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C h r i s t i a n  s C h o u t e n
ACquISITIOn MAnAGER RESIdEnTIAL BOuwInvEST

‘Bouwinvest maakt zich sterk voor een inclusieve stad. 
Waarin iedereen ertoe doet en een woning passend 
bij woonstijl en portemonnee kan bemachtigen. Wij 

spelen daarop in met het aanbieden van middenhuur-
woningen. Een segment waar volop vraag naar is, in 
Utrecht en andere steden. De druk op de markt is 

groot en dat vraagt om een intensieve samenwerking 
met gemeenten, corporaties en ontwikkelaars.

Zonder gedeelde visie komt de leefbaarheid op de
langere termijn in gevaar.’ 

EEn lEEfbarE 
stad straks 

vErgt intEnsiEvE 
samEnwErking nú

M i C h i e l  d e  B r u i n e
dIRECTOR duTCh RESIdEnTIAL InvESTMEnTS BIJ BOuwInvEST
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Het belangrijkste 
moment/event voor Het 
bouwinvest residen-
tial Fund?
De Bruine: ‘De verdere 
verduurzaming van onze 
portefeuille met als kers op 
de taart de bevestiging met 
een extra GRESB Green 
Star, de internationale 
duurzaamheidsbenchmark 
voor vastgoedfondsen.’ 
Schouten: ‘De aankoop van 
meer dan 1.200 woningen, 
voor een groot deel in het 
middensegment.’
 

Terugblik
2017

top 3-projecten voor 
Het residential Fund?
1.  Little C in Rotterdam 

samen met ERA. 209 
lofts, centraal gelegen in 
het Coolhavengebied.

2. De portefeuilledeal van 
10 projecten in Noord-
Brabant en Utrecht 
met ontwikkelaar Van 
Wanrooij.

3.  Realisatie van De Werf in 
Amsterdam samen met 
COD. Inmiddels is al een 
groot gedeelte van de 
woningen opgeleverd. 

 

belangrijkste les uit 
2017?
Schouten: ‘Creatief zijn 
om als speler aan de bal 
te blijven. In de crisistijd 
kwamen projecten soms 
meer op een presenteer-
blaadje langs; de wereld is 
nu competitiever.’
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Koren op de molen van Bouwinvest. Al decennialang 
maakt het zich sterk voor aantrekkelijke huurwo-
ningen in de vrije sector – als langetermijnbelegger 
voor vele pensioenfondsen. Eindelijk erkenning, de 
vlag kan uit, zou je denken. Michiel de Bruine waakt 
echter voor een hosannastemming: ‘De focus op mid-
denhuur vinden we heel terecht en we zijn daar blij 
mee. Van een aantal gemeenten kregen we datzelfde 
geluid ook al terug de laatste tijd. Men ziet het belang 
van de inclusieve en gemengde stad, met een mix 
van koop en huur in verschillende prijsklassen. Voor 
uiteenlopende groepen: van eenpersoonshuishoudens 
tot en met gezinnen. Maar we zijn er nog niet.’ Bij dat 
laatste roept De Bruine de recente gegevens van het 
CBS in herinnering, die erop duiden dat met name 
gezinshuishoudens in toenemende mate de steden 
weer verlaten. ‘En dat is nou typisch een groep die 
belangrijk is voor alles wat er in de stad aanwezig is, 
van winkels en scholen tot verenigingen.’ 

Christian Schouten kan het beeld verder nuance-
ren: ‘Het verschilt duidelijk per gemeente. Een goed 
voorbeeld vind ik de manier waarop met de gemeente 
Haarlemmermeer op projectniveau afspraken kunnen 
worden gemaakt over middenhuur. Ruimte voor 
maatwerk schept vertrouwen en dat vertaalt zich naar 
de ambitie om onze portefeuille op termijn van 300 
naar circa 1.000 woningen in de Haarlemmermeer 
te laten groeien. Op basis van goede en gedeelde 
uitgangspunten, een langere-termijnvisie en heldere 

De passage in het onlangs afgesloten 
regeerakkoord laat aan duidelijkheid 
weinig te wensen over: de middenhuur-
woning is een van de sleutelinstrumen-
ten om de stedelijke woningmarkt in 
beweging te krijgen – zo niet dé crux. 
‘Er zijn meer woningen nodig van goede 
kwaliteit, passend bij de financiële mo-
gelijkheden en de hedendaagse wensen 
van mensen. We geven prioriteit aan 
middenhuurwoningen in de vrije sector’, 
zo valt er te lezen. Betaalbaarheid is dus 
een groot goed en overheids- en ge-
meentelijk beleid moet erop inzetten dat 
het aanbod substantieel wordt vergroot. _

