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Britt van der Zandt

Beste restaurant in de 

stad (den Haag)

Dekxels en Grapes & 

Olives

de lekkerste koffie

Lot sixty one op de 

Torenstraat

Favoriete public space

De duinen

Favoriete winkel

DOK

Mooiste gebouw

Het Gemeentemuseum 

nieuwe hotspot

Vivre in de Binckhorst

Mooiste straat

De Denneweg

Persoonlijke city 

secret

Ich Bin Ein Hamburger. 

Niet perse voor de 

hamburgers, maar de 

wijnkaart!

eerste herinnering aan 

den Haag

Als kind met het gezin 

en de hond uitwaaien 

in Scheveningen, 

vooral als het een 

beetje stormachtig 

weer was.

Passie voor

Lekker eten. Je kan me 

wakker maken voor een 

goede kaasplank en 

een wijntje of speciaal 

biertje.

Bijleren

Ik ben onlangs gestart 

met een parttime 

Master Marketing. 

Mijns inziens 

een waardevolle 

aanvulling op mijn 

studie Bouwkunde, 

waarmee ik me nog 

meer kan verdiepen in 

eindgebruikers.

dit raakt mij 

persoonlijk

Hoe moeilijk het is als 

starter een huis te 

kopen in de stad.

Mijn inspiratiebron

Tijdens een rondje 

hardlopen kan ik 

helemaal in gedachten 

verzinken. Vaak kom ik 

dan tot goede ideeën of 

oplossingen.

Ultieme ontspanning

Uit ontbijten

Beste sportprestatie

100 km roeien tijdens 

de Ringvaart

Welke krant lees je

De Volkskrant, online

Guilty pleasure

Het Nederlandse 

levenslied

topserie netflix: 

Unorthodox 

Coronatijd, voor- en 

nadelen: Minder 

reistijd, meer tijd voor 

nevenactiviteiten, 

kleine dingen ineens 

meer waarderen en 

erachter komen dat 

thuis werken eigenlijk 

best fijn en efficiënt 

is zie ik als voordelen. 

Ik miste het wel echt 

om collega’s face to 

face te zien, gelukkig 

werk ik inmiddels weer 

regelmatig op kantoor.

MaUrice verkerk 

Beste restaurant in de 

stad (den Haag)

Follia

de lekkerste koffie

Capriole Cafe

Favoriete public 

space:

Lange Voorhout

Favoriete winkel

Pakken fabriek

Mooiste gebouw

De Binck

nieuwe hotspot

Binckhorst

Mooiste straat

Turfmarkt

Persoonlijke city 

secret

Buitenhof 

den Haag in corona, 

den Haag na corona

Gelukkig niet veel 

veranderd.

eerste herinnering aan 

den Haag

Als kind voetballen 

tegen Laakkwartier.

Passie voor

Wielrennen

Bijleren

Dagelijks

dit raakt mij 

persoonlijk

Het leraren te kort.

Mijn inspiratiebron

Die heb ik nog niet 

nodig gehad.

Ultieme ontspanning

1e bakkie koffie

Beste sportprestatie

Alpe d’huez in een uur 

op fietsen.

Welke krant lees je

AD online

Guilty pleasure

The Joy of Painting with 

Bob Ross.

topserie netflix

Moet ik nog vinden, is 

vooral een tijd dingetje.

coronatijd, voor- en 

nadelen: 

Voordelen: Veel “doe” 

werk kunnen doen, 

nadelen: het niet face 

to face samenwerken 

met collega’s. 

van de makers van             visie editie #3

Een duurzame leefomgeving waar bewoners gelukkig wonen. Daar 

gaat het bij BuurtBoost om. VORM stelt in haar brochure dat juist 

‘de zachte kant’ zorgt voor de binding met de wijk. Voortbouwen 

op de kracht van de stadswijk met een aanpak op maat en in 

samenspraak met lokale partners, is daarom het uitgangspunt voor 

de ontwikkelaar.

