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‘RotteRdam kan een
échte inclusieve

metRopool woRden’ 
Met een nieuw kantoor in Rotterdam, een nieuwe Directeur

Conceptontwikkeling en een uitgesproken visie op de toekomstige 
ontwikkeling van de stad, is VORM klaar om de Rotterdamse 

markt te bedienen. Met toekomstige Rotterdamse projecten wil 
VORM een verbinding leggen tussen centrum, stadswijken en 

havengebieden en haar bijdrage leveren aan de opwaartse 
ontwikkeling van de stad.

VORM
AbDessAMeD AzARfAne, Senior conceptontwikkelaar

DeRek VAn Den beRg, Conceptontwikkelaar
eVA HekkenbeRg, Directeur Conceptontwikkeling

bRitt VAn DeR zAnDt, Conceptontwikkelaar

VORM heeft een grote projectenportefeuille 
in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. 
De komende jaren ligt de focus meer op 
Rotterdam. Eva Hekkenberg, de kersverse 
Directeur Conceptontwikkeling, afkomstig van 
AM, heeft grote ambities in de Maasstad. ‘We 
landen op het goede moment in Rotterdam. 
De stad heeft een enorme woonopgave, waar 
wij graag aan willen bijdragen.’

De ontwikkelende bouwer werkt hard 
aan potentiële projecten in de stad, vertelt 
Senior conceptontwikkelaar Abdessamed 
Azarfane. ‘Wij focussen ons op nieuwbouw in 
de stad, transformatie in de havengebieden en 
herstructurering in de ‘rauwere’ stadswijken. 
Met onze projecten leggen we de link tussen 
deze gebieden. Wij zien kwetsbare wijken in 
de stad waar veel kansen liggen. Het centrum 
biedt daarnaast een uitgelezen kans om te 
verdichten, onder andere door markante 
hoogbouwprojecten.’

Dat Rotterdam een ‘laatbloeier’ is ten 
opzichte van Amsterdam en Utrecht, werkt 
volgens Azarfane nu in het voordeel van de 
stad. ‘De markt is na de crisis pas laat op 
gang gekomen, waardoor de stad nog relatief 
betaalbaar is. Rotterdam kan in het centrum 
nog sterk verdicht worden. Bedenk wat voor 
impact 30.000 nieuwe middeninkomens zullen 
hebben op de minder welvarende omliggende 
buurten waar een hogere werkloosheid is: 
positieve verkleuring. Die impact zie je al 

jaren heeft doorgemaakt op het vlak van 
leefbaarheid, voorzieningen en cultuur, aldus 
Van der Zandt. Van den Berg was een van 
de weinigen die in 2011 tijdens zijn opleiding 
al voor Rotterdam koos. ‘Ik weet nog goed 
dat ik me echt moest verantwoorden. Nu is 
dat imago sterk gekanteld. Terecht, want de 
stad heeft een unieke skyline en architectuur 
waarvoor mensen van heinde en verre 
komen. Bovendien is en blijft er ruimte voor 
experiment.’ 

De kans is groot dat VORM projecten 
in Rotterdam-Zuid gaat realiseren. 
VORM is de wijken al in geweest, vertelt 
Hekkenberg. ‘Sommige wijken bestaan 
voor wel 90 procent uit sociale huur. Het 
stadsbestuur wil met sloop, renovatie en 
nieuwbouw middeninkomens aantrekken. 
Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de 

buurtbehoeften en draagvlak te creëren, 
voeren we stadsgesprekken met omwonenden 
en buurtinstellingen. We nemen hun 
feedback mee in onze concepten en plannen. 
Naast woningbouw focust VORM zich 
ook op het realiseren van een divers palet 
aan voorzieningen, vooral functies die 
ontmoetingen stimuleren.’

