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Bouwen, bouwen en nog eens bouwen?
De bestaande stad verdichtend en verduurzamend
en met leefbaarheid en mobiliteit als belangrijke

randvoorwaarden, doen de gemeentebesturen van 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag

verwoede pogingen om de woningvoorraad gelijke tred te 
laten houden met de snelgroeiende bevolking. Starters, 
studenten, expats, mensen met een middeninkomen… 

De vraag is bijna net zo divers als het aantal doelgroepen 
en dus moet elke woning raak zijn. 

B
ijna vijftien jaar, van 2003 tot 2017. Zolang 
stond een huis aan de Briolaan in Blijham 
(Oost-Groningen) te koop, voor de eigenaar 
besloot dat hij er toch maar bleef wonen. En 
hoewel er volgens de betrokken makelaar 

bijzondere privéomstandigheden ten grondslag liggen 
aan het opmerkelijke record, is het goed om bij een 
artikel over de enorme bouwopgave in Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht en Den Haag in het achterhoofd te 
houden dat er ook (krimp)regio’s in Nederland zijn waar 
de woningmarkt totaal niet overspannen is. En waar dus 
geen behoefte is aan het ‘deltaplan wonen’, waar topman 
Ton Hillen van bouwbedrijf Heijmans begin april nog 
voor pleitte in de Telegraaf. ‘Vanuit een landelijke visie 
en regie en met lokale sturing op de uitvoering.’

In de wetenschap dat Nederland in 2031 18 miljoen 
inwoners telt en tegen 18,4 miljoen tegen 2060 (bron: 
CBS), schroomde Hillen niet om een taboe te door-
breken: bouwen in het weiland. ‘Er zijn op dit moment 
onvoldoende nieuwbouwlocaties in de planningen en 
binnenstedelijk bouwen is te duur. Er moet een even-
wicht komen tussen bouwen in weilanden en binnen-
stedelijke ontwikkeling. Binnen de huidige stadsgrenzen 
halen we never nooit niet de totale opgave waar Neder-
land voor staat. En dat niet alleen, ook mobiliteit is daar-
bij essentieel.’

Meer Variatie
Behalve voor nieuwe uitleggebieden die minder groot-
schalig zullen zijn dan de Vinex-locaties van weleer, pleit-
te de topman van het vierde bouwbedrijf van Nederland 
(na BAM, VolkerWessels en Boskalis) ook voor meer 
variatie in prijsstelling en woningtypen in de stad. ‘Dus 
niet alleen eenkamerappartementen, maar ook huizen 
met tuinen. Anders krijg je vanuit sociologisch oogpunt 
een te eenzijdige samenstelling van de bevolking.’

Van de grootste krant van Nederland mocht Hillen 
zijn pleidooi voor bouwen in het weiland, het aanpakken 
van scheefwonen en het versoepelen van de financie-
ringsregels voor starters kort na de gemeenteraadsver-
kiezingen doen, op het moment dat de collegeonderhan-
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‘Vertrouwen in de toekomst’ 

luidt de titel van het regeerak-

koord van het huidige kabinet 

Rutte III, dat op 26 oktober 

2017 werd beëdigd. ‘Er zijn 

meer woningen nodig van 

goede kwaliteit, passend bij 

de financiële mogelijkheden 

en hedendaagse wensen van 

mensen,’ is een van de eerste 

constateringen in het hoofdstuk 

over wonen. ‘We geven prioriteit 

aan middenhuurwoningen in 

de vrije sector. Woningmarkt-

beleid vergt samenwerking met 

medeoverheden, corporaties en 

private partijen. Voor komende 

periode is het doel om meer 

nieuwe koop- en huurwoningen 

te bouwen, voldoende koop- en 

huuraanbod voor specifieke 

groepen te realiseren en flinke 

stappen te zetten voor de ver-

duurzaming van de bestaande 

woningvoorraad.’

De woningbouwproductie 

moet omhoog, concludeert ook 

het kabinet. ‘Dat het aanbod 

van woningen traag reageert op 

de aantrekkende vraag, is deels 

inherent aan het bouwproces, 

maar deels ook het gevolg van 

onnodig belemmerend over-

heidsbeleid. In de afspraken 

willen we belemmeringen zoveel 

mogelijk wegnemen.’ 

