- Wonen in Amsterdam Harm Janssen en Jeroen Galle over BPD in Amsterdam

Een ode aan de hoofdstad

Gebiedsontwikkeling in een stad als Amsterdam is zaak van een lange adem. Maar dat uithoudingsvermogen leidt dan wel ergens toe. Zoals tot het aansprekende woon- en werkgebied ODE
(Oosterdokseiland), dat binnenkort door BPD wordt afgerond. Directeur regio Noord-West Harm
Janssen en directeur Projecten Jeroen Galle nemen de portfolio diagonaal door en kijken tevens
vooruit. ‘Een dreigende tweedeling in de stad is een punt van zorg.’

In het gezamenlijke nieuwe kantoor van BPD Ontwikkeling en regio Noord-West – het prachtige herontwikkelde
Burgerweeshuis van architect Aldo van Eyck – trapt
Harm Janssen af. ‘We ontwikkelen gebieden op veel
verschillende plekken in Amsterdam, met wonen als belangrijk ingrediënt, maar daarnaast ook andere functies
die voor de levendigheid en leefbaarheid van de stad
van belang zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Oostpoort met
veel retail en Laan van Spartaan met onderwijsfuncties.
Houthavens en Zuidas zijn vergelijkbare voorbeelden.’
Het gaat hierbij nadrukkelijk om een scope die breder is
dan het individuele woongebouw, aldus Janssen: ‘Onze
ontwikkelingen zijn altijd onderdeel van een groter geheel. En dragen bij aan het omliggende gebied.’
Inclusiviteit zit diep in onze genen. We gaan er als BPD
een nieuwe dimensie aan geven door in de komende
jaren een portefeuille nieuwbouw huurwoningen op te
bouwen. In eerste instantie zijn dat er circa 15.000 in
Nederland. Dit beleggingsfonds zal zich grotendeels
richten op het lagere en middelste gedeelte van het
middenhuursegment, op woningen dus die nu niet of
nauwelijks worden aangeboden, terwijl de vraag almaar
groeit.

Pittige voorwaarden
Juist vanwege dit hogere schaalniveau – het gebied en
zelfs de stad – is de dialoog met de gemeente van groot
belang. Jeroen Galle hierover: ‘Met enige regelmaat zijn
er discussies en schuurt het soms, maar een gemeente
heeft uiteraard ook veel verstand van de stad. Het resultaat is dan altijd goed. Onze focus is dezelfde: vanuit een
langetermijnbetrokkenheid de stad vooruitbrengen.’ De
komende jaren is BPD daar nog volop zoet mee; naast
de veelheid aan projecten in Amsterdam wordt er ook
in de regio Groot-Amsterdam (van IJmuiden tot en met
Weesp) volop geproduceerd. En de verdere toekomst?
Janssen is voorzichtig optimistisch: ‘De concurrentie is
groot, de grondprijzen en de bouwkosten zijn hoog en
de gemeentelijke voorwaarden pittig. Bijvoorbeeld de
40/40/20-regeling; de vraag is of deze regels het gewenste effect gaan opleveren. Het kan echter ook leiden
tot verkeerde verhoudingen en de zaak stuk reguleren.
Begrijp ons goed: we zijn voorstander van een overheid
die betaalbaar wonen hoog waardeert. Zelf hechten we
daar als BPD ook groot belang aan. Inclusiviteit zit diep
in onze genen. We gaan er als BPD een nieuwe dimensie
aan geven door in de komende jaren een portefeuille

3
1 en 2_ Het Baken
van Narva: een
bijzonder klimaatneutraal appartementengebouw met
diverse woningtypen

1

op eiland 4 in de

2

Houthaven in Am-

1

sterdam.
3_Vogelvlucht (artist
impression) van de
Booking.com campus
op het Oosterdokseiland.
4_Naast de ontwikkeling van het nieuwe
hoofdkantoor van
Booking.com worden
in het gebouw ook
4

42 luxe nieuwbouw
appartementen met
parkeerplaatsen
gerealiseerd.

