. Een vervallen krot dat welhaast onbewoonbaar dient te worden
verklaard, wordt aangeduid als een authentieke woning met oog voor
oorspronkelijke details. Bij een arbeiderswoninkje uit het begin van de vorige
eeuw wordt geruststellend toegevoegd dat de leefruimte verbluffend groot blijkt
te zijn. Ook uw collega Viseur houdt van overdrijven. ‘Kan geen kwaad’ volgens
Viseur. Of de rechtspraak daar ook zo over denkt, is maar de vraag. Inmiddels
kent Viseur het antwoord.
Meer?
De ondernemer Jaap Groen bezat meerdere panden. Aan Viseur werd de eer verleend om aan Groen zijn diensten te bewijzen als Groen weer eens een pand
verkocht of aankocht. Viseur beschouwde Jaap Groen dan ook als een zeer gewaardeerde opdrachtgever en zelfs een
beetje als vriend. Jaap Groen bewoonde
in een buitenwijk een groot uitgevallen
pand met een bijpassende grote tuin.
Groen had een kleine 10 jaar geleden in
die grote tuin een forse vijver aan laten
leggen met een omvang van 20 x 30 meter. Nu meende Groen echter dat zijn vijver-project schromelijk mislukt was. De
vijver had namelijk een diepte van nog
geen halve meter. Op de bodem lag een
groot dekzijl en – hetzij vanwege de geringe diepte danwel vanwege het vele
plastic – konden vissen niet aarden in de
vijver. De levensverwachting van een
nieuw uitgezette vis bleek in ieder geval
niet hoger te zijn dan een krappe week.
De relatief grote vijver lag dus maar wat
te liggen in de tuin en eigenlijk zou
Groen het beter vinden om ter plaatse
een zithoek met jacuzzi te plaatsen, net
zoals de buren hadden. Maar enfin: Jaap
Groen had nu eenmaal de niet onaanzienlijke kosten gemaakt om de vijver
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aan te leggen en als een rasechte ondernemer had hij een gloeiende hekel aan
kapitaalvernietiging.
Het was dit huis met tuin dat Jaap Groen
wilde verkopen. Viseur kreeg de opdracht. Zoals altijd begon Viseur vol enthousiasme om dit ‘topobject’ aan de
man te brengen. Terzijde: Viseur volgde
de trend in de media om iedere middelmaat op te waarderen door het woordje
‘top’ voor een aanduiding te plaatsen. Inmiddels bestond de hele wereld uit topcriminelen, topadvocaten, topambtenaren, topbestemmingen, topbestuurders.
Niet alleen Harrie Mens mocht zich topmakelaar noemen; ook Viseur was topmakelaar. Althans in zijn eigen opvatting. In de verkoopbrochure die Viseur
vervaardigde ging het daarom ook al
snel over een topobject op een toplocatie
in een ‘beleefomgeving’. Het stilstaande
water in de tuin dat zich de facto had
ontwikkeld tot een broedkamer voor
muggen werd daarbij aangeduid als een
‘privé-meer’. Viseur toonde trots het resultaat aan Groen. Groen keurde de ontwerpbrochure direct af. Dat alles ‘toppie’
was zou nog wel met een beetje fantasie
verdedigd kunnen worden, maar de inmiddels ergerlijke plas water in de tuin
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r mag
Of niet?

kon Viseur maar beter niet aanduiden als
een privé-meer. Dat wekte nu eenmaal
verkeerde verwachtingen en daarmee
ook teleurstellingen. Met tegenzin
schrapte Viseur dit deel.

Geweldig toch
Viseur vond in het echtpaar Vijverberg
(what’s in a name?) een geschikte koper.
Viseur gaf hoog op over de vijver die hij,
zodra Groen hem niet kon horen, toch
aanduidde als meertje. Wat Viseur niet
wist was, dat het echtpaar Vijverberg allang had besloten om dat deel van de tuin
te dempen en te voorzien van een grote
zitkuil. De gereserveerdheid van alle betrokkenen weerhield Viseur er niet van om
in de koopakte als omschrijving op te nemen ‘een vrijstaande villa met tuin en
beeldbepalende vijver’. Groen vond het allemaal maar niks doch ondertekende wel
de koopakte. Zo ook Vijverberg.

Lek
Enkele dagen na de overdracht plofte er
een brief in de bus van Groen. Vijverberg
klaagde over het feit dat de vijver lek
bleek te zijn. Navraag door Viseur leerde
dat dit wel kon kloppen. Enkele dagen
voor de overdracht had de zoon van
Groen namelijk zijn verjaardagsfeest gehouden. De gasten waren toen massaal
de vijver ingelopen en kennelijk was het

doek gescheurd. Voor Vijverberg was dat
een buitenkansje om geld te verdienen.
Vijverberg liet een deskundige komen en
die begrootte de reparatiekosten op
maar liefst 65.000 euro. Groen weigerde
te betalen waarop Vijverberg een procedure begon. Vijverberg stelde daarbij dat
in artikel 5 lid 2 van de koopakte is vermeld dat het verkochte geschikt is voor
het gebruik als woning. Onderdeel van
het verkochte is de vijver die zelfs beeldbepalend is. Dat stond immers met zoveel woorden in de koopakte.
Groen bestreed deze zienswijze. Volgens
Groen maakte de vijver helemaal geen
deel uit van de in de koopakte verstrekte
garantie dat het verkochte geschikt is als
woning. De vijver had toch niets te maken met bewoning. Bovendien had hij
nimmer gegarandeerd dat de vijver niet
af en toe bijgevuld zou moeten worden.
En Viseur? Viseur vond de actie van Vijverberg ‘van de zotte’. Waar haalde die
Vijverberg de fantasie vandaan? Dat vijvertje in die tuin…….Dat stelde toch niets
voor en ook zonder vijver kon de woning
prima bewoond worden. Viseur stelde
Groen gerust. Viseur kende zijn eigen
koopakte als de beste en wist dat met de
garantie omtrent de mogelijkheid van
bewonen zeker niet gedoeld is op een
plas stilstaand water.