Over middeldure huur-

woningen vindt het kabinet 

dat ‘de mogelijkheden in het 

gemeentelijk beleid om het aan-

bod te vergroten, te sturen op 

prijs en sociale huurwoningen 

te verkopen, ten volle moeten 

worden benut’. In het regeerak-

koord wordt voorgesorteerd 

op de aanbevelingen van de 

Samenwerkingstafel Midden-

huur: op plaatsen waar geen 

commerciële partij bereid blijkt 

of in staat is om te investeren in 

middenhuurwoningen, wordt de 

markttoets vereenvoudigd.

Wat de koopmarkt betreft 

houdt het kabinet vast aan het 

besluit om de maximale hypo-

theek stapsgewijs af te bouwen 

tot maximaal de waarde van 

de woning. ‘De zogenaamde 

maximale ‘loan to value’ zal 

niet verder worden verlaagd om 

de toegang van starters tot de 

koopwoningmarkt niet onnodig 

te belemmeren.’

Vier 
grote
steden
staan
Voor

enorme
bouwopgaVe
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delingen in de vier grote steden nog maar net begonnen 
waren. ‘Het grote plaatje is dat er simpelweg meer huizen 
bij moeten. Rijk en gemeenten moeten aan de slag.’

VerHitte discussies
Bouwen dus, daar is iedereen het over eens. Nederland 
telt momenteel ruim 7,7 miljoen woningen en de nieuw-
bouwproductie (ruim 62.000 in 2017) moet vooral in 
de Randstad fors omhoog om enigszins gelijke tred te 
houden met de bevolkingsgroei en demografische ontwik-
kelingen als de toename van het aantal eenpersoons-
huishoudens. Geld is er genoeg: beleggers, particulier 
en institutioneel, staan te trappelen om in woningen 
te investeren. Maar wat voor woningtypen moeten er 
worden gebouwd? En  waar?

Hoe gevoelig alleen al het bouwen buiten de bestaan-
de stadscontouren ligt, bleek eind vorig jaar toen een 
rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw 
(EIB) in Noord-Holland tot verhitte discussies leidde. 
Uit een analyse van 38 bouwplannen trok het instituut de 
conclusie dat er ‘in principe voldoende bouwlocaties zijn 
om tot 2025 aan de behoefte aan 102.000 woningen te 
kunnen voldoen, maar dat er bij een deel van de plannen 
eerste nog een aantal knelpunten moet worden opgelost’. 
De opdrachtgevers van het onderzoek, Bouwend Neder-
land en de provincie Noord-Holland, trokken aanvanke-
lijk verschillende conclusies uit het rapport, maar vonden 
elkaar uiteindelijk in een gezamenlijke aanpak van de 
gesignaleerde knelpunten. ‘Het aantal woningen dat 
wordt opgeleverd moet op stoom blijven om aan de vraag 
te kunnen voldoen,’ stelde gedeputeerde Joke Geldhof 
vast. ‘Met dit onderzoek in de hand kunnen we de gevon-
den knelpunten heel gericht aanpakken en ervoor zorgen 
dat er wél gebouwd kan worden. We gaan ons daarbij in 
eerste instantie richten op snel te realiseren grote projec-
ten waar vertraging dreigt.’ Voorzitter Maxime Verhagen 
van Bouwend Nederland voegde er aan toe dat ‘er nu te 
weinig en bovendien te dure woningen worden gebouwd. 

Het kan niet zo zijn dat de gewone man/vrouw geen 
eigen woning meer kan kopen.’

Vastlopende woningmarkt
In andere, bijkans nog dramatischer bewoordingen trok 
voorzitter Ger Jaarsma van makelaarsvereniging NVM 
die conclusie begin april ook, bij de presentatie van de 
cijfers over het eerste kwartaal van 2018. Op het moment 
dat de collegeonderhandelingen Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht nog in volle gang waren, signa-
leerde hij stagnerende nieuwbouw, een slinkend aanbod 
aan koopwoningen, forse prijsstijgingen en te weinig 
overdracht van woningen uit de corporatiesector om 
de krappe markt aan te jagen’ als ingrediënten voor een 
meer en meer vastlopende woningmarkt.

