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‘We Willen meer zijn dan
een tendermachine’

VORM bruist van de energie. Meer energie dan het kwijt kan in tenders. Daarom koos het bedrijf
voor een nieuwe koers: meer jonge mensen, meer verschillende disciplines en vooral: zelf de boer op. 

Het nieuwe team Utrecht zoekt avonturiers om samen te bouwen aan de stad. 

Fransje sprunken, directeur VOrM cOncepten
arnO Hallie, cOnceptOntwikkelaar

wOuter disseldOrp, cOnceptOntwikkelaar

Met ingang van dit jaar is VORM prominent aanwezig 
op de Utrechtse markt. Niet dat de Domstad onontgon-
nen terrein was. Zo tekende VORM de afgelopen jaren 
voor uiteenlopende projecten als jongerenhuisvesting 
Lux en Pax, woningen op de Veemarkt, herontwikkeling 
van een oude school in Blauwkapel, een CPO-project 

Zo kunnen we onze deskundigheid gebruiken om nog 
meer mooie dingen neer te zetten.’ Een ander voordeel 
van marktinitiatief is dat het gaat om vragen van nu. ‘Bij 
tenders reageer je op plannen die soms al jaren oud zijn, 
zodat je eigenlijk achter de feiten aanloopt. Het fijne 
van marktinitiatief is dat je aan de slag gaat met actuele 
vraagstukken en oplossingen verzint voor de dingen die 
nu spelen.’ 

nieuW team
Arno Hallie en Wouter Disseldorp behoren tot de nieu-
we lichting die er dit jaar bij VORM is bijgekomen in het 
kader van de nieuwe strategie. Samen vormen ze team 
Utrecht, en dat doen ze met duidelijk plezier. ‘Alle toffe 
dingen die we al deden in Rotterdam en Amsterdam, 
gaan we nu ook in Utrecht doen’, zegt Arno enthousiast. 
Wouter is als voormalig TU-student sterk in conceptueel 
denken en analyseren. Dat komt goed van pas bij de 
grote complexe projecten waar VORM graag zijn tanden 
inzet. Die complexiteit is iets waar beide mannen lol in 
hebben. Arno: ‘Wij zitten vaak met veel verschillende 
stakeholders aan tafel. Daar geniet ik van. Het is echt 
gaaf om met al die specialismen samen tot een gezamen-
lijk ontwerp te komen.’ 

Beiden lopen ook warm voor de proactieve koers, 
omdat dat maximaal ruimte biedt aan hun creativiteit. 
‘Bij tenders werk je altijd binnen kaders die door anderen 
zijn vastgesteld. Je kijkt dan wat de uitvraag is en hoe je 
daarop in kunt spelen. 1-op-1-ontwikkelingen bieden 
veel meer vrijheid en ruimte voor creativiteit. Daarmee 
kunnen we echt volledig de uitdaging aangaan, kwaliteit 
leveren en een stempel op de stad drukken.’  

Samenhang creëren
De uitdaging voor de komende jaren is om de verschil-
lende delen van de stad op harmonieuze wijze met elkaar 
te verbinden, de lege plekken te vullen en de bereikbaar-
heid op peil te houden. VORM is daar momenteel al 
hard mee bezig.

Neem Leidsche Rijn. Daar werkt VORM nu samen 
met andere partijen aan een tender van de gemeente 
voor een hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum. 

op de Cohenlaan, nieuwbouw op de Kruisvaartkade, de 
uitbreiding van het Nijntjemuseum en de transformatie 
en nieuwbouw van het Vondelhotel. Maar de focus lag 
toch vooral op Rotterdam en Amsterdam. 

Daar komt nu dus Utrecht bij. Er is een speci-
aal team in het leven geroepen dat zich actief op de 
Utrechtse markt begeeft, op zoek naar kansen. ‘We zijn 
altijd vrij succesvol geweest in het winnen van tenders, 
maar we willen meer zijn dan een tendermachine’, 
verklaart Fransje Sprunken. ‘Daarom hebben we ervoor 
gekozen om voortaan de helft van onze tijd te steken 
in 1-op-1 acquisitie. Daarmee hopen we zichtbaarder 
te worden in de stad voor partijen die een plan of een 
plot hebben en daar een goede ontwikkelaar bij zoeken. 
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baar zijn. Daarvoor zoeken we samenwerking met andere 
partijen. Zo willen we bijvoorbeeld partnerships aangaan 
met lokale makelaars. Maar ook met corporaties. We 
gaan corporaties de aandacht geven die ze verdienen.’ 
De eerste stappen zijn al gezet, laten ze weten. ‘We zijn 
rondom Utrecht op vele plekken bezig. Zo zijn we actief 
op concrete locaties in Woerden, Zeist, Den Dolder en 
Nieuwegein. Nu Utrecht nog!’ 

