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Gebiedsontwikkelaar
in andere tijden 

fotografie MarCel kriJger - 

Ronald 
Huikeshoven
Directievoorzitter AM

Ook de vastgoedsector kreeg medio maart 
te maken met een nieuwe werkelijkheid. 
Deze bij uitstek people’s business van 

samen plannen maken, moest schakelen 
naar andere manieren van werken. Ook 

gebiedsontwikkelaar AM stond voor deze 
uitdaging. Directievoorzitter Ronald 

Huikeshoven blikt terug op een bijzondere 
tijd. Maar bovenal kijkt hij vooruit naar 
de opgaven voor de toekomst – met veel 

enthousiasme.
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Zakelijke
terugblik 
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021? 
AM blijven profileren 
en zich laten bewijzen 
als toonaangevende, 
maatschappelijk 
gedreven 
gebiedsontwikkelaar 
vanuit de integrale 

verrassende functiemix 
en de mogelijkheden 
voor latere 
functieverandering 
aantrekkelijk en leefbaar 
zijn en blijven. 
3 Wat staat in elk geval op 
de planning? 
Verder uitrollen van 
succesvolle en nieuwe 
concepten, zoals: 
Stadsveteranen, 
UpMountain met het 
concept ‘Living on Top’, 
‘Friends’ en …… (dat 
vertellen we later : -) )
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
Het gaat niet om anders 
doen, het gaat om het 
doorvoeren van verdere 
verbeteringen.

Persoonlijke
terugblik
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020? 
Niet zo zeer anders, 
maar wel doorzetten 
van eerder ingeslagen 
paden voor het 
juiste levensritme en 
levensbalans.
2 Wat staat absoluut in je 
agenda?
Opgedane hardloop 
ritme door Covid-19 
vasthouden. Heerlijk om 
weer in hardloopbalans 
te zijn. Daarnaast in het 
voorjaar verhuizen naar 
een nieuwe woning.
3 Goed voornemen?
Yoga blijven doen 
voor de broodnodige 
ontspanning.
4 Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Waaraan minder?
Meer tijd aan nieuwe 
nevenfuncties bij 
Dutch Green Building 
Council (DGBC) en 
aan voorzitterschap 
Stichting Kennis 
Gebiedsontwikkeling 
(SKG). Minder aan de 
nevenfuncties waar 

oor het interview dat we keurig 
op afstand met Teams voeren 
heeft Ronald Huikeshoven een 
passende achtergrond gekozen: een 
prachtige luchtfoto van de oostelijke 
binnenstad van Amsterdam, met 
zicht op alle nieuwe ontwikkelingen 

van de afgelopen jaren aan de IJ-oevers en de 
Oostelijke Handelskade. Nieuw en oud komen hier 
op een bijzondere manier bij elkaar. Het zijn vaak ook 
de stukken stad waar AM als gebiedsontwikkelaar in 
acteert en invulling geeft aan de vijf thema’s die het 
bedrijf als richtsnoer voor het eigen handelen heeft 
geformuleerd: gedurfde duurzaamheid, inclusieve stad, 
healthy urban living & working, stad- en gebiedmaker 
en gelukkig leven. De namen van de thema’s geven 
al aan dat het hierbij om veel meer gaat dan alleen 
vastgoed. De gebiedsontwikkelingen waarbij AM is 
betrokken, gaan nadrukkelijk over de software van de 
stad. Hoe leven, wonen en werken mensen samen en 
welke eisen stellen zij aan de omgeving om hen heen 
– nu en in de toekomst? Dan gaat het over allerlei 
vraagstukken – die in korte tijd aan extra urgentie 
hebben gewonnen. 

In maart ging ook de wereld van de vastgoedontwikkeling op slot. Hoe 
heb jij zelf die periode ervaren, met jouw medewerkers?
‘Het was ineens omschakelen naar thuiswerk. Het 
AM Huis, ons kantoor in Utrecht is nog steeds alleen 
toegankelijk voor mensen die daar echt voor hun werk 
moeten zijn. De anderen werken vanuit huis. Hoe 
snel onze mensen dit opgepakt hebben; ik vind dat 
heel bijzonder. Alles verloopt inmiddels digitaal, ook 
het samenwerken in projectteams. Ondertussen ging 
de verkoop van woningen door, en goed ook. Ook 
daar hebben we een digitaliseringsslag gemaakt. Zelfs 
het ondertekenen van de contracten verloopt nu via 
digitale weg. In die zin heeft ons bedrijfsproces zich 
op bepaalde punten ook verder doorontwikkeld. Het 
klinkt wat cru en zo is het zeker niet bedoeld maar ook 
hier heeft de slogan “never waste a good crisis” wel 
betekenis. Het versnelt duidelijk de processen die al 
liepen en jaagt creativiteit en innovatie aan.’

