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Warming up: 

Hallo vastgoedprof’s…..ready to rumble?

Dagvoorzitter Saskia Paulissen
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Premium Edition Vastgoed 3.0

Warming up
Saskia Paulissen

Meebouwen aan Eindhoven? 
Yasin Torunuglu & Vera Gielen

Creating Living Environments
Gebiedstransformatie Desiree Uitzetter
Campinaterrein Timon van der Horst

13.30 uur

13.45 uur

14.20 uur

14.55 uur

Ontvangst

3.0 Bites & Drinks

Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece.

15.45 uur

‘Real Estate the Next Level

14 NOVEMBER 2018
Campinaterrein
Eindhoven 

Energy & Brain  Break

Future of the City
Winy Maas

Robot Love
Ine Gevers

16.45 uur

17.00  uur

Van visie naar prijswinnaars
Paul Stavert 

14.20 uur

Cooling Down
Saskia Paulissen16.55 uur



Meebouwen aan Eindhoven?
Yasin Torunoglu (gemeente Eindhoven)
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Meebouwen aan Eindhoven? 
De Praktijk
Vera Gielen (gemeente Eindhoven)
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Stedelijke transformatie: 
uitdagingen, sucessen en
realisatiekracht
Desirée Uitzetter (bpd)

real estate the next level



Stedelijke transformatie: uitdagingen, 
successen en realisatiekracht 

DESIREE UITZETTER 14 NOVEMBER 2018



5 uitdagingen voor transformaties voor een gebiedsontwikkelaar …

• Van alle tijden maar zeker voor toekomst:
integrale visie

• Meer nodig dan ooit: lef en langjarig commitment

• Blijvend ‘knelpunt’: risicodragende financiering

• Veel meer aandacht nodig: kennis

• Nieuwe hit met toekomst: DAT-en
Flexibiliteit
scenario’s, 

aanpassings-
vermogen, 
wendbaar, 

stuurman/vrouw Financiën
business-

case, 
fasering, 

onrendabel

Focus
op uitvoerings-

kracht, realisatie, 
omgevings-

management

Fun 
community 
bouwen en 

samen-
werken

Succes-
factoren

Flow
kennis, 
kunde, 

creativiteit





Samenwerken: diversiteit aan disciplines, Regio-Hoofdkantoor, vakwereld, 
overheden/politiek alignment, kennisinstellingen, klanten



Verstedelijkingsopgave is een integrale opgave en vergt regie voor middellange
termijn



Verstedelijkingsopgave is complex en ‘it is all in the mix’

Trans-
formatie

Inbreiden/
herstruc-
tureren

Duurzame
stads-

randen

Nieuwe 
uitleg

Innovaties 
mobiliteit en 

bereikbaarheid

Bio-
diversiteit

Energie-
transitie

Huishoudens-
samenstelling

Klimaat-
adaptatie

Omgevings-
wet

Gezond-
heid



Plan
Investeringen van 

honderden miljarden 
euros risicodragend 
verwerven grond/ 

opstal, economische 
impuls ontwikkel/bouw, 

substantiële rijks-
bijdragen voor infra en 

sanering

v

Langjarige 
samenwerking 

overheden-marktpartijen 
maak samen ruimtelijke 

toekomstvisie, werk 
samen op gebiedsniveau 

voor lange tijd, samen 
met 

bewoners

Plus … verstedelijking is meer dan wonen alleen!

> Wonen
woon-werk 

milieus, 
bedrijvigheid, 

publieke 
voorzieningen

Versnel ontwikkel/ 
bouwproces

investeer in mensen, 
ondersteun 

gemeenten, realisme, 
pas op stapelen 

ambities



• Binnenstedelijke transformatie

• Ingekrompen organisaties

• Andere verhouding overheid-markt

• Andere grote opgaven

• Decentralisatie

• Afwezigheid budgetten

Waarom programma nodig? 