Jaarsma stipte meer pijnpunten aan, zoals de stij-
gende bouwkosten, de frustrerende kansloosheid van 
starters op de woningmarkt en de verstorende invloed 
van particuliere beleggers op de koop- en huursector 
van de grote steden, en begreep dat het momentum daar 
was voor een dringend beroep op de regering. ‘Bestem-
mingsprocedures in zowel de binnensteden als in het 
buitengebied moeten drastisch worden ingekort, anders 
loopt de woningmarkt volledig vast. Ik vraag dit kabinet 
om gepaste maatregelen te nemen om dit te voorkomen. 
Als de nieuwbouw achterblijft, moeten we vaart maken 
met transformatie van commercieel vastgoed naar wonin-
gen en appartementen. En zorg ervoor dat woningen 
‘toekomstproof’ zijn, gericht op alle doelgroepen en op 
de locaties waar het nodig is.’

Wat dat laatste betreft is ook hoogleraar Peter Boel-
houwer van de TU Delft ervan overtuigd dat de nieuwe 
stadsbesturen zich niet blind moeten staren op verdich-
ting. ‘In de stad kun je ongeveer 30 tot 50 procent van 
de toekomstige woningproductie organiseren. Je hebt 
gewoon ook locaties buiten de stad nodig. Om grote 
oppervlakten gaat dat niet. Als we drie procent van de 
weilanden zouden bebouwen, hebben we genoeg.’
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Het was een bijzondere bijeen-

komst op donderdag 5 april: 

terwijl ontwikkelaars en NVM 

Nieuwbouwspecialisten in het 

Hampshire Hotel door Jos Pos-

ner (Synchroon) en Maarten 

Janssen (Amvest) werden bijge-

praat over de invulling van het 

KJ-plein, hoefden ze alleen maar 

uit het raam te kijken om de 

vorderingen van het project met 

eigen ogen te zien.

De invulling van het KJ-

plein voor Den Haag Centraal 

sluit naadloos aan bij het ge-

meentelijk beleid, zoals dat is 

vastgelegd in de nota’s ‘Agenda 

Ruimte voor de stad’ en ‘Haagse 

hoogbouw: Eyeline en Skyline’. 

Boven een enorme fietsenkel-

der, die de realisatie van een 

parkeergarage al bij voorbaat 

onmogelijk maakt, komt een 90 

meter hoog gebouw met in totaal 

390 appartementen (192 koop, 

147 vrije sector en 51 sociale 

huur), een stationshal en 2.300 

m2 aan commerciële functies. 

Naast het spectaculaire ontwerp 

van de twee torens en een 

doordachte landschappelijke en 

stedenbouwkundige invulling, 

die Den Haag aan de groenste 

stationsentree van Nederland 

gaat helpen, is ook de parkeer-

norm van nul (!) bijzonder. “Als 

het ergens kan, is het hier, bo-

venop een OV-knooppunt en op 

loopafstand van het centrum”, 

verzekerde Janssen.

‘Utrecht maken we samen’ was 

de titel van het coalitieakkoord 

van het demissionaire college 

van B&W, dat als een van de 

uitgangspunten dient voor de 

huidige coalitie-onmderhan-

delingen tussen GroenLinks, 

D66 en ChristenUnie. ‘We 

bouwen Leidsche Rijn met de 

bijbehorende voorzieningen 

af, aanvullende woningbouw 

wordt binnen de stadsgrenzen 

gerealiseerd, bij voorkeur in de 

buurt van HOV knooppunten,’ 

staat in het document. En: ‘We 

willen de doorstroming vanuit de 

sociale huursector bevorderen 

door extra aanbod van middel-

dure huur en koopwoningen te 

realiseren.’

Dat leidde in de Domstad 

tot afspraken met corporaties en 

een spraakmakende regulering 

openbare ruimte

De invulling van het KJ-plein 

(het gebouw moet nog een 

naam krijgen) is een fraai 

voorbeeld van de verdichting 

van de stad die de gemeente 

volgens programmamanager 

Gertjan Giele nastreeft. ‘In de 

wetenschap dat Den Haag geen 

ruimte heeft om in oppervlak 

te groeien en het dus met de 

bestaande ruimte moet doen, 

moet er flink worden geïnves-

teerd in de vitaliteit van de stad, 

kwalitatief hoogwaardige woon-

milieus, excellente bereikbaar-

heid en de openbare ruimte.’