Ook buitenruimte?
De rechter keek echter geheel anders tegen de zaak aan. De rechter stelde vast
dat partijen de vijver als beeldbepalend
hebben gekarakteriseerd. Vijverberg
mocht erop vertrouwen dat de vijver niet
tegen hoge kosten zou moeten worden
gerepareerd. Onder de garantie in de
koopakte werd niet alleen het woonhuis
verstaan, maar ook de buitenruimte. De
vordering van Vijverberg werd toegewezen en Groen mocht, inclusief proceskosten veroordeling, een kleine 80.000 euro
afrekenen. Vijverberg was vanzelfsprekend dolblij. Niet omdat Vijverberg
spoorslags de vijver in oude glorie zou
herstellen, zoals Groen dacht, maar omdat Vijverberg direct zijn felbegeerde ligkuil kon aanleggen dankzij het vele geld
van Groen. Sterker nog: Vijverberg hield
nog voldoende over om ook nog eens
van het geld van Groen een grote zithoek
+ jacuzzi te kopen. En Viseur? Viseur
hoedt zich voortaan voor overdrijving.

De namen zijn gefingeerd; geanonimiseerde uitspraak wordt op verzoek toegezonden.

Mr J.A.M. van de Sande ;
www.vandesandeadvocaten.nl
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Makelaar worden?
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AGRARISCH VASTGOED

X

Een agrarisch bouwblok in een LOG (Landbouw Ontwikkelings Gebied) mag niet
groter zijn dan 1,5 ha. Dat stelt de provincie Noord-Brabant, de eerste provincie
met deze regel. Overigens: ook voor extensiveringsgebieden geldt die maximale
oppervlakte. De lobby van actiegroepen als ‘Megastallen nee’ heeft dus duidelijk
gewerkt, want de nieuwe regel is een direct gevolg van de grote weerstand die
onder burgers is ontstaan tegen de komst van grote agrarische bedrijven.

Noord-Brabant beperkt de groei van
intensieve veehouderijen
De provincie heeft naarstig gezocht naar een oplossing voor het probleem dat in de afgelopen
jaren is ontstaan. Enerzijds dient de leefbaarheid
van het platteland te worden gewaarborgd. Anderzijds moeten de agrarische ondernemers de
mogelijkheid krijgen om hun bedrijven te vergroten. Diverse agrariërs bevinden zich in een
netelige positie omdat hun bedrijf te dicht bij
een dorp c.q. in of bij een natuurgebied is gelegen. Dat maakt doorgroei naar een redelijke bedrijfsomvang onmogelijk.
Daarbij speelt nog een ander aspect een rol. Op
1 januari 2013 moeten de stallen van varkens en
pluimvee voldoen aan nieuwe welzijnseisen en
milieuregels. De noodzakelijke aanpassingen
gaan gepaard met forse investeringen, en veel
bedrijven zijn te klein om deze investeringen
rendabel te maken tenzij ze uitbreiden. Ook de
nieuwe regelgeving rond mestverwerking en
biovergisting vraagt om een zekere bedrijfsomvang. Maar uitbreiding op de huidige locatie is
dus niet mogelijk door de beperking van het
bouwblok.
Door deze ontwikkelingen zal een aantal agrariërs besluiten om te stoppen met hun bedrijf.
Maar ook diegenen die naar een LOG willen verhuizen om daar een nieuw bedrijf met een grotere omvang te willen beginnen, worden daar nu
in belemmerd. Het ziet er dan ook naar uit dat de
provincie het de agrariërs wel heel moeilijk gaat
maken bij de uitoefening van hun beroep.
Terwijl door de geavanceerde automatisering de
productie per arbeidskracht enorm is gestegen.
Op een modern, goed geautomatiseerd bedrijf
kunnen in principe met enkele medewerkers op
één locatie tienduizenden varkens gehouden
worden.

Compartimentering dierrechten
Ook de beperking van de handel in dierrechten
heeft invloed op de bedrijfsomvang. Op 23 april
jl. is de handel in dierrechten sterk beperkt.
Door de gezamenlijke provincies is verzocht de
compartimentering van dierrechten opnieuw in
te voeren. Deze was al eerder van kracht: tot 1 januari 2008. De dierrechten waren toen verdeeld
over de gebieden Oost (Gelderland, Overijssel
en een deel van Utrecht), Zuid (noordelijk Limburg en het oosten en midden van Brabant) en
de rest van Nederland. Bij Oost en Zuid gaat het
om concentratiegebieden.
Nu de compartimentering weer van kracht
wordt, mogen dierrechten die buiten een concentratiegebied zijn geregistreerd, niet meer
overgaan naar bedrijven binnen een concentratiegebied. Deze regeling – in combinatie met
een beperktere oppervlakte van de agrarische
bouwblokken – zal een maximum voor de uiteindelijke bedrijfsomvang betekenen.
De ontwikkelingen in de agrarische sector zijn
complex, en de agrariër heeft baat bij een goed
advies. Alleen dan zal hij een afgewogen beslissing kunnen nemen: bedrijfsuitbreiding, -verplaatsing of -beëindiging. Er is dus nog veel werk
voor de deskundige agrarische makelaar/taxateur, samen met accountants, bedrijfsadviseurs
en banken. Een uitdaging voor de toekomst!