@ruimtevoorwonen www.stedelijketransformatie.nl



1. Concrete transformatieprojecten 
versneld tot uitvoering brengen

2. Gemeenschappelijke problemen 
doorgronden en oplossen

3. Opgedane kennis verankeren in 
onderwijs en opleidingen

Intensiveringsprogramma

@ruimtevoorwonen www.stedelijketransformatie.nl



Aangemelde gebieden

• Amersfoort (De Hoef)
• Amsterdam (Amstel III en De Nieuwe Plantage)
• Bergen op Zoom (Plein 13 e.o.)
• Breda (Gasthuisvelden, Havenkwartier en CSM)
• Delft (Schieoevers)
• Den Haag (Binckhorst) 
• Dordrecht (Amstelwijck en Spoorzone)
• Groningen (Eemskanaalzone)
• Hattem (Bedrijventerrein ’t Veen)
• Heerhugowaard (Stationsgebied)
• Heerlen (Urban Heerlen)
• Hoorn (Poort van Hoorn en Holenkwartier)
• Leiden (Leiden Noord – Kooiplein)

• Leidschendam-Voorburg (Klein Plaspoelpolder) 
• Lelystad (Lelycentre)
• Leusden (Princenhof)
• Nieuwegein (Edisonbaan)
• Oosterhout (Arendplein)
• Oss (Wal Kwartier)
• Rotterdam (M4H)
• Stichtse Vecht (Planetenbaan en Bisonspoor)
• Utrecht (Merwedekanaalzone)
• Woerden (bedrijventerrein Middelland)
• Zaanstad (MAAK Midden/Kogerveld e.o.)
• Zwolle (spoorzone en schil centrum)

@ruimtevoorwonen www.stedelijketransformatie.nl



Thema’s

• Kansen revolverend fonds
• Financieel-economische 

arrangementen/onrendabele toppen
• Kostenverhaal
• Tenderen gebiedstransformaties
• Parkeren en bereikbaarheid
• Versnipperd grondeigendom
• Bouwen naar behoefte
• Kwaliteit van plan
• Flexibele planvorming

• Samenwerken
• Planschade
• Kansen in milieunormen
• Veranderingen Omgevingswet
• Rol cultuurhistorie
• Participatie
• Verkorten doorlooptijd
• Doorzettingsvermogen
• Combinatie opgaven: duurzaamheid, 

gezondheid, inclusiviteit

@ruimtevoorwonen www.stedelijketransformatie.nl



Onrendabele toppen
• 78% van projecten heeft publiek tekort  
• Ca. € 13.000 per woning

• Oorzaken: openbare ruimte, plankosten, 
infrastructuur, sloop- en saneringskosten 

1. Extra geld / verdienpotentie vergroten
2. Investeringen omlaag of verschuiven
3. Publieke middelen inzetten

@ruimtevoorwonen www.stedelijketransformatie.nl



Inzichten uit 27 
BPD projecten



27 projecten onderzocht met gemiddelde looptijd van 15 jaar
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De Vlijt, Apeldoorn
Holwert-Zuid, Coevorden

Waalfront, Nijmegen
Parkhaven, Utrecht
Melkmarkt, Zwolle

Prinsenpoort, Zwolle
Veneetse Kade, Alkmaar

Plantage De Sniep, Diemen
Oud-IJmuiden, IJmuiden

De Nieuwe Veiling, Noord-Scharwoude
Oostpoort, Amsterdam

Laan van Spartaan, Amsterdam
Vinckebuurt, Uithoorn

Carolus, Den Bosch
De Boswachterij, Dorst

Dorpshart, Helvoirt
Park Luistruik, Nuenen
KVL-terrein, Oisterwijk

Berghkwartier, Oss
Wagnerplein, Tilburg

Irishof, Eindhoven
Stadhouderspark, Vught

CBS-locatie , Voorburg
Merwehoofd, Papendrecht

Hart van ‘s-Gravenzande
SDU-locatie (Binckhorst), Den Haag

Centrumplan Bergschenhoek

Regio Noord-
Oost & Midden

Regio 
Noord-West

Regio Zuid

Regio 
Zuid-West



Belangrijkste uitkomsten



GOEDE MORGEN!
SLACHTHUISHOF 

HAARLEM



Waalfront - Nijmegen Handelskade



Waalfront - Nijmegen Honigcomplex



Publiek Nijmegen

• Maatschappelijk rendement
• Stad, leefomgeving, woningen
• Duurzaam
• Kiezer centraal
• Politieke besluitvorming