In hoeverre heeft de nieuwe werkelijkheid invloed gehad op de 
voortgang van jullie projecten?
‘Sinds maart gaat de ontwikkeling en realisatie 
van woningen gestaag door. We merken dat bij de 
koopwoningen maar ook in de huursector. Beleggers 
maakten even pas op de plaats maar hebben hun 
acquisitie weer opgepakt. Wel merkten we in het 
commercieel vastgoed – een markt die veel meer 
transactiegericht is – dat de dynamiek in een keer 
wegviel. Nog steeds zijn de vooruitzichten daar 
onzeker. Voor onze mixed-use projecten is dat wel een 
bijzonder punt van aandacht. We willen bij voorkeur 
gemengde projecten toevoegen aan de stad maar 
dan moet daar wel programmatische invulling voor 
beschikbaar zijn. Niet voor niets hebben we specialisten 
voor dit soort projecten aangenomen, die zich onder 
meer op een onderscheidende invulling van de mixed 
zones richten. De beleving daarvan bepaalt in heel 
belangrijke mate de sfeer en leefbaarheid in de straat en 
de buurt.’

Hoe kijk je tegen de ontwikkeling van de stedelijke woningmarkten 
aan, ook op termijn?
‘Zoals gezegd, de verkopen lopen op dit moment goed 
door. Ook de waardeontwikkeling laat een positieve 
trend zien. Het grote vraagteken is uiteraard: wat doet 
de economische ontwikkeling in de komende tijd? En 
in het bijzonder het consumentenvertrouwen dat in 
belangrijke mate de aankoopbeslissing beïnvloedt. Daar 
zit zeker een mogelijk spanningsveld. De schaarste aan 
woningen is zeker geen garantie dat we niet opnieuw in 
een crisis terecht komen. Al blijft de woningmarkt op 
hetzelfde niveau gelijk en kunnen we doorgaan zoals we 
opereren, dat is mij een lief ding waard.’

Ik proef uit je woorden dat de Corona-crisis tot nu toe een gemengd 
beeld oplevert. Zijn er ook nieuwe kansen?
‘Dat denk ik zeker. Er is nog steeds een enorme 
behoefte aan nieuwe woningen. Er is steun 
gekomen vanuit BZK, er is weer urgentie rondom 
volkshuisvesting. Ik heb ook gemerkt dat bij het 
uitbreken van de crisis het overleg tussen publiek 
en privaat gelijk op gang kwam. Rijk, provincies, 

ik mee gestopt ben in 
verband met het aflopen 
van het geldige termijn.  

Zakelijke
terugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij:
Dat de drie jaar 
geleden ingeslagen 
weg om bij AM te 
gaan werken vanuit 
vijf maatschappelijke 
thema’s Gedurfde 
duurzaamheid, Healthy 
urban living & working, 
de Inclusieve stad, 
stad- en gebiedmaker, 
Gelukkig leven, de juiste 
is. Door Covid-19 zie je 
onze maatschappelijke 
thema’s nog eens 
sterker terugkomen op 
alle schaalniveaus in 
gebiedsontwikkeling 
en worden ze ook 
door andere partijen 
inmiddels omarmd. We 
konden de pandemie 
drie jaar geleden 
natuurlijk niet voorzien, 
maar de kennis en 
kunde die we in drie jaar 
tijd hebben opgebouwd, 
geven ons nu wel een 
voorsprong in de markt. 
We zien dit terug in 
de samenwerking met 
andere partijen die ons 
ook weer inspireren en 
verder brengen in de 
ontwikkeling van onze 
thema’s en visie. Dit 
maakt ons vakgebied 
zo interessant omdat je 
constant samenwerkt 
met gepassioneerde 
mensen. 
Welk cijfer geef je 2020:
8
Belangrijkste moment:
Het uitbreken van 
Covid-19 en de 
consequenties voor ons 
allen; negatieve, maar 
zeker ook positieve. 
Beste zakenlunch of diner:
Een diner georganiseerd 

ontwikkeling van 
gebieden en projecten. 
Dit doen we door 
in co-creatie met 
onze gemeenten, 
institutionele beleggers, 
woningcorporaties en 
andere stakeholders 
en alle experts binnen 
de eigen organisatie 

inspirerende plannen te 
ontwikkelen.
2 Grootste uitdaging? 
Vanuit de huidige 
marktsituatie de 
ambities op mixed 
use overeind houden. 
Wij bedenken en 
ontwikkelen gebieden 
die door hun soms 