VORM heeft al ervaring met dergelijke 
projecten, voegt Azarfane toe. ‘Dit hebben 
we ook toegepast in de Sliedrechtse 
Staatsliedenbuurt. In deze herstructurering 
komen verdichten, verkleuren en 
verduurzamen samen. De bestaande 
voorraad is gerenoveerd en verduurzaamd 
en op de vrijgekomen locaties zijn nieuwe 
koopwoningen gerealiseerd. In Rotterdam 
plaatsen we dit soort projecten in de context 
van het grotere gebied. De hele buurt moet 

sinds Rotterdam een populaire woon- en 
toeristenstad is geworden. Dit brengt de 
stad vooruitgang op ruimtelijk, maar ook op 
economisch vlak. Nieuwe horecazaken, hotels 
en andere voorzieningen hebben voor veel 
werkgelegenheid gezorgd. Niets staat de stad 
in de weg om te floreren en toch betaalbaar te 
blijven. Daarmee heeft Rotterdam de kans om 
een écht inclusieve metropool te worden.’

Conceptontwikkelaars Derek van den Berg 
en Britt van der Zandt kunnen dat uit eigen 
ervaring beamen. ‘Veel vastgoedprofessionals 
en bouwkundigen hebben gestudeerd aan 
de TU Delft. Na hun opleiding vertrok tot 
voor kort de ene helft naar Amsterdam en 
de andere helft naar Den Haag. Maar nu is 
Rotterdam het meest populair. Niet alleen 
vanwege de betaalbare woningen, maar vooral 
vanwege de transitie die de stad de afgelopen 
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MonuMentaal nieuw kantoor VorM in de 

SchiehaVen.

VORM verhuist dit jaar van 

Papendrecht naar Rotterdam. ‘De 

verhuizing naar Rotterdam is een 

terugkeer naar onze roots’, verklaart 

Directeur Conceptontwikkeling 

Hekkenberg. ‘een stoere centrumlocatie 

die beter past bij onze identiteit, daar 

waar het gebeurt. Ook willen we een 

werkomgeving bieden die aantrekkelijk 

is voor jong talent. Deze stap brengt 

nieuw elan in ons bedrijf. We komen 

middenin de dynamiek van een grote 

stad. Daarmee vergroten we ons 

werkplezier en zullen we nog betere 

prestaties leveren. een kantoor in hartje 

Rotterdam is goed voor ons netwerk en 

wordt ook op het stadhuis gewaardeerd. 

Conceptontwikkelaar Van der zandt 

vertelt dat VORM in een gemeentelijk 

monument trekt, ontworpen door Hugh 

Maaskant. Het voormalig poortgebouw 

van de Rotterdamse Haven wordt 

her-ontwikkeld met op de begane grond 

ons VORM Café, de ontmoetingsplek 

voor VORMers en bovenop het gebouw 

een extra verdieping. Deze verdieping 

wordt op dit moment in een fabriek 

gebouwd en zal na assemblage in 

de eemhaven over de Maas worden 

getransporteerd en vanaf een drijvend 

ponton op het gebouw geplaatst 

worden. in de bouwvakantie betrekken 

we het nieuwe kantoor.’
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een positieve impuls krijgen van een project, 
dat beperkt zich niet alleen tot de plangrens. 
Ook ligt onze aandacht bij het opwaarderen 
van openbare ruimtes en het toevoegen van 
buurtvoorzieningen voor bestaande en nieuwe 
bewoners. Bovendien is de kracht van dit soort 
plannen het voortbouwen op de community 
van de bestaande wijk, waarbij een groot 
deel van de oude bewoners ook werkelijk 
terugkomt. Dit vraagt grote investeringen, 
maar met voldoende massa en goede 
samenwerking met verschillende stakeholders 
zijn dit soort projecten haalbaar.’

Een ander cruciaal aspect ‘op Zuid’ is 
een goede ontsluiting, merkt Derek van den 
Berg op. ‘Zonder goede ov-verbindingen 
is het onmogelijk om in hoge dichtheden 
woningen te ontwikkelen. De stad heeft 
goede verdichtingsplannen, maar een snellere 
uitvoering is wenselijk om het momentum 
te benutten. Rotterdam heeft bijvoorbeeld 
nieuwe brugverbindingen met Zuid nodig, 
zoals tussen Delfshaven en de Waalhaven en 
tussen Feyenoord City en De Esch. Rotterdam 
Zuid dient daarnaast een intercitystation te 
krijgen. Het is niet uit te leggen dat 300.000 
Rotterdammers soms meerdere keren moeten 
overstappen om in het centrum te komen, 
terwijl Zeeuwse dorpjes als Rilland-Bath 
een directe intercityverbinding hebben met 
Rotterdam Blaak en Rotterdam Centraal. 
Daarnaast is de aanleg van een metroring langs 
Kralingse Zoom, Feyenoord City, Zuidplein, 
Waalhaven, Heijplaat en Marconiplein een 
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marktpartijen samen de opgaven op en wordt 
op gebiedsniveau met meer samenhang en 
impact ontwikkeld. De gemeente speelt hierin 
een sleutelrol als regisseur. Dit leidt tot betere 
plannen, efficiëntere processen en wederom 
een inclusieve leefomgeving.’ 