Leo van Amstel,
agrarisch makelaar/taxateur te Wilbertoord
en secretaris van de sectie Agrarisch Vastgoed
Jack van Gestel,
taxateur onroerende zaken te Berkel-Enschot,
bestuurslid van de sectie Agrarisch Vastgoed
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Je kunt ook te vér gaan met verfraaien

Misschien vindt u uw nieuwe hoekwoning maar saai. Maar om hem
nou een neogotisch uiterlijk te geven
lijkt ons een geval van enigszins
misplaatste onderscheidingsdrang.
Wij denken bij verfraaiing liever aan
zinniger zaken. Daar adviseren wij u
dan ook graag in.
Een bouwwerk én zijn waarde in topstaat houden is voor SW de grote
uitdaging. Met ruim een halve eeuw
ervaring in vastgoedverbetering kan
SW zich dan ook blijven ontwikkelen, en vol vertrouwen de blik op de
toekomst richten.

SW, de specialist in vastgoedverbetering

www.swbv.nl
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ACHTERGROND

“Alles aan Solids is logisch
en past in het tijdsgewricht”
Bestemmingsvrije gebouwen
waar mensen van houden

f

“Stel je een stadswijk voor die bestaat uit Solids. Allemaal dierbaar van buiten –
een gebouw dat mooi veroudert en slijt; van binnen arm en rijk door elkaar; wonen
en werken en onderwijs en recreatie. Zo’n stad leeft en is mooi.” Aan het woord is
Frank Bijdendijk, bestuurder van Woningbouwvereniging Stadgenoot in
Amsterdam. In zijn essay ‘Met andere ogen’ beschrijft hij hoe Solids een bijdrage
kunnen leveren aan een duurzame woonomgeving. Een illusie? Zeker niet: de
eerste drie Solids zijn in Amsterdam in aanbouw: op IJburg (stadsdeel AmsterdamOost) en aan de Eerste Constantijn Huygensstraat (Amsterdam-West). Stadgenoot
realiseert ze, en de belangstelling is groot.

Frank Bijdendijk

Met
andere

ogEn

Over de verbinding tussen mensen
van vlees en bloed en een duurzame kwaliteit
van gebouwen en gebieden

Solids zijn bestemmingsvrije gebouwen
met een flexibel indeelbare plattegrond.
Het gebouw wordt op cascobasis verhuurd, en de gehuurde ruimte kan voor
allerlei verschillende doeleinden worden
gebruikt: wonen, werken, cultuur, winkels, horeca of een mengvorm daarvan.
De individuele huurders (bewoners, kunstenaars of ondernemers) bepalen zelf
hoeveel vierkante meters ze willen huren
en wat ze daarmee doen. Een voorbeeld:
een stel huurt 120 m2 voor het eigen gezin, maar ook nog 60 m2 voor de bejaarde ouders van de vrouw. Als de oude
mensen zijn overleden, wordt die ruimte
bij de woning getrokken om er een
mooie werkplek van te maken. Of het gezin stoot de ruimte af, zodat die kan worden verhuurd aan iemand anders.
De woningcorporatie of de investeerder
blijft eigenaar van het gebouw, en zorgt
voor de verplaatsbare scheidingswanden. De huurder is verantwoordelijk voor
het doortrekken van de kabels en leidingen, en voor het plaatsen van de inbouw
(wanden, badkamer, keuken etc.). De ge-

bruikers worden eigenaar van de inbouw. Als ze verhuizen, kunnen ze de inbouw dus meenemen of verkopen aan
de volgende huurder.
Coosje Brijker, de bevlogen projectmanager Solids: “Deze gebouwen worden
niet gebouwd voor de korte termijn; ze
stellen vele generaties lang hun vloeren
ter beschikking aan de wensen van de
gebruikers. Het motto van Solids is dan
ook ‘the floor is yours’. Alles aan Solids is
logisch: het concept past in het tijdsgewricht, het sluit aan bij het leven in de
stad en het beantwoordt aan de vraag
van de markt – van bewoners, bedrijven
en winkeliers.”

Veiling
De eerste Solids worden naar verwachting eind van dit jaar opgeleverd. Dan
worden de – dan nog volkomen lege – gebouwen opengesteld voor publiek, zodat
alle belangstellenden ze kunnen bekijken en de sfeer kunnen proeven. Daarna
wordt een ‘samengestelde internetveiling’ georganiseerd. Een complexe zaak,
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“Deze gebouwen worden niet gebouwd voor de
korte termijn; ze stellen vele generaties lang
hun vloeren ter beschikking aan de wensen
van de gebruikers”, aldus Brijker
die Stadgenoot in handen heeft gegeven
aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Het is de bedoeling dat het hele gebouw in één dag (in verschillende rondes) wordt geveild.
Coosje Brijker: “We willen dat bieders
binnen één dag duidelijkheid hebben.
Uit ervaring weet ik dat het zenuwslo-

pend is als je lang moet wachten tot je
weet of je de woning krijgt. Alle belangstellenden kunnen bieden op een ruimte
in het gebouw (vanaf 60 m2), en ik zie
daar een belangrijke taak voor makelaars
weggelegd: de meeste mensen hebben
geen ervaring met het bieden, en weten
ook niet hoe lang ze door moeten gaan
met bieden. Ook bij de selectie van de ge-