V

‘�Corona�versnelt�
duidelijk�de�processen�
die�al�liepen�en�
jaagt�creativiteit�en�
innovatie�aan.’
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regio’s, gemeenten: ze gingen direct de dialoog aan. 
Dat duurde bij de vorige crisis in 2008 allemaal 
veel langer. Een andere positieve “bijvangst” is dat 
mensen anders met hun buurt omgaan. Er wordt meer 
gewandeld, gefietst. Er is meer sociale betrokkenheid. 
Lokale ondernemers krijgen meer steun. Je zou het 
verbroedering kunnen noemen. Een buurtgevoel, een 
sense of community: buitengewoon belangrijk bij de 
gebiedsontwikkelingen waar wij mee bezig zijn. Veel 
van de AM-thema’s waar we drie jaar geleden bewust 
op hebben ingezet, komen juist nu ook bovendrijven. 
Momenteel is Caroline Bos onze AM Bouwmeester. Ze 
zijn onder leiding van onze toenmalige Bouwmeester, 
Hilde Blank, verder gebracht en bewijzen nu eens 
te meer hun relevantie en zelfs urgentie. Neem 
bijvoorbeeld inclusiviteit, dat is een onderwerp waar 
we nu met elkaar volop mee bezig zijn. Dat geldt ook 
voor gezondheid: voor al onze kantoorontwikkelingen 
zetten we standaard in op het Well Being-certificaat dat 
staat voor een gezonde werkomgeving. En neem ook 
duurzaamheid: we weten dat we daarin als sector een 
enorme slag moeten maken en de inzet die we daarop 
plegen – gedurfde duurzaamheid; we willen de lat 
steeds hoger leggen – wordt volop gewaardeerd. Het is 
niet altijd even gemakkelijk, maar de eerste successen 
moedigen ons aan hieraan veel aandacht te besteden.’

Dat geeft maar eens aan hoe breed het vak van gebiedsontwikkeling 
inmiddels geworden is.
‘Het is inderdaad een heel bijzonder vak en nauwelijks 
meer te vergelijken met het klassieke vak van pure 
vastgoedontwikkeling. Wij hebben nu zelfs een 
omgevingspsycholoog in dienst die het effect van 
gebouwen op de beleving van mensen onderzoekt. Wat 
betekent een plek voor je? In onze ambitie proberen 
we die maatschappelijke verankering vanaf het begin 
een rol te laten spelen bij de ontwikkeling van een 
nieuw gebied. Het gaat ons om veel meer dan louter 
appartementen en eengezinswoningen toevoegen. We 
creëren complete gebieden die nu waarde hebben, 
maar ook morgen en overmorgen. Daar speelt 
mobiliteit bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in. Met 
mobility hubs bieden we bewoners andere vormen van 
mobiliteit aan, vaak gedeeld met anderen en elektrisch 

aangedreven. Op diverse testlocaties doen we daar 
nu uitgebreid ervaring mee op en die nemen we weer 
mee naar andere projecten. Zo wordt deelmobiliteit nu 
bijvoorbeeld geïntegreerd in het Bajes Kwartier – de 
herontwikkeling van de Bijlmerbajes - en krijgt het ook 
een functie voor de omliggende buurt.’

Wat zijn de verwachte invloeden van Corona op de manier waarop we 
onze steden gaan (her)inrichten?
‘Daar zal de discussie de komende tijd over gaan. 
Vergeet niet dat we pas zes maanden verder zijn, we 
kunnen niet alles meteen vertalen naar de toekomst. 
Maar het zal bijvoorbeeld zeker invloed hebben op de 
inrichting van de openbare ruimte. Kijk naar steden 
als Berlijn en Parijs: straten worden daar nu al heel 
anders gebruikt. Er komt bijvoorbeeld veel meer ruimte 
voor de fiets. Dat zal in Nederland ook gebeuren. 
De straat wordt meer en meer onderdeel van de 
leefomgeving. Tegelijkertijd is het belang van goede 
buitenruimtes bij gestapelde woningbouw maar weer 
eens extra duidelijk geworden de laatste tijd. Mensen 
willen zich naar buiten kunnen begeven, dat moeten 
we accommoderen. Verder blijft de urgentie bestaan 
om onze steden klimaatadaptief in te richten. Onze 
in house stedenbouwkundigen en architecten van 
AM Concepts zijn daar momenteel volop mee bezig. 
Hittestress maar ook bijvoorbeeld waterberging: het 
goed daarmee omgaan is zo belangrijk in stedelijke 
gebiedsontwikkeling. Juist daarom moeten we ook 
af van het in losse plots ontwikkelen van gebieden. 
Daar kunnen we de opgaven die op ons afkomen 
niet mee oplossen. We moeten denken op het hogere 
schaalniveau en dat is gebiedsontwikkeling.’

