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Vandaag…
1. Samenwerken in gebiedsontwikkeling

▪ Chander Jagernath

2. Parteon – Samen meer mogelijk maken; visie op samenwerking

▪ Monique Kwaak

3. Staedion en Heijmans – Samenwerken in Den Haag Zuidwest

▪ Dré Boidin

▪ Bas Verstijnen

4. In gesprek met elkaar

19-5-2022 Dag van de Projectontwikkeling: Samenwerken in gebiedsontwikkeling





Samen meer 
mogelijk maken

Monique Kwaak

19 mei 2022

Dag van de Projectontwikkeling 



Even voorstellen

Parteon organisatie met ruim 16.000 woningen
Actief in de Zaanstreek
Circa 200 medewerkers
Stevige investeringsopgave in de bestaande voorraad
Nieuwe Visie
Urgentie
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Visie
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Ambitie Zaanstad

Toevoegen van 20.000 woningen aan de stad; 
voornamelijk binnenstedelijke (her)ontwikkeling en 
transformatie.

Ambitie Parteon

Voor onze portefeuille-ambitie is in de komende 10 
jaar een toevoeging nodig van ruim 4.000 woningen. 

Wat?

1. Sloop- nieuwbouwopgave

2. Verdichtingsopgave

3. Acquisities

Uitbreidingsopgave
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Duidelijke regels voor sociale huisvesting en beperken van de financiële risico’s:
Corporaties terug naar hun kerntaken
Afbouw van ontwikkelportefeuille en vaak ook ontwikkelafdelingen

Sinds 2018 weer meer ruimte maar 
niet terug naar de oude situatie:

Ruimte voor de maatschappelijke taken
 en middensegment

Nieuwe samenwerkingsvormen

Ontwikkelen door corporaties na de 
Woningwet 2015
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Rode draad: dat kunnen we niet alleen maar doen we samen

NH Bouwstroom
• Uitvraag op de markt met 7 corporaties
• Doel om een langjarige samenwerking aan te gaan om zo samen sneller betere en 

slimmere woningen te ontwikkelen en realiseren.
• Vooravond van de gunning aan 6 tot 7 partijen

Tenders van eigen bouwlocaties
• Uitvraag bij marktpartijen op duurzaamheid
    en circulariteit

Hoe pakken we de opgave aan?
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Verdichtingslocaties
Antwoord op de wooncrisis
Versterken van de wijken
Verbeteren van de woonkwaliteit

Uitdagingen:
Herhuisvestingsopgave
Behoud sociale structuur
Betaalbaarheid 

Samen meer mogelijk maken: 
Strategische partners zijn nodig voor langjarige allianties
Samenwerking tussen marktpartij, gemeente, corporaties en huurders

Hoe pakken we de opgave aan?



Vragen? 

En hoe werkt zo’n samenwerking in de praktijk?
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De Dreven, Gaarden en Zichten
Den Haag 

Herstructurering naoorlogse tuinsteden
Samenwerking Staedion - Heijmans 



Slechtste rapportcijfer 
van Nederland

• 10,4% in de bijstand

• 19,7% inkomen onder/rond sociaal minimum

• Gemiddelde inkomen € 22.400

• Veel toewijzingen aan laagste inkomensgroepen 

door Europa-norm en veel sociaal bezit 

• Gemiddeld huurprijs niveau € 523 per maand (voor 

huurtoeslag)





Programma Dreven, Gaarden en Zichten

Dit gaan we doen de eerstvolgende 15 jaar

1776 woningen slopen
292 woningen renoveren
6.000 m2 BOG renoveren

Nieuwbouw programma
14.000 m2 BOG
  5.000 m2 MOG
  2.800 sociale huurwoningen
     300 overige sociale woningen
Circa 2.400 middenhuur en vrije sector
Extra woningen 3.500 (verdichting)



• Behoud en uitbreiding sociaal én sterkere schouders de 

buurt in. 

• Investeren op sociale structuren

• Betere woningen én een betere buurt

Strategische keuzes:Legitimatie verdichting

 Bewoners centraal Gebiedsontwikkeling
• Verdichten zonder in de groenstructuren te bouwen

• Verdichten zonder meer parkeren op straat (afname)

• Gezinnen koppelen aan toe-eigenbare buitenruimte 

• OV-sprong en mobiliteitstransitie

Dip beperken



Vertrekpunt: de buurt

• De identiteitssessies. signaal: jullie helpen ons niet

• Waardering voor groenstructuur

• Mentale veerkracht beperkt 

• Vertrouwen in instituties kwijt

• Lokaal ondernemerschap gedeeltelijk aanwezig

• Diversiteit in culturele en maatschappelijke 

achtergronden;

• Geen overheersende groepen

• Onderling zeer tolerant

• Technische staat woningen: 

• veel klachten

• Oude technologie zet op achterstand  

(gasrekening)



Vertrekpunt: Samenwerking

Staedion Heijmans: 
- Staedion: 100% grondpositie 

- Staedion opgave: vastgoed en sociaal economisch

- Heijmans strategisch partner (in DAEB en niet-DAEB)

- 2-partijen SOK: 
- exclusieve samenwerking op totale opgave

- Heijmans ontwikkelt; gedelegeerd of turnkey

Staedion, Heijmans en Gemeente
- Gemeente opgave: infra, sociaal en economisch

- 3-partijen SOK: 
- Grond inbrengen (per deelopgave) in gemeentelijke GREX

- 1-op-1 erfpachtuitgifte aan Staedion en Heijmans (evt. 3-en)

- Tekort 1e fase gedekt uit WBI, co-fin uit Eneco gelden

Verdichten
- Niet volbouwen maar behoud, versterken en differentiëren  

bestaande groen structuren.

- Geen toename parkeerdruk: Parkeren ( ook sociaal) in 

gebouwde voorzieningen

- Binnentuinen als collectieve kwaliteit en identiteitsdrager van 

de bouwblokken.



• Meer sociale woningen terug dan er nu staan.

• Sturen op de herhuisvestingsopgave; 

• Eindsituatie: 

• 50% sociaal 50% markt

• Sociaal economisch: Haags gemiddelde 

Opgave: verdichten

Iedereen die wil kan in de wijk blijven Bouwen voor blijvers, stijgers en nieuwkomers

• Gezinnen (meer gezinswoningen dan nu, 

   maar minder grondgebonden)

• Een- en tweepersoonshuishoudens

• Appartementen

• Woningen voor ouderen

• Bijzondere woonvormen

Dip beperken



Organisatie: samenwerken bij overeenkomst

Kleine projectorganisatie:

• Reguliere werkzaamheden blijven in de lijn

• 3-p projectorganisatie voor aansturing en afstemming

• 8 gebiedsdossiers; onderwerpen op gebiedsniveau en 

tussen de drie partijen

• Elke dossier 1 trekker; De meest logische
Dip beperken




