
Over ervaring in de bestaande stad en het samenwerken met 

bewoners, woningcorporaties en andere belanghebbenden 

hoeven we Eva Hekkenberg niet veel meer te vertellen. Zo 

was ze onder meer projectontwikkelaar bij woningcorporatie 

Ymere en uit dien hoofde onder meer betrokken bij diverse 

projecten en gebiedsontwikkelingen rondom transformatie en 

herstructurering. Een opgave die nog steeds urgent is en weer 

aan belang wint in het licht van discussies over de ‘inclusieve 

stad’, de betaalbaarheid en bereikbaarheid van goed wonen en de 

verbetering en verduurzaming van bestaande woonbuurten. Vanuit 

VORM denkt Hekkenberg mee over concepten die daarbij ingezet 

kunnen worden. BuurtBoost is daar een goed voorbeeld van: een 

wijkgerichte aanpak waarmee kwetsbare buurten een impuls krijgen. 

‘Dat gebeurt aan de hand van drie lijnen: we vergroten het vaak 

eenzijdige woningaanbod, creëren een nieuwe mix van doelgroepen 

en functies en verduurzamen het bestaande vastgoed. Zo 

veranderen deze gebieden van mono naar multi. En ze worden weer 

toekomstbestendig, omdat we in onze integrale aanpak ook thema’s 

als openbare ruimte, energievoorziening en mobiliteit meenemen. 

Daarbij brengen de corporaties en VORM beide hun kennis en 

ervaring in. De corporaties als kenners van het gebied en de wensen 

van de bewoners, VORM als expert op het gebied van gebieds- en 

opstalontwikkeling.’

Op welke manieren hebben jullie vanuit VORM op dit moment 

met woningcorporaties te maken?

‘Eigenlijk in de gehele keten, van ontwikkeling via bouw tot en met 

vastgoedonderhoud. Ten tijde van minister Blok van het inmiddels 

opgeheven ministerie van VROM zijn de corporaties teruggezet 

naar hun kerntaak: het beheer van sociale huurwoningen. Hun 

expertise en capaciteit op het gebied van woningontwikkeling is 

voor een deel verloren gegaan, ontwikkelbedrijven zijn opgeheven 

en koopwoningen mogen ze al helemaal niet meer ontwikkelen. 

Daar helpt VORM hen dus bij. In veel gemeenten is het gebruikelijk 

dat marktpartijen die bijvoorbeeld een tender winnen verplicht 

een bepaald aandeel sociale huurwoningen realiseren. Dat is 

uitstekend, daarmee werken we aan een gemengde, inclusieve 

stad. Vanuit ons netwerk van corporaties - we kennen de spelers 

- kunnen we die opgave vervolgens samen invullen. En waarbij 

we uiteraard hopen - en dat gebeurt ook - dat corporaties ons 

ook bij hun nieuwe projecten betrekken. Bij nieuwbouw ligt 

er een belangrijk dwarsverband met VORM 2050, een bedrijf 

waarmee we versnelling in de bouwproductie willen realiseren. 

We boeken daar eerste successen mee, onder meer in Amsterdam 

en Den Haag. Na de bouw breekt vervolgens de exploitatiefase 

aan en daarin staan we corporaties bij vanuit onze knowhow 

rondom het vastgoedonderhoud. De kennis die 

we daarin gezamenlijk opdoen kunnen we weer 

inbrengen bij nieuwe projecten, zo is de cirkel 

weer rond. Daarnaast ligt er een lijn naar de 

corporaties via de projecten die door VORM 

Transformatie en Renovatie worden verduurzaamd 

of getransformeerd, waarbij bestaande gebouwen een 

nieuw leven krijgen.’ 
 

En dan is er nu het concept van BuurtBoost, 

waarmee jullie op het schaalniveau van een wijk als 

geheel gaan acteren. Wat maakt het concept van 

BuurtBoost onderscheidend?

‘Het is in ieder geval een heel andere aanpak dan die 

zeg tien à vijftien jaar geleden gebruikelijk was en 

waarbij vooral werd ingezet op sloop-nieuwbouw. 

En waarbij herhuisvesting van bewoners voorop 

stond. Waardoor mensen ineens vanuit de Westelijke 

Tuinsteden in Amsterdam op IJburg belandden. 