wenste ruimte lijkt me de betrokkenheid
van een makelaar zeker zinvol.
Overigens: op 29 mei jl. hadden we onze
eerste grote Kijkdag, waarvoor we ook het
MKB op grote schaal hebben uitgenodigd.
Natuurlijk zijn er ook uitnodigingen naar
de makelaars gegaan, maar die zijn nog
heel terughoudend. Dat is jammer, want
Solids zijn hét concept voor de toekomst.
Hier kan de makelaar laten zien wat
zijn/haar toegevoegde waarde is.”
Stadgenoot verwacht veel deelnemers
aan de veiling: het aantal belangstellenden voor de eerste twee Solids is nu al
groot: zo’n 4100. Brijker: “Onder hen zijn
veel 50- en 60-plussers, die graag (weer)
in de stad willen wonen. Ook voor ondernemers is dit natuurlijk een heel interessant concept, net als voor starters en
mensen die aangewezen zijn op de sociale huursector: ook zij kunnen meebieden op een ruimte.”
Bij de marketing van de Solids moet
Stadgenoot het hebben van zien, voelen
en ervaren, weet de projectmanager:
“Eerst bouwen en daarna op de markt
brengen, dus. Als mensen het gebouw
ervaren, zijn ze snel overtuigd. Ze krijgen
een hoge, grote ruimte waarin veel licht
valt, zonder obstakels voor welke indeling dan ook, en alle aansluitpunten zijn
aanwezig in de meterkast. Beginnende
bewoners of ondernemers kiezen voor
eenvoud en lage kosten; gesettelde bewoners en ondernemers kunnen hun inbouw op een meer geavanceerde manier
vormgeven.”

Rekensom

Het begin: Tetterode
In 1981 kwam het Tetterode-gebouw aan de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam
leeg te staan als gevolg van de fusie tussen Lettergieterij Amsterdam met papiergroothandel Bührmann. Er volgde een periode waarin het complex vijf keer van
eigenaar veranderde, en uiteindelijk werd het, uit protest tegen de plannen voor
commercieel gebruik, gekraakt.
Frank Bijdendijk kreeg destijds een rondleiding door het gebouw. Hij vertelt: “Ik
zag ateliers, werkplaatsen, een theater, een restaurant, een kledingwinkel en heel
veel woonruimten. Ik zag de pioniers van de nieuwe stad, die heel liefdevol met
hun gebouw omgingen. Iedereen bouwde wat anders, maar wel allemaal in hetzelfde gebouw. Ik besloot met de ‘bivakmutsen’ in zee te gaan, maar er moest wel
een plan komen. Ineens kreeg ik een idee:“Ik doe helemaal niets. Ik laat ze gewoon
hun gang gaan. Ik knap het casco op, verhuur het en laat de binnenkant aan hen.
Tetterode floreert heden ten dage nog steeds. De mensen staan in de rij om hier
te mogen wonen, werken en leven. Het gebouw blijft van binnen in beweging.”
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In gebieden waar menging is van wonen
en werken, zijn de prijzen van onroerend
goed per m2 hoger. De hoge menging
komt juist voor in de meest aantrekkelijke wijken, waar de gebouwen ‘dierbaar’
zijn en een hoog accommodatievermogen hebben: de binnenstad en bijvoorbeeld in het Oostelijk Havengebied van
Amsterdam.
Bijdendijk: “Dierbaarheid zit van buiten:
mensen houden al eeuwenlang van
mooie, solide gebouwen op een fijne locatie. Het accommodatievermogen zit
vooral aan de binnenkant. We bouwen
voor veranderbaarheid, voor voortdurend veranderend gebruik. Iedere opeenvolgende gebruiker krijgt per verdieping
de vrijheid om zijn deel van het gebouw
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aan te passen aan zijn specifieke gebruik: het in te delen en uit te rusten
naar eigen wens. Een scheiding in zeggenschap tussen buiten en binnen is dan
ook zinvol, en die is het makkelijkst te
koppelen aan eigendom. Een gebouw
moet meerdere eigenaren kunnen hebben: een eigenaar voor het casco en eigenaren van de binnenkant.”
Solids vergen hoge investeringskosten,
maar die worden snel terugverdiend, rekent Bijdendijk voor: “De aanvangsinvesteringen in het duurzame gebouw zijn
27% hoger dan die van een functioneel,
traditioneel en rigide gebouw. Maar de
onderhoudskosten zijn 12% lager en de
kosten van functieverandering zijn 65%
lager. Het exploitatieresultaat na 100
jaar ligt 24% hoger bij normale marktconforme huuropbrengsten. Het verhuurrisico wordt bovendien verlaagd,
want de rendementseis kan gelijk zijn
aan die van woningen. Dat levert voor de
kantoren een 33% lagere aanvangshuur
op, waardoor een duurzaam gebouw gemakkelijker te verhuren is.”
Natuurlijk worden aan de bouw van
Solids specifieke technische eisen gesteld: het oppervlak moet ruim en vrij
zijn, zonder obstakels en met een vrije
hoogte, zodat het voortdurend vrij indeelbaar is. De overspanningen zijn
groot en dat geldt ook voor het draagvermogen. Verticale lasten worden afge-
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voerd via kolommen; het ‘eeuwige’ deel
van de drager kan dragend zijn. Bovenal
passen Solids in de omgeving, en hebben
ze een royale entree, zorgvuldige detaillering en materialen die mooi verouderen. En ze zijn voorzien van ornamenten,
want die hebben veel dierbaarheidspotentie. De grote, opvallende ‘stationsklok’

aan de gevel van de Solid op IJburg is
daarvan een mooi voorbeeld.