M i C h i e l  d e  B r u i n e

Christian Schouten en Michiel de Bruine zijn gefotografeerd op het Meysters Buiten terrein in Utrecht
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Michiel de Bruine
‘Klinkt misschien gek uit mijn mond als 
man uit het vastgoed, maar het werk van 
tuinarchitect Piet Oudolf inspireert mij 
enorm. Ik ben laatst in zijn eigen tuin in 
Hummelo geweest in de Achterhoek, 
prachtig. Bijzonder hoe ze zelf siergrassen 
kweken en met het eigen bedrijf Future 
Plants onderzoeken welke plantsoorten 
gebruikt kunnen worden in de openbare 
ruimte. Ik krijg daar enorm veel energie 
van. Het maakte me duidelijk hoe belang-
rijk de omgeving van vastgoed is. Als je ziet 
wat hij ook in New York heeft gedaan: bij 
The High Line en in Battery Park. Zijn Gar-
dens of Remembrance herinneren aan de 
mensen die omkwamen op 11 september 
2001. Dat is van wereldklasse.’

Christian Schouten: 
‘Mijn vader; helaas veel te jong overleden 
in 2010, maar privé en zakelijk nog altijd 
een belangrijke inspiratie en een soort van 
baken in mijn handelen.’

inspiraTie
bron
_ Piet Oudolf, The High Line
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afgeleid is van waar de stad als geheel heen wil – kom 
je dan tot afspraken. En uiteindelijk tot een woonge-
bied van 500 woningen dat kwaliteit ademt, tot in het 
detail. Daarmee stimuleren we ook dat vrijesector-
huurwoningen een bijdrage kunnen leveren aan de 
gewenste doorstroming in de stad.’

De laatste tijD gaat veel aanDacht uit 
naar het bouwen in ‘De staD’, maar 
welke Definitie hanteren jullie Daarbij?_
De Bruine: ‘Ons begrip is vrij ruim. Niet alleen het 
centrum maar ook de stadswijken horen daar nadruk-
kelijk bij, ook dat is “stad”. Daar kunnen namelijk 
weer andere woonmilieus gerealiseerd worden met 
een mix van wonen, werken en recreëren en die daar-
mee ook bijdragen aan aantrekkelijk stedelijk wonen.’

Schouten: ‘Daarbij is zelfs voorstelbaar dat de 
discussie nog een schaalniveau hoger wordt gelegd. In 
feite is in West-Nederland sprake van een aaneenge-
sloten stedelijk gebied, rondom een groene long. Hoe 
gaan we de verstedelijking daar verder vormgeven? 
Met de vier grote steden en diverse marktpartijen 
werken we samen binnen Holland Metropole, om het 
denken hierover verder te brengen. Naast het wonen 
krijgen onderwerpen als bereikbaarheid en infrastruc-
tuur daarin ook aandacht; de nieuwe mobiliteitsdis-
cussie. Maar ook hoe we willen werken, verblijven 
en hoe ons winkellandschap eruitziet. Het gaat om 
integrale oplossingen, die we niet bereiken door per 
stad dezelfde discussie te voeren. Ook dat komt de 
snelheid niet ten goede.’

DenkenD aan De staDsranDmilieus: wat 
moeten we ons Daarbij voorstellen? een 
nieuwe generatie vinex-locaties?_Schouten: 
‘Dat niet, maar in het geval van Utrecht moet je heel 
goed kijken waar je de gezinnen met een stedelijke 
woonwens wilt huisvesten. Met projecten zoals Van 
der Marckhof (Geuzenwijk) en Haarzicht (Vleuten) 
speelt Bouwinvest daar nu al op in, maar ook zou je 
nu al over een locatie als Rijnenburg (poldergebied 
ten zuiden van de A12, red.) het gesprek moeten 
aangaan. Deze gemeente kan niet de deur dicht-
gooien en zeggen tegen gezinnen: gaat u maar elders 
wonen. Daar komt bij dat de gemeente Utrecht zelf 