integrale aanpak
De stedelijke opgave om te verdichten en te verduurzamen 

bracht verschillende dochterondernemingen van VORM samen 

aan de brainstormtafel. ‘De teams van VORM Concepten en 

VORM Transformatie en Renovatie dachten in eerste instantie op 

gebouwniveau na over deze opgave’, vertelt Van der Zandt. ‘Hoe 

je woongebouwen duurzaam kunt optoppen en kopgevels kunt 

uitbreiden met extra woningen. Al snel trokken we het breder en 

keken we ook op wijkniveau naar de mogelijkheden. Dan kun je veel 

meer zaken tegelijkertijd aanpakken. Omdat VORM bestaat uit acht 

dochterondernemingen met elk een eigen focus, zijn we in staat 

om het concept te ontwikkelen, de plannen uit te voeren en ook te 

beheren. Die integrale aanpak spreekt corporaties, gemeenten en 

beleggers aan.’

Co-creatie
De aanpak van BuurtBoost richt zich op vier niveaus: de wijk, het 

bouwblok, het gebouw en de woning. Bij de wijk gaat het om het 

grotere verband: verbetering van de ontsluiting, de kwaliteit van het 

groen, het toevoegen van plekken die uitnodigen tot ontmoeten en 

gezonder leven. Op blokniveau liggen kansen in het vergroten van 

de diversiteit van woningen en de buitenruimte. Bij gebouwen gaat 

het om onderhoud en duurzame stappen naar de energietransitie. 

En op woningniveau ten slotte om flexibelere woningen die nu en in 

de toekomst voldoen aan de woonwensen.

Voor een geslaagde aanpak kan VORM niet zonder nauwe 

samenwerking met alle betrokken partijen in de wijk. Alles 

staat of valt met draagvlak bij bewoners en ondernemers. Met 

‘software’ doelt de ontwikkelaar ook op ‘organisatie’: alle mogelijke 

samenwerkingsverbanden met betrokken partijen. Hun visie op 

de toekomst speelt een grote rol in de aanpak. BuurtBoost is ‘een 

co-creatie’. ‘We zitten om de tafel met corporaties, beleggers 

en gemeenten, maar ook met de ‘ambassadeurs uit de wijk’: 

bewonerscommissies, VVE’s en lokale ondernemers. Alleen door 

samen te werken, kan de ‘software’ echt verbeteren’, benadrukken 

Verkerk en Van der Zandt.

aanpak visualiseren
Het belang om bewoners te betrekken bij aanpassingen in de 

wijk wordt steeds groter, zeggen Verkerk en Van der Zandt. Via 

buurtmarkten en spelborden worden aanpassingen aan de woning 

en de wijk visueel gemaakt. ‘We kunnen dan alle onderdelen van 

de aanpak fysiek laten zien’, vertelt Van der Zandt. ‘Als je er alleen 

over vertelt, kunnen maar weinig mensen zich er een voorstelling 

van maken. Met de ‘BuurtBoost box’ vol losse bouwstenen kunnen 

we een maquette van de wijk maken die alle mogelijke aanpassingen 

in de ‘hardware’ zichtbaar maakt.’

Collectieve tuin
‘Van mono naar multi’ is de veelzeggende slogan die VORM aan 

BuurtBoost koppelt. Gebrek aan diversiteit is een terugkerend 

thema in wijken waar de leefbaarheid onvoldoende is. Van der 

Zandt: ‘Er staan vaak veel sociale huurwoningen; mogelijkheden 

voor een wooncarrière zijn er nauwelijks. Wij willen het aantal 

sociale huurwoningen niet verminderen, maar er middelhoge en 

hoge huurwoningen aan toevoegen. Een breder aanbod stimuleert 

de wooncarrière en verdichten moeten we toch. Woonlagen 

toevoegen met een extra kamer geeft al een ander type woning.’

Ook als het gaat om de openbare ruimte is er veel meer mogelijk. 