Dat klinkt ook als een oproep aan de publieke partijen die nu vaak die 
kavels verdelen?
‘Dat is het zeker. Durf gebieden als geheel op de markt 
te zetten! Dat biedt veel meer mogelijkheden voor een 
werkelijk integrale en duurzame aanpak. Plus dat het 
veel efficiënter werken is, ook in de uitvoering. Niet 
meer zes bouwbedrijven die vechten om een plekje 
voor hun eigen bouwplaats. Maar belangrijker dan dat: 
hiermee kunnen we veel meer kwaliteit, voor nu en de 
toekomst, realiseren.’ •

door bevriende relaties 
om partijen aan elkaar 
te introduceren, 
gecombineerd met een 
mooi diner.
Verste zakenreis:
Door Covid-19 geen 
enkele.
Mooiste deal: 
Strategische 
samenwerking tussen 
Woningstichting Haag 
Wonen en AM om 
de komende jaren te 
gaan samenwerken 
op verschillende 
herstructurerings-
locaties van Haag 
Wonen in Den Haag.
Beste beurs:
Het ULI jaarcongres 
2020 in Amsterdam. 
Waar veel internationale 
inspiratie samen komt, 
gecombineerd met de 
laatste marktinzichten.
Mooiste stad:
Londen, vanwege het 
niveau van de integrale 
gebiedsontwikkeling. 
Welk effect heeft Corona op 
je business gehad: 
Het thuiswerken en 
hybride werken (deels 
vanuit huis, deels op 
kantoor en op locatie) 
vraagt om verdere 
vernieuwing om AM door 
te laten functioneren. 
Dit is gelukt en we liggen 
vol op koers. 
Top 3 projecten:
1 Hudson Yards New 
York. 2. Bajeskwartier 
Amsterdam. 3 De 
Zalmhaven Rotterdam
Beste feest: 
Benefietgala Parade
Grootste irritatie:
Vastgoed-‘cowboys’
Grootste misser:
Elke tender die je niet 
wint doet pijn
Welk app het meest 
gebruikt:
Whats App
Leukste spontane 
ontmoeting: 

Tijdens Spryg congres 
Klimaatadaptief 
Vastgoed 2020 met 
Astrid de Wit, bevlogen 
projectmanager 
Klimaatadaptatie bij 
Provincie Zuid Holland. 
Held: 
Greg Clark, Urbanist 
met visie op stedelijke 
ontwikkelingen
Beste zakenboek:
Het grote gevecht & het 
eenzame gelijk van Paul 
Polman van Jeroen Smit
Vastgoedman van het jaar: 
Winy Maas met het 
ontwerp voor het 
Depot Boijmans Van 
Beuningen, dat nu het 
gerealiseerd is door 
BAM Bouw en Techniek 
bewijst een nieuwe icoon 
te zijn van Rotterdam. 
Dit is het eerste depot 
ter wereld dat toegang 
biedt tot de complete 
collectie. 
Vastgoedvrouw van het jaar: 
Hilde Blank door haar 
input de afgelopen drie 
jaar als Bouwmeester bij 
AM en de uitwerken van 
AM’s maatschappelijke 
thema’s. 
Beste koffie: 
Cappuccino op stand 
van AM tijdens de 
volgende échte Provada
Uw devies: 
Geniet van het leven!

Persoonlijke
terugblik 2020
Welk cijfer geef je 2020:
8
Topserie:
Netflix
Sportieve hoogtepunt:
Kwart marathon Egmond
Corona effect positief:
Meer hardlopen en 
winnen aan fitheid 
Corona effect negatief:
Minder intens contact 
met team AM
Genieten:
Yoga, vakantie en 

weekenden
Indrukwekkend:
Betrokkenheid van 
zorgmedewerkers in 
zware periode van 
Corona
Boek:
De Stilte van de Witte 
Stad – Eva Garcia Saenz 
de Urturi
Wrang:
Toename van dictatuur 
in de wereld
Vakantie:
Dichtstbijzijnde vakantie 
ooit: Muiderberg
Goede traditie:
Alleen op yoga vakantie
Leukste festival:
De Parade
Theater:
De Kleine Komedie in 
Amsterdam
Beste song:
Het regent zonnestralen 
van Acda & De Munnik
Afscheid:
Helaas van mijn moeder
Hartverwarmend:
Het enthousiasme van 
mijn nichtje
Dankbaar:
Leermomenten
Zorgwekkend:
Achteruitgang milieu
Geluk:
Samen zijn met gezin
Smakelijk:
Zaterdag soep maken 
voor familie
Restaurant:
La Fiorita Amsterdam
Grootste irritatie:
Geen respect voor 
ouderen
Allergezondste:
Yoga en ontspannen
Wanneer het meest 
gelukkig:
Zaterdagmiddag met 
kranten in de zon!
Beste plek om te wonen:
Nederland

‘�Mensen�willen�zich�
naar�buiten�kunnen�
begeven,�dat�moeten�
we�accommoderen.’

‘�De�schaarste�aan�
woningen�is�zeker�
geen�garantie�dat�we�
niet�opnieuw�in�een�
crisis�terecht�komen.’