regels kom je dan als partijen heel ver.’ In Amsterdam 
en Utrecht lijkt de ontwikkeling een andere kant op 
te gaan, aldus Schouten. ‘In Amsterdam heeft de 
gemeenteraad ingestemd met de 40-40-20-regel voor 
nieuwe projecten en in Utrecht ligt een soortgelijk 
voorstel, om vanuit de gemeente eisen op te leggen 
aan de nieuwbouwproductie. Het gevaar ontstaat 
dat wij, maar ook ontwikkelaars, binnen dat kader 
niet goed kunnen bewegen. Het gevolg: financieel 
onhaalbare projecten, prijs-kwaliteitsverhoudingen 
die onder druk komen te staan, de dreiging van het 
“scheefwonen 2.0” en onnodige vertraging. En dat in 
een tijd dat we juist tempo moeten maken. Daarom 
hebben we ook met verschillende brancheverenigin-
gen en marktpartijen een handreiking gedaan aan de 
Utrechtse politiek: ga nou hierover eerst met ons de 
dialoog aan. Hoe kunnen we samen verder komen?’

er is Dus meer aanDacht voor het proDuct 
miDDenhuurwoning, maar op De vraag hoe 
het aanboD Daarvan in De steDen moet 
worDen verhoogD bestaat nog geen eens-
luiDenDe visie?_Schouten: ‘Wij pleiten ervoor 
om breder te kijken. Laten we eerst samen met de 
gemeente een gedeelde visie ontwikkelen op wat de 
stad nodig heeft, op een hoger schaalniveau derhalve. 
Wat is het hogere doel? Wij kijken daarbij naar een 
horizon van twintig tot dertig jaar, met veel aandacht 
voor thema’s als kwaliteit en duurzaamheid.  Vervol-
gens kan een deel van de productie prima gereguleerd 
worden, maar een deel moet ook worden vrijgelaten. 
Om daarmee flexibel in te kunnen spelen op wat er 
per locatie wordt gevraagd. Dat deden we al in de 
crisistijd, om daarmee vaart te houden in gebiedsont-
wikkelingen. Die noodzaak van maatwerk bestaat nog 
steeds, ook nu de markt is aangetrokken. De urgentie 
is alleen maar groter.’

De Bruine: ‘Het project Zijdebalen dat we in 
Utrecht ontwikkelen, vind ik hier een goed voorbeeld 
van. Samen met de projectontwikkelaars Hurks en 
Van Wijnen en woningcorporatie Mitros hebben we 
secuur gekeken waarnaar de vraag was en daar het 
programma op afgestemd. In dit geval, bijvoorbeeld, 
iets minder sociale huur en iets meer middenhuur. 
Vanuit de overkoepelende gebiedsvisie – die weer 
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over weinig eigengrondposities beschikt. Zij is dus in 
belangrijke mate afhankelijk van de medewerking en 
inzet van marktpartijen.’

De Bruine: ‘Wij doen er in ieder geval alles aan 
om ook deze groep in Utrecht en omgeving onder 
dak te brengen, op verschillende soorten locaties. We 
hebben nu in Utrecht en directe omgeving circa 2.000 
woningen in bezit en met de projecten in ontwikke-
ling neemt dat toe tot 2.300. We hebben de afgelo-
pen tijd mooie projecten kunnen verwerven. Naast 
nieuwbouw komt het daarbij ook voor dat bestaande 
gebouwen een nieuwe bestemming krijgen. Meysters 
Buiten is daar een sprekend voorbeeld van, met een 
mooie mix van industriële en eigentijdse architectuur. 
Dat is een parel in de portefeuille. Er is reuring, het is 
anders dan anders. Dat past heel erg bij ons.’

hoe blijft bouwinvest op De hoogte van 
waar mensen behoefte aan hebben? _De 
Bruine: ‘Dat gebeurt op verschillende manieren. In 
Eindhoven ontwikkelen we binnen het project Blok 
61 in de buurt Strijp S bijvoorbeeld veertien loft-
appartementen die zijn aangesloten op gelijkstroom. 
Er wordt geëxperimenteerd met innovatieve systemen 
en de interactie tussen techniek en bewoners. Door 
middel van cocreatie worden systemen geoptimali-
seerd en nieuwe diensten ontwikkeld.  Het is echt een 
soort proeftuin voor duurzaam stedelijk wonen; de 
ervaringen die we daar opdoen willen we bij andere 
projecten vervolgens uitrollen.’

