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H
et expertpanel 
buigt zich over de 
ambities voor 
Nederland, zoals 
geformuleerd in 
de Bouwagenda. 

In Nederland moeten in korte tijd 
1 miljoen nieuwe woningen wor-
den gebouwd. Hoe realistisch is die 
ambitie? Kan dat zonder het 
Groene Hart te verkwanselen?
Roel Vollebregt: ‘De vraag naar 
zoveel nieuwe woningen is hele-
maal in lijn met de groei van het 
aantal huishoudens. Dat weten we 
al veel langer, maar de afgelopen 
jaren durfden we dat niet onder 
ogen te zien. De beweging van 
gezinsverdunning gaat onvermin-
derd door: mensen leven vaker 
alleen of kiezen voor een echt-
scheiding, mensen worden ouder. 
Crisis of geen crisis.’

Dick van Hal: ‘Voor de kwaliteit 
van leven hebben we die wonin-
gen beslist nodig. Ze moeten in 
onze economische en demografi-
sche groeigebieden worden 
gebouwd, maar dat kan niet alle-
maal in binnenstedelijk gebied. 
We zullen naar de ontwikkeling 
van groene wijken aan randen van 
die steden moeten kijken. Er kan 
ook wel aan die stadsranden wor-
den bijgebouwd, maar uit oogpunt 
van duurzaamheid is het belang-
rijk dat Groene Hart te behouden. 
We kunnen alles volbouwen, van 
de Randstad een soort Hong Kong 
maken, maar dan verliezen we ons 
unique selling point.’ 
Vanwege die urbanisatie is het vol-
gens hem belangrijk meer werk te 
maken van nieuwe infrastructuur. 
‘Goede verbindingen zijn van het 
grootste belang. Wij verwachten 
dat de aanwezigheid van openbaar 
vervoer steeds belangrijker wordt, 
zeker tussen de vier grote steden.’
Roel Vollebregt is niet direct gerust 
op de uitkomst. Hij verwijst naar 
het gebied tussen Rotterdam en 
Gouda. ‘De Rotterdamse wijk Nes-
selande is aangesloten op het 
metronetwerk. Op enig moment 
zal de nabijgelegen Zuidplaspolder 
in ontwikkeling worden genomen. 
Er komen misschien wel 20.000 
woningen, maar de gemeente 
Zuidplas heeft niet de power van 
de grote stad. Die metro zie ik nog 

niet komen.’ Op zo’n moment 
ondervindt, zo meent Vollebregt, 
ons land de gevolgen van het ont-
breken van centrale regie in de 
ruimtelijke ordening. ‘Ruimtelijke 
ordening is gedelegeerd naar pro-
vincies en gemeenten, maar de 
ontwikkeling en bouw van al die 
woningen en alles wat daarbij 
hoort, lukt niet zonder bepaalde 
sturing. Daarin moet echt iets 
gebeuren; niet op zijn minst ook 
vanwege het ontbreken van vol-
doende plancapaciteit. Tijdens de 
crisis hebben we veel bouwplan-
nen geschrapt. We kunnen nog 
vier jaar vooruit, maar daarna ont-
staat een gebrek aan woningbouw-
locaties.’
Van Hal: ‘De verantwoordelijkheid 
voor de ontwikkeling van ons land 
is vaker genoemd. Nederland is 
maar een klein landje. De ruimte-
lijke ordening moet goed worden 
gecoördineerd. Het gaat niet om 
Zuid- of Noord-Holland of Utrecht. 
Het gaat om Nederland, de Hol-
land Metropool of de Groene 
Delta.’

Om een positie op de wereldkaart 
te behouden zou de overheid dus 
meer mogen doen op gebied van 
ruimtelijke ordening. Het expert-
panel ergert zich tegelijkertijd aan 
de onwil van het Rijk om de huur-
wetgeving voor winkels wat flexi-
beler te maken. ‘In onze winkelge-
bieden zijn enorme transformaties 
nodig. Retail is de meest dynami-
sche vastgoedsector, maar de wet-
geving loopt achter op de verande-
ringen die de maatschappij 
doormaakt,’ zegt Van Hal. 
Marcel de Boer valt hem bij. ‘We 
willen te veel beschermen. Neem 
de Mall of the Netherlands in Leid-
schendam. Om het winkelgebied 
voor consumenten aantrekkelijk te 
houden, is het de bedoeling elk 
jaar tien procent van de winkeliers 
te vernieuwen. Dan lukt niet met 
rigide huurcontracten. Waarom is 
er in winkelcentra met een mooi 
bestedingspatroon geen ruimte 
voor kortere looptijden?’ 
Van Hal: ‘Dat vraagt een meer 
dynamische wetgeving. Beleggers 
willen graag zekerheid over het 
behoud van de aantrekkingskracht 
van een winkelgebied, maar om 
transformaties gestalte te geven 

zouden we een wat soepeler huur-
recht moeten hebben.’ 
De Bouwagenda omvat veel meer 
onderwerpen. Zo moet de 
bestaande woningvoorraad in 
hoger tempo worden verduur-
zaamd. ‘Daar moet geld voor op 
tafel komen,’ aldus Van Hal. ‘Dat 
geldt voor zowel de vrije huur-
markt, als de sociale sector. Corpo-
raties zouden geholpen zijn met 
de ombouw van de verhuurderhef-
fing in een investeringsverplich-
ting voor meer duurzaamheid. Met 
een bedrag van 1,7 miljard per jaar 
kunnen zij grote stappen zetten.’