‘Op gespannen voet’
De VROM-raad is positief over het Solidsconcept, maar ziet wel dat het op gespannen voet kan staan met het huidige
milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht.

‘Dierbaarheid’
Frank Bijdendijk hecht grote waarde aan ‘dierbaarheid’: mensen moeten kunnen
houden van hun gebouw.“De behoeften van mensen veranderen voortdurend. Ze
willen zelf keuzes maken, en zoeken naar identiteit en verbinding. Ze hebben een
groeiende behoefte aan individuele keuzes op basis van steeds veranderende behoeften. Dat kan alleen als gebouwen en steden die behoeften kunnen accommoderen.
Dierbaarheid past in een maatschappij waarin verandering aan de orde van de
dag is. Dus moeten we dierbare gebouwen maken met toekomstwaarde. Dat is in
het verleden ook al vaak gebeurd: scholen werden woongebouwen, een kerkgebouw is in gebruik als sportzaal, en pakhuizen werden creatieve ruimtes.”
Ook het pand van Stadgenoot zelf is een Solid: het oude ‘Magazyn der Geneesmiddelen’ dat – zoals Bijdendijk het zo graag ziet – mooi veroudert en slijt, en van
binnen uiterst modern is gerenoveerd en ingericht. De directeur:“Stedelijke structuren zijn in staat hun karakter, sfeer en waarde lang te behouden. Daarom moeten we gebouwen creëren die veranderingen kunnen accommoderen en waarvan
mensen kunnen gaan houden. Dan geven we vorm aan een duurzame stedelijke
ontwikkeling. Echte duurzaamheid van gebouwen, gebieden en steden ontstaat
als we de verbinding weten te leggen met de duurzame gevoelens van mensen.
Een sustainable city is een rechtvaardige stad, vol schoonheid en creativiteit, een
ecologische stad waar gemakkelijk contact kan worden gelegd. Een compacte
stad en een gevarieerde stad.”
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totaal
seijkens
den
ouden
pakket
Wij begrijpen heel goed dat u liever niets met ons te maken heeft, dat u zich voor de volle 100% op uw
klanten wilt richten en dat u al die beroepsverzekeringen vaak oninteressant en duur vindt. Dat is mooi
want dat vinden wij bij Seijkens den Ouden ook. Daarom hebben wij samen met de VBO een totaalpakket
samengesteld met een beroepsaansprakelijkheids-, arbeidsongeschiktheids-, ziekteverzuim-, auto-,
inventaris-, computer-, gebouw- en pensioenverzekering. Deze producten zijn op het lijf van de VBO
makelaar geschreven en hebben twee dingen gemeen; een perfecte dekking en een super scherpe premie.
Wilt u meer weten? Bel met Ronald de Jong op 010 - 442 28 10 of 06 - 294 199 67.

www.seijkensdenouden.nl

SDO Advertentie Totaalpakket i1 1

Pensioenen, Hypotheken
en Verzekeringen.
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“Stedelijke structuren zijn in staat hun karakter,
sfeer en waarde lang te behouden. Daarom moeten
we gebouwen creëren die veranderingen kunnen
accommoderen en waarvan mensen
kunnen gaan houden”, aldus Bijdendijk
Echter: “Sommige bestemmingsplannen
bieden mogelijkheden voor een ruime
bestemming, en daar ligt een juridisch
beginpunt voor Solids. Echter: voor Solids
moeten normen aanvaard worden die de
regelgeving aan de zwaarste functies
verbindt, waardoor de gebouwen zwaarder en duurder worden. En voor functieverandering moet een vergunning worden verleend. Met wat beperkte
juridische wijzigingen en een zekere
mate van sturing op de toegestane bestemmingen kunnen die problemen voor
een groot deel worden opgelost. Maar
daarnaast zijn er natuurlijk nog financiële haken en ogen: de huurders zullen
wellicht lastig de financiering vinden
voor de binnenbouw.”
Ook daaraan heeft Stadgenoot gedacht,
zegt Coosje Brijker: “Met het stadsdeel
Amsterdam-Oost hebben we goede af-

spraken kunnen maken over de ruime
bestemming. Wat de financiering betreft: we zijn in onderhandeling met een
aantal banken. Aan hen wordt gevraagd
een speciaal product te ontwikkelen voor
de toekomstige bewoners van de Solids,

die hun inbouw moeten financieren. Senioren zullen dat veelal uit hun eigen
vermogen kunnen betalen, maar voor
mensen met een smallere beurs is een
andere vorm van financiering nodig. Een
hypotheek kan vanzelfsprekend niet, en
wij willen niet dat de bewoners een dure
persoonlijke lening moeten afsluiten. De
eerste gesprekken met de banken zijn
hoopgevend, dus daar komen we wel
uit.”
Tekst: Carola Peters
Beeld: Stadgenoot

‘Een prachtige plek’
Morad El Aisaoui is een jonge ondernemer, die samen met zijn broer een hostel
runt vlakbij het Amsterdamse Leidseplein. De broers worden geholpen door een
aantal jongeren. “Als ze niks beters te doen hebben, kunnen ze mij beter helpen.
Zo combineer ik jongerenwerk met het ondernemerschap”, zegt El Aisaoui. Hij kan
bijna niet wachten tot Solid11 aan de Constantijn Huygensstraat klaar is. “Ik wil
graag zo’n 600 m2 huren, voldoende voor 25 kamers. Daar wil ik werkloze jongeren inschakelen zodat ze werkervaring kunnen opdoen, maar ik wil ook stageplekken creëren. Natuurlijk weet ik dat we de hele inbouw zelf moeten regelen. Dat is
geen probleem, want dat gaan we ook met jongeren doen. Het geld dat we daarvoor nodig hebben, komt uit de verkoop van dit hostel.”
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Uw klanten een heldere
uitvaartverzekering

U een tevreden klant
‘Iedere uitvaart uniek’, dat is het motto van Yarden. Door onze

Voor de acceptatie van uw klanten hanteert Yarden een

jarenlange ervaring begrijpen wij dat geen mens hetzelfde is.

zeer soepel beleid, met slechts twee gezondheidsvragen.