In de Agenda Ruimte voor 

de Stad’ zijn diverse intensi-

veringsgebieden aangewezen: 

Den Haag Centrum, Den Haag-

Zuidwest, de kust, OV-knoop-

punten en de A4 Vlietzone. In 

het verlengde daarvan maakt 

het rapport ‘Eyeline en Skyline’ 

duidelijk dat Den Haag in de 

behoefte aan hoogstedelijke 

woonmilieus wil voorzien door 

rond OV-knooppunten in het 

algemeen en Den Haag Centraal 

in het bijzonder hoogbouw mo-

gelijk te maken. Giele: ‘Daarbij 

wordt geen limiet gesteld aan de 

maximale bouwhoogte.’

in een deel van de vrije sector, 

in de vorm van een forse be-

perking van de aanvangshuren 

en koppeling van de maximale 

huurstijging aan de inflatie.

‘mobility as a service’

Een van de drie locaties waar 

een aanzienlijk deel van de 

Utrechtse woningbouwproduc-

tie moet plaatsvinden, is de 

Merwedekanaalzone. Volgens 

strategisch adviseur Sebasti-

aan van der Hijden worden in 

dat gebied de komende jaren 

circa 9.000 nieuwe woningen 

gerealiseerd. ‘De uitdaging is: 

voorkomen dat de snelle groei 

ten koste gaat van de leefbaar-

heid en de mobiliteit.’

In deelgebied Merwede 

wordt een hoge woondichtheid 

van 200 woningen/hectare 

daarom gecombineerd met een 

parkeernorm van circa 0,3. 

Van der Hijden: ‘Mobility as a 

Service’ wordt het motto. In de 

autoluwe wijk gaan we experi-

menteren met een multimodale 

deelhub, waar alle inwoners 

gebruik van kunnen maken. 

Het delen van elektrische fiet-

sen, scooters en auto’s zou wel 

eens de oplossing kunnen zijn 

voor alle Utrechtse verdichtings-

gebieden.’

den HaaG woekert
onnaVolGBaar
Met ruiMte
aantal inwoners op 1 januari 2018: 533.026
VerwacHte Groei:  ‘610.000 tot 640.000’ 
inwoners in 2040
HuidiGe woninGVoorraad: ruiM 255.000
BenodiGde productie: circa 50.000 tot 2040
VoorBeeldproject: inVullinG kj-plein

duurzaMe én Gezonde 
VerstedelijkinG in 
utrecHt
aantal inwoners op 1 januari 2018: 343.135
VerwacHte Groei: 410.000 inwoners in 2030
HuidiGe woninGVoorraad: ruiM 151.409
BenodiGde productie: 21.600 t/M 2021
VoorBeeldproject: Merwedekanaalzone
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Bruisende steden
Of het zover komt is de vraag, temeer daar GroenLinks het 
tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen goed heeft 
gedaan in álle grote steden: Amsterdam (van 8 naar 10 
zetels), Utrecht (van 9 naar 12), Den Haag (van 2 naar 5) 
en Rotterdam (van 2 naar 5). De afgelopen jaren werd het 
woonbeleid in de 4G vormgegeven door wethouders die 
waren geleverd door lokale partijen (Rotterdam en Den 
Haag) en de SP (Amsterdam en Utrecht). In het verlengde 
van de verkiezingsuitslagen kunnen veranderingen binnen 
de gemeentebesturen uiteraard voor accentverschillen 
zorgen, maar de verwachting is niet dat het langetermijn-
beleid zoals dat is vastgelegd in gemeentelijke woonvisies 
ingrijpend gaat veranderen.

Hoewel de lokale woningmarkten stuk voor stuk 
hun specifieke kenmerken en uitdagingen hebben, zijn 
de overeenkomsten opvallend groot - met verdichten, 
transformeren verduurzamen als grootste gemene delers, 
ondersteund door betaalbaarheid, leefbaarheid, flexibi-
liteit én mobiliteit. Niet voor niets wordt een groot deel 
van de woningbouwbouwopgave in Amsterdam, Rotter-
dam, Utrecht en Den Haag de komende jaren ingevuld 
op OV-knooppunten en is er sinds eind vorig jaar een 
‘secretaris verkeer en vervoer’ die het ‘gezamenlijk stre-
ven naar bruisende steden en het maximaal benutten van 
de economische potentie van de stad door een (rand) 
stedelijk mobiliteitssysteem waarin OV, auto en fiets 
elkaar naadloos aanvullen’ moet coördineren.