046 - INAmsterdam - tekst Kees de Graaf - beeld Peter van Aalst (portret)

INAmsterdam - 047

- Wonen in Amsterdam

6

‘Onze projecten maken in veel gevallen
onderdeel uit van een groter geheel. Ze
dragen bij aan het omliggende gebied’

nieuwbouw huurwoningen op te bouwen. In eerste
instantie zijn dat er circa 15.000 in Nederland. Dit
beleggingsfonds zal zich grotendeels richten op het lagere
en middelste gedeelte van het middenhuursegment, op
woningen dus die nu niet of nauwelijks worden aangeboden, terwijl de vraag almaar groeit.’

Gezonde koopsector
De BPD’ers zijn in dit verband kritisch over het gemeentelijk voornemen om op termijn zelfs 60 procent sociale
bouw verplicht te stellen bij nieuwe projecten. Janssen:
‘Voor een goede menging in de stad moet je zeker ook
kijken naar de middeldure huursector en naar het gezond
houden van de koopsector. Voegen we in de koop te weinig toe, dan leidt dat tot prijsstijgingen en bijvoorbeeld
gezinnen die de stad weer verlaten. Op termijn dreigt
dan een steeds grotere tweedeling in de stad en dat is een
punt van zorg.’
Zorgelijk in dit verband is ook de woningproductie
op de middellange termijn. De druk op de woningmarkt
zal substantieel blijven, zo verwachten Janssen en Galle.
Het opstarten van projecten als Havenstad kost veel tijd
en dit zal de komende vijf jaar dus niet de substantiële
toevoeging aan de markt opleveren, waarnaar door vele
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Uithoudingsvermogen
Dat ontwikkelen in de stad tijd vergt, maakt Jeroen Galle
duidelijk aan de hand van het Oosterdokseiland, waar
BPD de afgelopen twintig jaar de gebiedsontwikkeling
ODE van de grond heeft getrokken. Op de plek waar
vroeger de post werd gesorteerd en het ’s avonds niet
altijd even pluis was, is nu een waardevolle aanvulling op
de Amsterdamse binnenstad ontstaan. ‘In 2000 sloten
we het contract en dan weet je vooraf bij een gebied van
deze omvang, dat je altijd meerdere economische cycli
gaat tegenkomen. Ook de ontwikkelingen in de bouw
en op de financiële markt zijn onvoorspelbaar. De kunst
is dan om de kwaliteit van het oorspronkelijke masterplan overeind te houden en het plan af te maken op
een manier die goed is voor de stad, haar inwoners en
bezoekers. Ik durf te stellen dat we daar ruimschoots in
geslaagd zijn. Er zijn niet heel veel partijen die dit kunnen volbrengen. Los van kennis en kunde gaat het ook
over slagkracht en uithoudingsvermogen.’
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‘Voor een goede menging in de stad moet
je zeker ook kijken naar de middeldure
huursector en naar het gezond houden
van de koopsector’

Ruimte voor werken
Met de vestiging van het hoofdkantoor van
Booking.com komt ODE nu tot een afronding. Galle
hierover: ‘Een alzijdig gebouw met op de begane grond
– negen meter hoog in twee lagen – publieksfuncties
die goed passen bij dit levendige nieuwe stadsdeel. Een
gebouw dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft
staan; gasloos en aangesloten op de WKO-centrale die
we voor het hele eiland hebben aangelegd.’ Volgens
Galle is het belangrijk dat ook werkfuncties in de stad
voldoende ruimte krijgen: ‘Het gaat altijd om de balans.
In ODE hebben we alle functies kunnen mengen en
daarbinnen ook nog de differentiatie aangebracht. In
het wonen gaat sociale woningbouw bijvoorbeeld hand
in hand met middeldure huurwoningen en duurdere
koopwoningen. Aan de buitenzijde is dat niet afleesbaar, maar de maatschappelijke waarde – ook op
langere termijn – is enorm.’ ■
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