‘Meestal gaat het om kijkgroen waar weinig mee gebeurt’, zegt 

Verkerk. ‘Gedeeltelijk kun je het gebruiken om woningen toe te 

voegen aan de kopgevel van een woongebouw. Maar het geeft ook 

een positieve impuls als het groen meer eigendom van de bewoners 

wordt. Met dat idee komen ze zelf ook; het blijkt positief bij te 

dragen aan de leefbaarheid. Een collectieve tuin voelt meer van 

jou en maakt bewoners er mede verantwoordelijk voor. In een 

Utrechtse wijk kozen bewoners voor kleinere private tuinen, zodat 

er meer ruimte was voor een gemeenschappelijke tuin.’ Van der 

Zandt: ‘Zeker in stadswijken met minder grondgebonden woningen 

groeit de behoefte aan een verlenging van de private buitenruimte.’

Corporaties belangstellend
BuurtBoost is net geïntroduceerd, maar mag al rekenen op de 

belangstelling van verschillende corporaties in grote steden. 

Ook in de hofstad ziet VORM mogelijkheden. Vooral Den Haag 

Zuidwest is een typisch voorbeeld van een wijk die qua locatie veel 

potentie heeft, maar niettemin laag scoort op de leefbarometer. 

Verkerk: ‘De wijk heeft een mooi, groen randje en ligt dicht bij 

de kust. Pluspunten die maken dat het hier al heel prettig wonen 

is. Toch laat de leefbaarheid in sommige buurten te wensen over. 

Onder andere door gebrek aan diversiteit in het woningaanbod. 

Met relatief kleine ingrepen kun je de leefbaarheid al verbeteren: 

leegstaande plinten vervangen door een woonlaag, bijvoorbeeld. Of 

de openbare ruimte anders inrichten.’ Van der Zandt: ‘Iets minder 

groen op maaiveld is niet per se erg als de kwaliteit ervan beter is 

voor mens, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Wij werken samen 

met onder andere landschapsarchitecten om de groene gebieden 

beter in te richten. Ook bij dakterrassen en gevelbegroeiing is hun 

deskundigheid onmisbaar. Zij weten wat waar groeit, zodat je niet 

zomaar wat groene stroken aan een ontwerp toevoegt.’

staatsliedenbuurt
Het concept is nog te nieuw om al wijken te kunnen aanwijzen 

waar de resultaten van BuurtBoost zichtbaar zijn. Maar wat VORM 

de afgelopen jaren in de Sliedrechtse Staatsliedenbuurt heeft 

gepresteerd sluit nauw aan bij die werkwijze. Deze wijk uit de jaren 

vijftig heeft veel corporatiebezit, vooral eengezinswoningen. Die 

verkeerden in slechte staat en de openbare ruimte had verschillende 

knelpunten. In overleg met gemeente, corporatie en bewoners is 

een nieuwe toekomstvisie geformuleerd. ‘Samen met de corporatie 

hebben we de wijk volledig aangepakt’, vertelt Verkerk. ‘Het 

resultaat is een mix van duurzame renovatie en nieuwbouw. Dankzij 

tientallen nieuwe woningen is de verhouding koop-huur veel beter 

in balans. Verduurzaming is een eis waar we allemaal mee te maken 

hebben. Met nieuwbouw of door wooncomplexen uit te breiden, 

kunnen we duurzame renovaties financieren. Duurzaamheid en 

leefbaarheid gaan samen op. Waar je verduurzaamt, verbetert de 

leefkwaliteit.’

Ervaring met duurzaam verdichten deed VORM de laatste maanden 

ook op bij de transformatie van haar eigen nieuwe hoofdkantoor in 

de Rotterdamse Schiehaven. Het oude monumentale poortgebouw 

werd omgebouwd tot kantoor en met een stalen opbouw uitgebreid. 

Verkerk: ‘De constructie liet een extra bouwlaag niet toe. Een 

stalen opbouw met een eigen draagconstructie kon wel en is nog 

duurzaam ook. Dat is ook BuurtBoost: door slim nadenken, kijken 

hoe iets wél kan.’