Met BuurtBoost kijken we in de eerste plaats vooral 

naar de bestaande kwaliteiten van een wijk - zoals de 

sociale cohesie of de openbare ruimte - en hoe we 

die met heel gerichte ingrepen kunnen verbeteren. 

Een vorm van acupunctuur dus eigenlijk. En daarbij 

spelen we in op de wens van mensen om juist in 

hun bestaande buurt te blijven wonen. Zodat ze 

een wooncarrière in de wijk kunnen maken. En hun 

sociale verbanden in stand blijven.’

Zijn er al eerste successen van de aanpak te melden?

‘We zijn er nu een jaar mee bezig, het gaat om 

trajecten waarbij we ons langjarig aan een buurt en 

een corporatie willen verbinden. Veel corporaties zijn 

geïnteresseerd in het concept. De eerste casestudies 

zijn inmiddels gereed waarbij we ook nadrukkelijk 

kennis van stedenbouwkundige en landschappelijke 

ontwerpers inzetten. En we brengen inzichten op 

het gebied van duurzaamheid en mobiliteit in, deze 

lenen zich bij uitstek voor een gebiedsgerichte aanpak. Voor ons is 

het ook een leerzaam traject, nieuwe vraagstukken doen zich voor 

zoals: hoe spreken we bewoners aan? De meeste van hen kennen 

VORM als bedrijf niet, het heeft geen zin hen te overvallen met de 

boodschap van “wij gaan iets leuks voor uw wijk bedenken”. Het 

gaat vaak om buurten waar al veel is beloofd en niet alles daarvan is 

gerealiseerd. Dan is het zaak eerst een goed gesprek aan te gaan en 

vertrouwen op te bouwen.’

De discussie over de woningmarkt heeft de laatste tijd 
volop betrekking op de nieuwbouwopgave. Minstens
zo belangrijk is echter hoe we met de bestaande woningen 
en buurten omgaan. Bij VORM wordt daar volop over 
nagedacht en met concepten als BuurtBoost wordt de 
samenwerking met woningcorporaties gezocht. 
Directeur Concepten Eva Hekkenberg licht toe.
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BuurtBoost:

we vergroten het 

vaak eenzijdige 

woningaanbod, creëren 

een nieuwe mix van 

doelgroepen en functies 

en verduurzamen het 

bestaande vastgoed. 

Mariette Broesterhuizen 

treedt aan als regisseur Buurtontwikkeling 

Per 1 september is ze begonnen, nadat ze 

hiervoor vijf jaar partner was bij bureau Common 

Affairs en werkte aan architectonische en 

stedenbouwkundige plannen. Daar vroeg ze zich 

op een gegeven moment af: welke antwoorden kan 

een architect geven op de grote maatschappelijke 

opgaven die op ons afkomen? ‘Ontwerpers kunnen 

daar zeker een bijdrage aan leveren maar het 

probleem is wel dat we vaak pas later in het 

proces aan tafel komen. Dan zijn veel belangrijke 

vragen al gesteld en vaak al van antwoorden 

voorzien. En ligt er al veel vast waar je vervolgens 

verder mee moet werken.’

Broesterhuizen wilde ook meer met de 

leefomgeving doen en minder met het 

gebouwontwerp. Het leidde tot het besluit om 

te stoppen bij Common Affairs en op zoek te 

gaan naar een nieuwe uitdaging die genoemde 

aspecten wél in zich droeg: eerder in het 

proces meedraaien en het hogere schaalniveau 

beetpakken. ‘Ik heb verschillende gesprekken 

gevoerd, bewust de tijd genomen. En toen liep ik 

tegen het BuurtBoost-concept van VORM aan. Dat 

leek me een geweldige uitdaging. Om te mogen 

werken voor en met bewoners in een buurt die er 

al zijn en daar willen blijven. Vaak in naoorlogse 

woongebieden die monotoon en monofunctioneel 

zijn. In een langdurige samenwerking met 

bewoners, woningcorporaties en gemeenten daar 

goede oplossingen voor ontwikkelen. Waarbij 

ikzelf als regisseur vooral een verbindende rol 

wil spelen. Want niemand kan deze opgave in 

zijn eentje realiseren. Per wijk gaat het erom een 

goede balans te vinden tussen verduurzamen, 

transformeren en verdichten. Dat zal iedere keer 

maatwerk zijn.’
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