Rotterdam lijkt open te staan voor deze 
aanpak, zegt Van der Zandt. ‘Rotterdam 
heeft bijvoorbeeld een visie gemaakt voor 
de Rijnhaven, maar heeft daarna ook een 
intensieve marktconsultatie gedaan. Uit ideeën 
van marktpartijen bleek veel meer mogelijk 
dan de gemeente aanvankelijk voor ogen 
had, wat uiteindelijk tot een hele toffe visie 
heeft geleid voor het gebied. Ontwikkelaars 
kunnen hun kennis en creativiteit beter kwijt 
en de gemeente wordt daarmee ontlast. 
Om de gewenste 4.500 woningen per jaar 
te realiseren, is het ook wenselijk dat de 
gemeente meer de regierol pakt. Marktpartijen 
nemen dan meer verantwoordelijkheid 
voor het initiëren en uitwerken van 
gebiedsontwikkelingen.’

Directe gesprekken met de gemeente 
helpen ook, denkt Azarfane. ‘Rotterdam zou 
stadsgesprekken met marktpartijen kunnen 
invoeren om projecten te accelereren. Wijs 
locaties aan waar snel de schop in kan. Als 
in een gebied de eerste fase wordt gegund en 
de realisatie op gang komt, kan het snel gaan 
voor de rest van het gebied.’ VORM is zelf 
ook hard bezig om sneller te werken, vertelt 
Hekkenberg. ‘Met ons bedrijf VORM 2050 
streven we ernaar om 20 procent goedkoper 
en 50 procent sneller te bouwen. Dat kan door 
slimmer te ontwerpen, te produceren en te 
bouwen en door een efficiënte ketenintegratie. 
We betrekken aannemers en onderaannemers 
veel eerder in het ontwikkelproces. Zo gaan we 
bijdragen aan de versnelling.’
Door ieders capaciteiten beter te benutten, 
kan Rotterdam de komende jaren versnellen 
in de duurzame verdichting. Rotterdam wordt 
daarmee nog aantrekkelijker voor diverse 
doelgroepen en kan een échte inclusieve 
metropool worden.  ■

must. De zogenaamde ringlijn. Alles om de 
mobiliteitsarmoede op Zuid te bestrijden 
en daarmee de kans op een goede baan te 
vergroten’. 

In het centrum wil VORM graag haar 
stempel drukken. De ontwikkelende bouwer 
wil dan wel ook betaalbare woningen 
opleveren, benadrukt Derek van den Berg. 
‘De grootste valkuil is dat projectontwikkelaars 
de grootste winst pakken in het centrum en 
het volbouwen met louter dure woontorens. 
Dan vertrekt de creatieve- en middenklasse 
en wordt de binnenstad een speelveld van de 
welgestelden die voor 5 euro hun cappuccino 
om de hoek drinken.’ 

Om die reden is Azarfane niet altijd 
voorstander van een tendersysteem op 
strategische plekken.‘ In veel gevallen wordt 
de tender het doel op zich met winnen als 
topprioriteit, tegen elke prijs. In de praktijk 
blijkt het voor marktpartijen moeilijk om 
alle beloften uit de tender waar te maken. 
Het is zonde als dit ten koste gaat van 
inclusieve en maatschappelijke ambities, 
of leidt tot versobering en verschraling van 
plannen. Bovendien zijn alle uitgangspunten 
al gedefinieerd en kan een ontwikkelaar 
zijn inbreng en creativiteit in mindere mate 
kwijt. Ik ben voorstander van een integrale, 
gebiedsoverkoepelende aanpak. Met 
meerdere marktpartijen optrekken in een 
integraal plan, volgens een aantal door de 
gemeente opgestelde spelregels. Dan pakken 
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