En dat iedere uitvaart daarom een unieke gebeurtenis is.

Bovendien zijn kinderen t/m 18 jaar gratis meeverzekerd.

Begraven of cremeren, kofﬁe of champagne, sprekers, muziek
of stilte: iedere uitvaart is maatwerk, waarbij de uitvaartwensen

De Yarden Uitvaartverzekering is dus een helder product dat

van uw klanten en hun naasten centraal staan.

zich door u goed en gemakkelijk laat adviseren. Nieuwsgierig?
Neem contact op met uw Yarden account manager. Bent u nog

Met de Yarden uitvaartverzekering die speciaal voor en door

geen intermediair van Yarden? Bel dan met de businessdesk:

het intermediair is ontwikkeld, heeft uw klant een helder en

088 - 927 30 40.

transparant product met duidelijke voorwaarden.
Een van de unieke kenmerken van de Yarden uitvaartverzekering
is de volledige keuzevrijheid voor uw klant, waardoor deze zijn
volledige vrijheid behoudt.
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WONINGMARKTANALYSE OTB

a

Na de groeikernen, de compacte stad en het bouwen aan de stadsrand (Vinex) is
binnenstedelijk bouwen het meest recente concept in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Door nieuwbouw de komende jaren meer in de beschikbare ruimten in de
stadskernen te plannen, kan verrommeling van de buitengebieden én verloedering van vrijgevallen plekken in de stad worden voorkomen, zo is de gedachte.

Binnenstedelijk bouwen: belang of wens?
Sturing in de ruimtelijke ordening is nodig om
een dergelijk maatschappelijk belang veilig te
stellen boven de individuele belangen van woonconsumenten. Maar er zijn ook sociaal-economische aspecten aan het binnenstedelijk bouwen
verbonden. De nieuwbouw moet ertoe bijdragen
dat minder huishoudens de stad uittrekken. En
dan met name de huishoudens uit de middelste
inkomensklassen. Want dit kan (verdergaande)
segregatie naar inkomensniveau voorkomen,
voor meer draagvlak voor de aanwezige voorzieningen zorgen en de gemeentelijke belastinginkomsten verhogen.
Echter, op basis van de voorkeuren van huishoudens met verhuisplannen, zouden de stedelijke
gebieden in Nederland tot 250 duizend huishoudens met een bovenmodaal inkomen meer zien
vertrekken, dan er te verwelkomen zijn. Onder de
potentiële vertrekkers zien we onevenredig veel
dertigers en veertigers; vaak jongere gezinnen.
Het zijn vooral de jonge en oudere één- en tweepersoonshuishoudens en de huishoudens uit de
lagere inkomensgroepen die we terugvinden onder de blijvers en vestigers.
Om aan zowel de ruimtelijke ordening en de sociaal economische doelstelling tegemoet te komen, dient de nieuwbouw dus vooral te voorzien
in de woonwensen van de potentiële vertrekkers.
Uit enquêtes en vraaggesprekken met woonconsumenten blijkt dat de keuze van jongere huishoudens voor een niet-stedelijke woonomgeving
voornamelijk gebaseerd is op de (toekomstige)
aanwezigheid van kinderen. Ruimte in en om de
grondgebonden woning, een tuin, veilige speelplekken en een veilige route naar school blijken
harde wensen. Stedelijke woongebieden hebben
veelal het imago niet aan deze voorwaarden te
kunnen voldoen.
Dat imago wordt nog eens versterkt door de recente nieuwbouwproductie. Meer dan de helft
van het nieuwe woningaanbod in de stad bestaat
uit appartementen. Het bouwen van appartementen past namelijk beter in de gangbare
ideeën binnen de stedenbouwkundige ontwikke-

lingen en verhoogt de financiële baten van een
projectontwikkeling; noodzakelijk omdat het
bouwen in bestaand stedelijk gebied relatief
duur is. Het verplaatsen van bedrijven, het saneren van de grond, het (tijdelijk) herhuisvesten van
bewoners en het aanpassen van het bouwproces
aan de bestaande infrastructuur resulteert in
langere bouwtrajecten en hogere kosten.
Dat de potentiële stedelingen veelal juist geen
appartementen wensen, kun je ‘starheid’ van de
consument noemen, maar blijft een hard gegeven. Als het maatschappelijk belangrijk is om een
meer duurzame woningvoorraad en een heterogene stedelijke bevolking te krijgen, moet er
een andere bouwprogrammering tot stand komen. Naast grondgebonden woningbouw moeten ook aspecten als licht, lucht en ruimte een
centrale rol spelen. Want ook de huishoudens in
de stad hechten zeer aan meer publieke ruimte in
de vorm van pleintjes, stedelijk groen en waterpartijen. Dus ruimte-extensievere projectontwikkeling in de stad dan tot nu toe.
Maar omdat de grond in stadskernen relatief
duur is, zouden ook goed op de woonwensen
aansluitende woningen nog veel concurrentie
ondervinden van het woningaanbod in de stadsrand of het buitengebied. Het is niet in het belang
van individuele huishoudens met een midden of
hoger inkomen om te kiezen voor duurdere woningen in een maatschappelijk verantwoorde
woonomgeving; zeker niet in deze tijd. Het maatschappelijk belang van binnenstedelijk bouwen,
kan niet geheel worden gefinancierd door de toevallige huidige kopers en huurders. Nee, dit
vraagt om investeringen van de gehele maatschappij: burgers, marktpartijen én overheid.