Voldoende draaGVlak
De enorme complexiteit van de woningbouwopgave in 
de grote steden wordt misschien nog wel het best geïl-
lustreerd door de ‘Samenwerkingstafel Middenhuur’, die 
vorig jaar door het ministerie in het leven werd geroepen 
om oplossingen te formuleren voor het groeiende tekort 

aan middeldure huurwoningen. Net als middeldure 
koopwoningen is dat een segment dat ook in de grote 
steden als een fundamenteel onderdeel van de woning-
voorraad wordt beschouwd, omdat het bijdraagt aan een 
evenwichtige bevolkingsopbouw, levendigheid, bedrij-
vigheid, dynamiek, voldoende draagvlak voor voorzie-
ningen en een binding aan de lokale arbeidsmarkt. De 
inspanningen van de Samenwerkingstafel Middenhuur 
resulteerden in het eindrapport ‘Samen bouwen aan 
middenhuur’, dat eind januari door voorzitter Rob van 
Gijzel werd overhandigd aan minister Kajsa Ollongren 
van Binnenlandse Zaken. Maatwerk op lokaal niveau, 
gebaseerd op een heldere gemeentelijke woonvisie, 
vereenvoudiging van de markttoets zodat ook corporaties 
(weer) middenhuurwoningen mogen bouwen en een 
revolverend fonds voor het bouwrijp maken van binnen-
stedelijke locaties ten behoeve van middenhuur, zijn 
slechts enkele van de elf aanbevelingen die de komende 
tien jaar moeten resulteren in ’60.000 tot 200.000 extra 
huurwoningen met een maandelijkse huurprijs tussen 
circa € 700 € 1.000’.

VeelkoppiGe Markt
En dat is dan nog maar één segment van de veelkoppige 
woningmarkt, die eindeloos kan worden onderverdeeld 
aan de hand van kwalificaties als ‘koop’ en ‘huur’, ‘soci-
aal’, ‘middelduur’ en ‘duur’ en ‘grondgebonden’ en 
‘niet-grondgebonden’. ‘Goed wonen vraagt meer dan 
simpelweg bouwen, bouwen, bouwen,’ betoogden de 
gedeputeerden Josan Meijers (Gelderland) en Monique 
van Haaf (Overijssel) eind april in een verfrissend opinie-
stuk in dagblad Trouw. ‘Het gaat niet alleen over aantal-
len, maar ook over rekening houden met verschillen in 
regio’s, met verandering van vraag in de tijd en een goed 
zicht op datgene wat er al staat. Het betekent durven 
innoveren en experimenteren, durven loslaten en flexibel 
omgaan met regels. Elke woning moet raak zijn.’

‘Amsterdam is als het mooiste 

meisje van de klas,’ begint het 

hoofdstedelijke Actieplan Wo-

ningbouw, waarin het gemeen-

tebestuur al in 2014 vaststelde 

dat de woningbouwproductie 

omhoog moest. ‘Er zijn altijd 

vele ogen op haar gericht en 

iedereen wil bij haar in de buurt 

zijn.’ Om die vergelijking door 

te trekken: dankzij de aanleg 

van de Noord/Zuid-lijn is Am-

sterdam-Noord niet langer het 

lelijke stiefzusje van de ‘men-

senmagneet’ die de hoofdstad 

is. ‘Het nieuwe metrotracé heeft 

Amsterdam letterlijk en figuurlijk 

in beweging gebracht, ook op 

woningbouwgebied,’ verzekert 

Kees Kaptein, als ‘manager Om-

geving Noord/Zuid-lijn’ in dienst 

van de gemeente.

Omdat het eindstation van 

de Noord/Zuid-lijn er komt, is 

het Centrumgebied Amster-

dam Noord een van de OV-

knooppunten waar de gemeente 

de stad op duurzame wijze wil 

verdichten met appartementen-

gebouwen voor verschillende 

doelgroepen. Gare du Nord, een 

ontwikkeling van AM, kan in dat 

verband model staan voor de 

groei die Amsterdam nastreeft: 

naast twee hotels komen er 

meerdere woontorens met 177 

studentenwoningen en 185 

appartementen, in oppervlak 

variërend van 32 tot 121 m2 en 

daardoor geschikt voor diverse 

doelgroepen.