Ook interessant. Hoe kan de parti-
culiere koopwoningvoorraad wor-
den verduurzaamd? Van Roggen 
voorziet daarbij een rol voor de 
banken. ‘Daar is nog geen goed 
instrument voor ontwikkeld, maar 
ik verwacht wel dat banken een 
rol krijgen om ervoor te zorgen 
dat woningen van particulieren op 
een goed label komen.’ Hij verwijst 
naar de betrokkenheid van NIBC 
in Duitsland bij de verhuur van 
zonnepanelen. ‘Consumenten kun-
nen zonnepanelen leasen. Wij 
financieren dat en zetten die lenin-
gen door naar pensioenfondsen. 
Bij ons zal op enig moment een 
structuur moeten ontstaan, dat 
mensen in één pakket gevelisola-
tie, beglazing en zonnepanelen 
afnemen en die investering in een 
bepaalde periode aflossen.’
In de kantorenmarkt stijgt het aan-
tal renovaties. Ook daarbij speelt 
verduurzaming een rol, consta-

teert Vollebregt. Maar de markt 
heeft volgens hem nog niet veel 
belangstelling voor de eis van het 
Rijk dat alle kantoren in 2023 over 
minimaal label C moeten beschik-
ken. Marcel de Boer is het met 
hem eens. Veel eigenaren zijn nog 
helemaal niet bezig met dat ver-
plichte energielabel.
Van Hal voorziet op de kantoren-
markt een scherpere tweedeling. 
‘Het verschil tussen goede en 
slechte kantoren zal verder toene-
men. Er wordt alleen in kantoren 
op goede locaties geïnvesteerd. Een 
verouderd kantoorgebouw in 
Amsterdam in nabijheid van auto-
wegen en openbaar vervoer wordt 
dan nog wel aangepakt, maar een 
twintig jaar oud kantoor op een 
industriegebied met weinig reu-
ring aan de rand van bijvoorbeeld 
Nijmegen treft een ander lot. Wie 
wil daar nog in investeren? Dat 
krijgt een investeerder niet rond 
gerekend.’ 

Soms is sloop of transformatie 
mogelijk. ‘Neem de recente plan-
nen voor Hyde Park; leegstaande 
kantoren op Beukenhorst-West in 
Hoofddorp maken plaats voor 
woningen. Dat is een mooie ont-
wikkeling: lege kantoren van de 
markt, goede woningen erbij.’
De Bouwagenda wijst verder op de 
noodzaak door gebruik van nieuwe 
technologie het bouwproces te ver-
snellen. ‘Dat gebeurt ook. Ons 
bedrijf krijgt steeds meer een tech-
nologisch karakter’, zegt Volle-
bregt. Hij wijst op technische inno-

vaties bij de bouw van kantoren. In 
dergelijk vastgoed is sprake van 
een veelheid aan installatietech-
niek. ‘BAM heeft een speciaal 
bedrijf opgericht voor modulair 
ontwikkelen en bouwen. Zij zijn 
met name bezig met het opknip-
pen van installatietechniek. Nu 
nog worden leidingstraten veelal 
handmatig aangebracht. BAM kop-
pelt bij een aantal projecten de 
benodigde kabels en leidingen als 
legostenen aan elkaar. Daar zit een 
enorme innovatiekracht; ook als 
gekeken wordt naar de enorme 
voordelen die dit biedt voor de 
gewenste circulariteit.’
Marcel de Boer herkent de snel-
heid waarmee de bouwsector 
nieuwe bouwmethodes ontdekt. 
‘Tijdens het NVM-innovatiecongres 
hebben we gesproken over slimme 
kantoren. Kanalenstelsels kunnen 
direct bij de bouw in de vloeren 
worden verwerkt.’ Alleen innove-
ren en versnellen is voor hem niet 
genoeg. ‘We zullen ook moeten 
nadenken over de vraag hoe we 
omgaan met grondstoffen en de 
verplaatsing van al die grondstof-
fen. Vaak denken we nog dat een 
gebouw een levensduur heeft van 
minstens vijftig jaar, maar waarom 
denken we niet in cycli van tien 
jaar. Dan verdwijnt de grondstof 
niet, maar krijgt een gebouw wel 
een andere functie.’