Harry Boumeester
TU Delft, Onderzoeksinstituut OTB
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MAKELAAR VAN DE MAAND

Altijd op jacht naar
‘het koffiemoment’
Makelaar van de Maand Jurgen Kuipers
is liever actief dan reactief

]

Jurgen Kuipers van Kuipers Makelaardij in Zeewolde houdt van contact met
klanten. In zijn BOG- en retailactiviteiten kan hij zich dan ook volop
uitleven. Maar bij de woningmakelaardij ziet hij dat het vak verschraalt door
de toenemende invloed van internet.

Kuipers Makelaardij is een nog jong
makelaarskantoor in een al even jong
werkgebied. Jurgen Kuipers startte zijn
onderneming in 2005 in de gemeente
Zeewolde. De eerste woningen van deze
gemeente aan de zuidzijde van de provincie Flevoland werden pas in 1984 gebouwd. Alles hier oogt dan ook recent gebouwd en aangelegd. Dat was dan ook
wel even wennen in het begin. “Oorspronkelijk kom ik uit Twente en ik heb
met mijn ouders nog op de Veluwe gewoond. Mijn vrouw en ik kwamen hier in

Met name mensen uit de lijn Zwolle –
Amersfoort kozen voor Zeewolde. De prijzen liggen hier wat gunstiger. En er is veel
groen, ruimte, rust, water. Bovendien rijd
je binnen een paar minuten naar Harderwijk, aan de overkant van het water.”

Opbellen en je neus stoten
Aanvankelijk richtte het nog prille kantoor zich uitsluitend op de woningmakelaardij.“Ik prijs me nu gelukkig dat ik al
vrij snel ook in de huurmarkt ben gedoken. Ik kreeg er op een gegeven moment

“Ik deed gewoon wat ik altijd doe: direct opbellen.
Proberen kan altijd. Dan mag je meepitchen en vaak
leidt dat voor ons tot succes”
1998 wonen. Er was nog nauwelijks iets.
Je had twee winkelstraatjes en het zag er
allemaal nogal verdrietig uit, eigenlijk.
Dat is gelukkig vrij snel veranderd.” In
2005 gaf Jurgen Kuipers zijn commerciële functie in Amsterdam eraan om in zijn
woonomgeving de huidige makelaardij
op te zetten.“Dat eerste jaar was een uitstekend jaar. De markt was prima, je zag
veel trek vanuit het vasteland naar hier.

32

lucht van dat vastgoedbeleggers op zoek
waren naar makelaars met verstand van
verhuur. Ik deed gewoon wat ik altijd
doe: direct opbellen. Proberen kan altijd.
Dan mag je meepitchen en vaak leidt dat
voor ons tot succes. Op dit moment doen
we toch zo’n 120 huurwoningen, hier in
Zeewolde en in Almere. Dat wordt echt
een belangrijke tak van sport, zeker in
deze tijden van recessie.”
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’
Diezelfde snelle reactie op kansen leidde
er ook toe dat Kuipers Makelaardij in relatief korte tijd een uitstekende reputatie
heeft verworven op het vlak van BOG en
winkelvastgoed. “Daar heb ik gewoon
mee gemazzeld”, zegt Jurgen Kuipers,
maar dat is iets te bescheiden. In werkelijkheid heeft hij er heel veel energie in
gestoken. “Het begon met een nieuwe
winkelpassage hier in Zeewolde, Ravelijn.
Die is van een Rotterdamse ontwikkelaar.
Ik schreef hen een brief waarin ik mijn
diensten aanbood. Eerst hoor je dan een
tijdje niets. Maar je blijft proberen. We
mochten een presentatie geven in Rotterdam, waarin ik meteen maar mijn visie op de retail in heel Noord-Holland
ontvouwde. Dat viel in goede aarde.
‘Jouw aanpak is anders’, werd me verteld.
Veel andere makelaars hangen een poster achter een raam en wachten dan af.
Dat kan ik niet. Ik bel liefst alles en iedereen. Dan stoot je geregeld je neus, maar
dat hoort erbij. Zo heb ik nu wel een database met daarin alle relevante beslissers in de Nederlandse retailwereld. Het
is intensief relatiemanagement, maar
het werpt z’n vruchten af. Inmiddels zijn
we ook buiten Zeewolde al actief, tot in
Hilversum aan toe.”