‘Woonvisie Rotterdam: koers 

naar 2030, agenda tot 2020’ 

is een titel die aangeeft dat het 

woningbeleid ook in de Maas-

stad een zaak van lange adem 

is die door een nieuw college 

niet rigoureus op de schop kan 

worden gegooid. Vergeleken met 

de drie andere steden is Rot-

terdam, om met Juf Ank van de 

Luizenmoeder te spreken, een 

‘bijzondere’ woonstad: van de 

totale voorraad behoort 56 pro-

cent tot het goedkope segment 

(tot 640 euro huur of 122.000 

euro woz waarde), tegen maxi-

maal 40 procent in de andere 

grote steden. En dat terwijl maar 

125.600 huishoudens in Rot-

terdam wat hun inkomen betreft 

voor een goedkope woning in 

aanmerking komen.

Ondersteund door een 

pro-actieve citymarketing (Rot-

terdam is present op de Pro-

vada), is het ‘nieuwbouw- en 

transformatieprogramma’ dan 

ook gericht op een evenwichtiger 

en kwalitatief beter aanbod. Dat 

betekent dat de goedkope voor-

raad wordt verkleind, ten faveure 

van middeldure en dure wonin-

gen die onder andere starters, 

studenten en tweeverdieners 

aan de stad moeten binden.

Onder het motto ‘Zuid 

werkt!’ ligt het zwaartepunt 

van de bouwactiviteiten in 

Rotterdam-Zuid, maar met 340 

huur- en koopappartementen is 

woontoren ‘The Terraced Tower’ 

aan de Nieuwe Maas een goed 

voorbeeld van de duurzame 

manier waarop de binnenstad 

wordt verdicht.

Briljante naam

Onder het motto ‘what’s in a 

name?’ kregen de 95 meter 

hoge ‘Lee Towers’ in het Merwe-

Vierhavensgebied onlangs veel 

landelijke publiciteit. De Lee 

Towers worden momenteel 

getransformeerd en de eerste 

oplevering van appartementen 

is voorzien in het vierde kwartaal 

van 2018. Het betreft de ople-

vering van 840 appartementen 

in het middeldure huursegment, 

20 maisonnettes en horeca in 

de plint en op de 22e en de 

23e verdieping van Europoint 

III.‘Veel jonge mensen willen in 

Rotterdam wonen,’ stelt demis-

sionair ‘woonwethouder’ Robert 

Simons tevreden vast. ‘Dit is 

voor hen een mooie plek om 

hun wooncarrière te starten.’

steeds duurder

Bouwrecords, afspraken met 

corporaties en het besluit om 

jaarlijks 1.500 middeldure 

huurwoningen bij te bouwen ten 

spijt, concludeerde demissio-

nair ‘woonwethouder’ Laurens 

Ivens van de SP onlangs naar 

aanleiding van het onderzoek-

rapport ‘Wonen in Amsterdam’ 

(WiA) dat ‘Amsterdam steeds 

duurder wordt om in te wonen’. 

‘In het huidige economische 

klimaat stijgen alle prijzen ra-

zendsnel en wordt de beperkte 

bestaande voorraad aan parti-

culiere huurwoningen voor de 

hoofdprijs geliberaliseerd. Om 

toegang van alle inkomens tot 

de Amsterdamse woningmarkt 

te behouden is bescherming 

van de bestaande voorraad hard 

nodig. Ook de koopvoorraad is 

opgeschoven naar het duurdere 

segment. Voor huishoudens met 

een middeninkomen is het mo-

menteel erg moeilijk om in Am-

sterdam een woning te kopen.’

‘Steeds duurder’ gaat ook 

op voor bouwmaterialen en 

-arbeid, weet AM-ontwikkelaar 

Erik Schimmel als geen ander. 

‘Ondanks gesleutel aan het 

woonprogramma, is het mede 

daardoor nog niet gelukt de 

businesscase van Gare du Nord 

sluitend te krijgen.’

rotterdaM: 
aantrekkelijke woonstad 
Voor iedereen
aantal inwoners op 1 april 2018: 639.864
VerwacHte Groei: ruiM 676.000 in 2030
HuidiGe woninGVoorraad: circa 300.000
VerwacHte nieuwBouw: ten Minste 31.000 tot 2030
VoorBeeldproject: de lee towers 

aMsterdaM is en Blijft
Het ‘Mooiste Meisje
Van de klas’
aantal inwoners op 1 januari 2018: 853.312
VerwacHte Groei: 906.000 inwoners in 2025
HuidiGe woninGVoorraad: ruiM 428.035
BenodiGde productie: Vanaf 2018 5.000 woninGen per jaar
VoorBeeldproject: Gare du nord

 