Goedkoper en sneller
De aandacht van VORM voor kwetsbare wijken is de afgelopen 

jaren gegroeid. Van der Zandt: ‘De moeite die starters momenteel 

hebben om aan een woning te komen, zette ons aan het denken. 

Wij hebben mooie projecten gerealiseerd in alle segmenten, maar 

willen ons nu specifiek inzetten voor meer betaalbare woningen.’ 

De druk op de woningmarkt heeft de ontwikkelaar uitgedaagd tot 

20 procent goedkoper en 50 procent sneller bouwen. Die ‘VORM 

2050 norm’ is de komende jaren het uitgangspunt bij alle projecten 

van VORM. Hoe dat te realiseren? ‘Met nieuwe technieken en 

meer prefab kunnen we sneller bouwen en daardoor ook het 

aantal transportbewegingen richting de bouwplaats beperken’, 

zegt Verkerk. ‘Dat scheelt tijd en geld, zeker bij projecten in 

dichtbebouwd gebied.’

verdichting concentreren
Den Haag pakt het in de ogen van Van der Zandt en Verkerk slim 

aan, door de verdichting vooral te concentreren in het Central 

Innovation District nabij het centrum. ‘Daardoor kunnen de wijken 

er omheen wat ruimer verdichten’, zegt Van der Zandt. Ook de 

aanpak van het verouderde Binckhorst verdient complimenten. 

‘Goed dat de gemeente hier niet plot voor plot gaat tenderen, 

maar ruimte biedt voor eigen initiatieven. Dat voorkomt enorme 

vertragingen in de aanpak van het gebied.’

VORM gaat op het voormalige bedrijventerrein vijf projecten 

realiseren. De Binck, dankzij de vooruitstekende opbouw door 

omwonenden omgedoopt tot ‘de duikplank’, was het eerst 

opgeleverde woongebouw op het Binck Eiland. Het resultaat is 

om trots op te zijn. Verkerk: ‘We transformeerden de voormalige 

Staatsdrukkerij Sdu tot een wooncomplex met huur-en 

koopappartementen in verschillende groottes. Naast de drukkerij 

wilden we nieuwbouw plegen en oorspronkelijk moesten daarvoor 

de drukkerijhallen worden gesloopt. Dat is niet gebeurd. Ze zijn 

in het geheel verplaatst naar Barneveld, waar ze nu dienst doen als 

museum. Een mooi voorbeeld van circulariteit.’

Binckhorst stoere wijk
‘Mooi zoals je in Den Haag de historie terugziet in de bouw van de 

stad’, vindt Verkerk. ‘Je ziet er heel goed de lijn van de geschiedenis 

in terug. De mix tussen hoog- en laagbouw is in deze stad heel 

goed.’ Toch houdt de gemeente daar niet krampachtig aan vast, 

zegt Van der Zandt. ‘Juist in Binckhorst zie je een nieuwe stadswijk 

ontstaan met een, voor Den Haag, heel nieuwe identiteit. Dat 

lijkt niet zo passend bij de stad, maar zorgt juist voor een mooie 

toevoeging. Niet alles hoeft per se een verlenging van het bestaande 

te zijn. Binckhorst wordt een stoere wijk. Een mooie aanwinst voor 

Den Haag.’

BuurtBoost: samen
werken aan een
duurzame leefomgeving

Met het concept BuurtBoost wil VORM in monotone 
wijken de ‘software’ verbeteren door de ‘hardware’ aan te 
passen. Daarbij staat ‘software’ voor bewoners, veiligheid 
en organisatie; ‘hardware’ voor de fysieke omgeving, 
woningkwaliteit en voorzieningen. ‘Met verduurzaming 
pak je meteen de leefbaarheid aan’, zeggen Britt van der 
Zandt en Maurice Verkerk.
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Britt van der Zandt, Conceptontwikkelaar en Maurice Verkerk, Hoofd Commercie VORM transformatie & Renovatie

BuurtBoost Mono

BuurtBoost Multi 

anna

Links en boven Binck Park

Hoofdkantoor Vorm

Binck Blocks

Binck Plaats

Binck Eiland

Binck City Park