Koffiemoment
Juist door die actieve manier van klanten
benaderen en de markt opzoeken heeft
Jurgen Kuipers een zekere haat-liefdeverhouding met internet. “Ik werkte hiervoor ook veel met internet, dus ik ken dit
fenomeen goed. Toegepast in de makelaardij vind ik eerlijk gezegd het vak nogal verschralen. Het leidt ertoe dat je de
klanten steeds minder ziet. Mijn vader
had ook een makelaardij en daar liepen
mensen altijd binnen. Dan kwam er direct een gesprek op gang. Je hoort wat

“Zo heb ik nu wel een database met daarin
alle relevante beslissers in de Nederlandse retailwereld.
Het is intensief relatiemanagement,
maar het werpt z’n vruchten af”
mensen zoeken. Kunt ze wijzen op alternatieven. Ik noem dat ‘het koffiemoment’. Door de opkomst van internet is
daar veel minder gelegenheid toe. Als er
iemand naar Zeewolde wil verhuizen,
dan weet ik dat pas op het moment dat
een brochure wordt opgevraagd of gedownload. Daarvóór is er al van alles gebeurd waar je bijna geen grip op hebt.
Mensen kijken naar plaatjes en als iets
niet bevalt, dan klikken ze direct weg. Het
gaat dus vaak minder om de woning zelf
dan om de presentatie daarvan. Het valt
of staat met je foto’s. Soms zelfs met de
meubelen die al dan niet in beeld zijn. Irrelevant, maar mensen beslissen er wel
in belangrijke mate op.”

Sleuren en trekken
Om toch zoveel mogelijk mensen naar
de woningen te krijgen, bedenkt Kuipers
Makelaardij samen met collega-makelaar Klik op Huizen allerlei promotionele

acties. Alleen al de samenwerking met
Klik op Huizen is een slimme zet gebleken. Jurgen Kuipers: “Een woning die bij
één van ons wordt aangeboden, wordt
via beide kantoren in de markt gezet.
Dat spreekt mensen zeer aan: twee voor
de prijs van één. Ook bedachten we het
mechanisme ‘Kijken Zonder Afspraak’.
Potentiële kopers kunnen dan op zelf te
bepalen momenten zonder makelaar in
een bepaald huis gaan kijken. Dat is
prettig laagdrempelig. Ik moet er wel direct bijzeggen, dat het niet voor elke verkopende partij een goed middel is. Het
huis moet altijd aan kant zijn. Je moet
vooraf geen bloemkool gekookt hebben.
En vooral niet te veel praten over de
prijs. Er zit dus een zeker risico aan. Maar
in deze tijden moet je alles proberen.
Dus dit ook.”
Tekst: Henk de Kleine
Beeld: Kuipers Makelaardij
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ADVERTORIAL

MEDIA CONTROL

6OOR MAKELAARS EN TAXATEURS

'RATIS WEB APPLICATIE
6"/ -EDIA CONTROL IS EEN WEB TO COMMUNICATION APPLICATIE DIE U IN STAAT STELT SNEL EN EENVOUDIG DRUKWERK
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WILLEN DELEN MET COLLEGA´S
$E EERSTE VIJF AANMELDINGEN MOGEN NAAST PAKKET 
mmN JAAR LANG GRATIS GEBRUIK MAKEN VAN PAKKET 

"EL VANDAAG NOG MET     EN MELD U
AAN ALS PILOT KANDIDAAT

6OORDELEN VOOR U

0AKKET 
)NVESTERING `   PER MAAND EN mmNMALIG DE KOSTEN VOOR
EIGEN TEMPLATES
-OGELIJKHEDEN AANBRENGEN VAN NAAM EN ADRESGEGEVENS OP
CONSUMENTENFOLDER FOLDER 7/: EN VOORWAARDENBROCHURE
EN ALLE DOOR 6"/ -AKELAAR ONTWIKKELDE MARKETINGUITINGEN
4EVENS DE MOGELIJKHEID TOT HET PLAATSEN VAN FOTO´S VAN UW
OBJECTEN
$IT ALLES IN UW EIGEN OP MAAT GEMAAKTE HUISSTIJL
)NLOGGEN MET PERSOONLIJKE INLOG

'EEN TRAINING NODIG
'EEN PROGRAMMA INSTALLEREN
O $RUKKERIJ ONAFHANKELIJK
O (UISSTIJLBEWAKING
O %IGEN FOTO DATABASE
O
O

-OGELIJKHEID TOT HET ONTVANGEN VAN DRUKKLARE BESTANDEN

6"/ -EDIA CONTROL IS EEN SAMENWERKING VAN 6"/ -AKELAAR EN .ADORP $RUK BV
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Als u kansrijk vastgoed wilt ﬁnancieren,
zorgen wij snel voor de doorbraak

Het succes van een vastgoeddeal hangt maar al te vaak af van snel handelen.
Ziet u kansen in een bepaald object, dan wilt u dus snel weten of u het
gefinancierd kunt krijgen. Of uw aanvraag nu via uw intermediair of direct
binnenkomt, bij de RNHB Hypotheekbank weet u binnen een werkweek waar
u aan toe bent. En als het moet nóg sneller.
RNHB Hypotheekbank is gespecialiseerd in de financiering van beleggingsvastgoed en bedrijfspanden in het middensegment. Behalve op een snelle,
klantvriendelijke service kunt u rekenen op flexibele financieringsoplossingen.
Daarbij kunnen wij vaak nét even verder gaan dan grote, niet gespecialiseerde
hypotheekverstrekkers. Zo kijken wij niet alleen naar ‘de stenen’, maar ook naar
de ondernemer achter het object en zijn visie.
Meer weten over onze persoonlijke benadering van de vastgoedmiddenmarkt?
Bel dan 030 - 755 20 00 of kijk op www.rnhb.nl.

Financier van de vastgoedmiddenmarkt.
Leidseveer 30 - Postbus 2244 - 3500 GE Utrecht
Telefoon 030-755 2000 - Fax 030-755 2020 - www.rnhb.nl - info@rnhb.nl