KanSen
Kansen genoeg. Bijvoorbeeld op de markt van mid-
del dure woningen. Wouter: ‘Ik val als starter op de 
woningmarkt tussen twee markten in. Ik verdien teveel 
voor studentenhuisvesting en te weinig voor een huis in 
de vrije sector. Dat is een probleem, want er zijn veel te 
weinig betaalbare woningen. Er is een grote behoefte 
aan woningen voor mensen die net van school komen en 
hun eerste baan krijgen. Die moeten we proberen vast te 
houden in Utrecht.’

Ook aan woningen voor de fase waar Arno in zit – 
gezin met jonge kinderen – is een schreeuwend te-
kort. ‘Gezinnen wijken al snel uit naar de omliggende 
gemeenten, omdat er in Utrecht te weinig eengezinswo-
ningen zijn’, stelt hij. ‘Maar een stad heeft ook gezinnen 
nodig, dus voor deze doelgroep willen we graag projec-
ten ontwikkelen.’

Waar vroeger de Belle van Zuilen zou komen is nu een 
realistischer plan gemaakt voor 800 tot 1200 woningen. 
Het wordt een gevarieerd programma met stadswonin-
gen, studio’s, gestapelde gezinswoningen, appartementen 
met zorgfaciliteiten e.d., zodat het geheel aantrekkelijk is 
voor veel verschillende doelgroepen.  

Verder is VORM actief met het realiseren van de ap-
partementengebouwen de Parkwachter en Park Avenue 
aan de Zuidkant van Leidsche Rijn Centrum, beide in 
het luxe segment. Een goede aanvulling op het program-
ma dat hier al gerealiseerd is. 

SamenWerKing
Daarnaast is het team actief op zoek naar nieuwe 
locaties. ‘Wij willen onze kennis en kunde inzetten op 
locaties die nog niet op de markt zijn, maar wel beschik-

Verdichting
Ook qua verdichting liggen er kansen. ‘We willen samen 
met de gemeente en woningcorporaties kijken op welke 
plekken er nieuwbouw gepleegd kan worden en waar we 
middel dure huur en koop kunnen toevoegen zodat er 
een goede mix ontstaat. Juist in wijken met een eenzijdig 
woningaanbod kunnen we veel betekenen. Wij zien kansen 
om het corporatiebezit te verrijken met marktontwikkeling. 
Die samenwerking is voor beide partijen interessant.’  

Thema’s als duurzaamheid en sociale cohesie lopen 
al op vanzelfsprekende wijze door alles heen, maar het 
nieuwe team doet daar graag nog een schepje bovenop. 
Zo maakt Wouter zich sterk voor het meetbaar maken 
van circulariteit. ‘We proberen onze circulaire ambitie zo 
smart mogelijk te omschrijven zodat het echt toetsbaar 
en werkbaar is. Alleen dan kun je er ook op sturen.’ Ook 
sociale duurzaamheid staat hoog in het vaandel. ‘Wij ge-
loven in bewonersparticipatie’, stelt Arno. ‘Senioren die 
op kinderen van werkende ouders passen. Studenten die 
hun oude buurman naar het ziekenhuis rijden en daar-
mee punten verdienen voor de deelauto. Zulke inclusieve 
oplossingen zijn kenmerkend voor onze projecten. Wij 
komen dan ook graag in contact met partijen die mee 
willen denken over dat soort initiatieven voor Utrecht.’ ■
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Blaucapel

Leukste 

winkeLstraat?

arno: Een 

nieuwkomer het 

rondje Leidsche 

Rijn Centrum met 

prachtige mediter-

rane architectuur. 

wouter: De Nachte-

gaalstraat.

Fransje: Lijnmarkt.

Favoriete 

restaurant?

arno: Vis & Meer: 

achter een smal 

pand verscholen, 

maar groots van 

binnen met heer-

lijke visplateaus. 

wouter: De Water-

toren op Rotsoord.

Fransje: WT Urban 

Kitchen.

waar komt je tot 

rust in de stad?

arno: Molen de 

Ster; fijn terras op 

het gras aan het 

water met uitzicht 

op de hoogbouw 

van het drukke 

centrum.

wouter: De knusse 

binnentuin van 

Toque Toque. 

Maar ook de bin-

nentuin van het 

voormalige Tivoli is 

aangenaam.

Fransje: Griftpark.

verborgen pareLtje 

in utrecht?

arno: Landhuis in 

de stad in Park Oog 

in Al, nieuwe zaak 

op een historisch 

en heerlijk bosrijk 

plekje. 

wouter: Kom eens 

kijken naar onze 

transformatie van 

de Cereol fabriek 

: “Buurten in de 

fabriek”!

Fransje: Fort 

Blaucapel
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