Spanningsveld PPS en dynamiek van samenwerken

Privaat BPD

• Financieel rendement
• Kostenreductie en optimalisaties
• Tijdelijk 
• Klant centraal
• Bedrijfsmatige besluitvorming

geen vertrouwen vertrouwen 
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‘ambassadeur
’

‘tegenspeler
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‘voorstander
’

‘dwarsligger
’



Binckhorst – Den Haag



Samenhang bewaken: DAT-en

• Mix organisch, plot en gebiedsniveau

• Gezamenlijke marktpartijen

• Aanbod gemeente

• Samenhang gebied

• Kwalitatief-ruimtelijke principes

• Open voor andere deelnemers

• Hoe borgen?



ODE - Amsterdam



Oud IJmuiden – vanaf 1995



Campina Eindhoven …



Tot slot 5xF gaat ook over:

• Teamsport, trainen, selecteren, doorontwikkelen

• Korte en langere termijn

• Kennis, creativiteit

• Binnen- en buitenwereld, positie in de keten 

• Doorgronden van de businesscase, elkaars belangen, behoud investeringen in gebied



Vragen?

Onderdeel van Rabobank



Campinaterrein…the next level
Timon van der Horst (bpd)
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Energy & Brain  Break

real estate the next level



Van visie naar prijswinnend project
Paul Stavert (Powerhouse Company)

real estate the next level



POWERHOUSE COMPANY
ARCHITECTURE  /  DESIGN  /  STRATEGY



Powerhouse Company designs generous 
architecture that combines a fascination with 
the craft of architecture, site-specific 
influences, and our clients’ ambitions.



Powerhouse Company is founded in 2006 
and employs 90 architects and designers 
across four studios in Rotterdam, Beijing, 
Oslo and Munich.



VILLA 1  |  POWERHOUSE COMPANY



VILLA 1  |  POWERHOUSE COMPANY



























Puntentelling



Ambitie
document



Hoe maak je een icoon voor Brainport Eindhoven en 
tegelijkertijd een plek voor alle Eindhovenaren?



Team



Context





Ensemble Icoon

Ontwerp
Strategie





Referentie
Studie

Rockefeller center - Raymond Hood

SOHO - Riken Yamamoto

Studio Gang Kanyon Shopping Mall - Jon Jerde



Ontwerpend
Onderzoek





Concept





Inpassing





Begane 
Grond

Concept retail
Stadslobby

Expo

Innovation

Cafe

Restaurant





Woon
Verdieping





Publiek
Programma













Skyline









Indiening & jury rapport



Indiening



Ruimtelijk ontwerp en gebiedsvisie:

“Er is veel waardering voor hoe dit voorstel ondanks zijn schaal 

voorziet in een fijnmazig en toegesneden stedelijk netwerk (district). 

Het plan gaat op overtuigende wijze om met de diagonaal station-

lichttoren.”

Jury 
rapport

Interactie:
“Amvest zocht potentiële bewoners op om mee in gesprek te gaan. 
Voor hen is tijdens de wedstrijd de interactie in de breedste zin al 
begonnen. 
Daarnaast beschouwen zij hun ontwerp uitdrukkelijk als een 
prototype. Dit biedt speelruimte aan toekomstige stakeholders.”



Samenwerking



Dialoogrondes



Ontwerpteam



Concurentie



Hurks
Barcode



BPD
OMA



Paul Stavert
Partner architect

Powerhouse Company
paul@powerhouse-company.com

Vragen?

mailto:paul@powerhouse-company.com






















City of the Future

Winy Maas (MVRDV)
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3.0 Bites & Drinks 
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