Het expertpanel staat ook stil bij 
de kans op een nieuwe economi-
sche crisis en de tumultueuze ont-
wikkelingen op de woningmarkt. 

‘Wij leven in een bijzondere tijd’
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Jan Willem van Roggen spreekt 
van een ‘vreemde wereld’. ‘Wij 
leven in een bijzondere tijd. De 
rente is laag. Er wordt op grote 
schaal geld bijgedrukt. We kennen 
allerlei politieke spanningen: 
Brexit, Trump, problemen in het 
Midden-Oosten. Op enig moment 
kan er iets gebeuren, daar moeten 
we op voorbereid zijn.’
Met name in Amsterdam is sprake 
van sterke stijging van de woning-
prijzen. Van Roggen is daarover 
bezorgd. ‘Vijf jaar geleden kon je 
in de hoofdstad nog rustig naden-
ken over de aankoop van een 
woning. Nu moet op de stoep een 
bod worden uitgebracht; de poten-

tiële koper moet gelijk fors over-
bieden.’
Volgens De Boer lost de markt die 
gekte wel op. ‘Als Amsterdam te 
duur wordt, gaan mensen andere 
keuzes maken. Dan kiezen zij voor 
Rotterdam en nemen ze de trein 
naar Amsterdam om daar te wer-
ken.’ 
Ook Van Hal is enthousiast over 
Rotterdam. ‘Er zijn tal van plannen 
voor nieuwe woontorens. Dat vin-
den wij een hele interessante ont-
wikkeling. Ons jachtgebied ver-
schuift ook; we investeren 
tegenwoordig meer in Rotterdam 
dan in Amsterdam.’
Van Roggen financiert bouwprojec-
ten. Hij ziet een nieuwe generatie 
ontwikkelaars op zijn kantoor ver-
schijnen. ‘De mannen in Bentleys 
maken plaats voor jonge ontwikke-
laars die aan de TU in Delft hebben 
gestudeerd en met de tram bij ons 
arriveren.’ Wel zijn dat volgens 
hem vaker mensen zonder vol-
doende eigen middelen. ‘Een 
woontoren bouwen zonder zelf 
geld in te brengen, doen we niet 
meer. Maar het zijn wel jonge 
kerels met goede plannen. Wij 
brengen hen daarom graag in con-
tact met entrepreneurs die in der-
gelijke projecten willen meeinves-
teren. Wij doen vervolgens de 
financiering.’ 
Tot slot buigt het panel zich over 
de problemen rond de inrichting 

van het register voor taxateurs 
(NRVT). Marcel de Boer, directeur 
van Troostwijk, is niet verbaasd 
over de kritiek van de zijde van 
RICS en de kritische brieven van 
De Nederlandsche Bank en AFM. 
‘Tijdens de kredietcrisis is gecon-
stateerd dat er te wild werd gefi-
nancierd. Daarna zijn kwaliteit, 
onafhankelijkheid en transparan-
tie van de taxatiepraktijk aan de 
orde gesteld. De risico’s waren niet 
in control. Vervolgens hebben we 
vele jaren met elkaar gesproken 
over het optuigen van een register 
op basis van zelfregulering, maar 
de markt was nog niet zover. Dan 
duurt het lang, dan ontstaan er 
conflicten en stappen op enig 
moment mensen op. Vervolgens 
gaat de buitenwereld lastige vra-
gen stellen. Ik begrijp dat allemaal 
goed, maar het register moet eind 
dit jaar echt op orde zijn.’

In het verleden heeft hij vraagte-
kens geplaatst bij de voorgenomen 
inrichting van het register. ‘Het 
register met zijn Kamers is geba-
seerd op wat vroeger het model 
was, maar de markt slaat een heel 
andere weg in. Wij zijn op portfoli-
oniveau steeds meer bezig met 
simulaties, automatic valuations 
en beeld/desktopwaardering. Som-
mige wetenschappers voorspellen 
dat de taxateur helemaal ver-

dwijnt. Dat geloof ik niet, maar 
taxeren wordt steeds meer een 
door data gedreven activiteit. Het 
bestuur van het NRVT moet mee-
gaan in de veranderingen.’
Vanwege al die technologische ont-
wikkelingen toont De Boer zich 
ingenomen met de overname van 
de Troostwijk Groep door de 
Spaanse branchegenoot Tinsa. ‘De 
taxatiesector moet opschalen. 
Taxatiediensten worden steeds spe-
cialistischer. In beoordelingsmodel-

len wordt technologie steeds 
belangrijker. Tinsa is zo’n door 
technologie gedreven dataonderne-
ming. Wij vormen hun Europese 
hoofdkantoor en gaan ons volledig 
richten op technologische innova-
tie. Daar is veel geld voor nodig. Ik 
verwacht echt dat voor de lange 
termijn de overname van Troost-
wijk een goede stap zal zijn.’