Schouten: ‘Als opdrachtgever willen en moeten 
we bij de tijd blijven; stedelijke woonwensen zijn 
absoluut niet statisch. Daarom hebben we recent zelf 
een uitgebreid onderzoek naar het wonen in de stad 
uitgevoerd. Wat doen we bijvoorbeeld met de groei 
van het aantal eenpersoonshuishoudens? Aan de hand 
van klantenpanels en andere bronnen werd duidelijk 
dat het alom gehypete micro-living voor ons niet de 
weg voorwaarts is. Wij geloven niet in kleine hokken 
van 20 m² op iedere willekeurige plek in de stad. Ook 
kleinere huishoudens hebben nog steeds behoefte aan 
goede buitenruimte, een woonkamer en één of twee 
slaapkamers. Compacter: ja, maar zeker niet te klein. 

Uit dat onderzoek halen we bijvoorbeeld ook dat 
young professionals best wat verder uit het centrum wil-
len wonen. Twintig minuten fietsen is geen probleem, 
als er in hun woonomgeving maar wel goede voor-
zieningen aanwezig zijn. Ik herken dat wel: ik zit ook 
liever in een leuke kroeg in de wijk dan ergens midden 
in de stad.’ 

is er binnen De steDelijke woningvraag 
ook ruimte voor bijzonDere concepten en 
specials?_De Bruine: ‘Dat geloof ik zeker. Lit-
tle C aan de Coolhaven in Rotterdam illustreert dat 
perfect. Een concept met loftwoningen, ingebed in 
een gebiedsvisie, op een goede plek in de stad – vlak 
bij de metro, inspelend op wat de klant wil, maar ook 
op wat Rotterdam als woonstad wil uitstralen. Waarbij 
we ook onze invloed op de openbare ruimte kun-
nen laten gelden. Dat geeft een plus. Onze blik gaat 
nadrukkelijk verder dan alleen de gebouwen.’

Schouten: ‘Bouwinvest gaat zeker niet ineens als 
gebiedsontwikkelaar optreden, maar een project als 
dit laat wel duidelijk zien, hoe je vanaf het stedelijk 
niveau in kunt zoomen naar wijken en gebieden. 
Voor een langetermijnbelegger is het belangrijk dat 
de omgeving aantrekkelijk is en blijft. Over dertig jaar 
moeten gebieden nog steeds hun waarde behouden.  
De gemeente vervult daarbij een faciliterende en 
prioriterende rol en stelt daar ook haar eigen capaci-
teit en publieke investeringen op in. Steeds vanuit die 
gedeelde visie. Dat geeft ons ook weer het vertrouwen 
om te gaan investeren.’

kijkenD naar 2018, wat gaan jullie anDers 
Doen? hebben jullie goeDe voornemens?_
Schouten: ‘Als het allemaal goed gaat, word ik net 
voor de kerst van 2017 opnieuw vader. Ik wil daar 
echt tijd voor vrijmaken en er volop van genieten.’
De Bruine: ‘De balans tussen werk en privé is zeker 
een aandachtspunt bij ons. Er wordt hard gewerkt, 
misschien wel iets té. We hebben daarom bijvoor-
beeld besloten ons acquisitie-apparaat uit te breiden. 
Dit vak is topsport, maar het moet wel leuke sport 
blijven.’

vooruiTblik 
2018

de uitdaging voor 
2018?
De Bruine: ‘De pijplijn met 
nieuwe en vooral goede 
projecten blijven vullen, 
zonder daarbij af te doen 
aan onze investeringsdisci-
pline- en overtuigingen. De 
vooruitzichten zijn goed: de 
pijplijn is 700 miljoen euro 
groot. Met daarnaast nog 
18 projecten waarvan we 
in 2018 de eerste verhuur 
gaan doen.’

concrete projecten op 
stapel?
1.  Zijdebalen in Utrecht. 

Ambitieus binnenstede-
lijk project met een mix 
aan woonsegmenten.

2.  Van der Marckhof in 
Geuzenwijk. Een van 
de projecten die werd 
overgenomen van Van 
Wanrooij. Bijzonder: 
eengezinswoningen in 
de stad.

3.  Haarzicht, nul-op-de-
meterwoningen. Een 
dorps woonmilieu, maar 
met de stad toch onder 
handbereik.

wat gaan jullie in 2018 
anders doen? 
De Bruine: ‘Nog flexibeler 
zijn in een snel bewegende 
markt.’

C h r i s t i a n  s C h o u t e n

  Zijdebalen in Utrecht Haarzicht


