Ruimte maken
voor de
maatschappij
van morgen
Ronald Huikeshoven
directievoorzitter AM
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Grote en toonaangevende
AM
gebiedsontwikkelaars zoals AM
hebben veel opgaven op het
bordje liggen. Van de energietransitie via de
klimaatadaptatie tot en met - buitengewoon
urgent - het leveren van een bijdrage aan het
oplossen van het woningtekort. Hoe houdt een
onderneming al deze ballen in de lucht?
AM-directievoorzitter Ronald Huikeshoven
geeft gepassioneerd leiding aan een organisatie
die gedreven is om de samenleving verder te
brengen. En daar komt veel bij kijken.

Het zijn dynamische weken voor AM en niet
in de laatste plaats voor directievoorzitter Ronald
Huikeshoven. De ene week wordt de oplevering gevierd
van de 215 meter hoge woontoren De Zalmhaven in
Rotterdam, de andere week kondigt hij aan dat AM
verdere stappen zet naar het doel om ‘investerende
gebiedsontwikkelaar’ te worden. Dat laatste door de
oprichting van het AM Residential Fund, een fonds
waarmee AM eigenaar en beheerder wordt van zelf
ontwikkelde projecten. Daarmee wordt de aanwezigheid
in de vastgoedketen dus verlengd en blijft AM langjarig
betrokken bij het functioneren van de gebieden en
gebouwen die zij op de markt zet. Het is een interessante
nieuwe stap, ook in de carrière van Ronald Huikeshoven
zelf, die in oktober 2007 aantrad als directeur van
de AM-regio Noordwest en Groot-Amsterdam als
belangrijk werkgebied had. In 2016 volgde de overstap
naar de functie van directievoorzitter, een rol die hij
met zichtbaar plezier vervult. Huikeshoven staat voor
het vak van opdrachtgever in de bouw en wil dat vak
het liefst zo breed mogelijk invullen. Een ambitie
die nadrukkelijk verder gaat dan enkel gebouwen
neerzetten en alles te maken heeft met hoe mensen
graag willen wonen, werken en leven. Niet voor niets
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‘Het vergroten van de
doorstroming is een belangrijke
ambitie voor ons. Hoe voegen
we woningen toe waarmee zo
lang mogelijke verhuisketens
worden gerealiseerd’

is Huikeshoven daarom naast zijn functie bij AM
ook volop actief op andere plekken in de sector waar
nieuwe vakkennis wordt ontwikkeld: van voorzitter van
de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling tot en met
bestuurslidmaatschappen bij Dutch Building Council,
Urban Land Institute en Placemaking Europe. Een
bezige bij derhalve.

Stadsveteranen
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Jouw drive bij AM en de andere organisaties waar je je
voor inzet is om de samenleving beter te maken. Dan
kun je op dit moment niet om maatschappelijk probleem
nummer één heen: het grote woningtekort en het op
slot zitten van de woningmarkt. Wat kunnen jullie als
gebiedsontwikkelaar doen om de boel vlot te trekken?
‘Dan denk ik in de eerste plaats aan de producten
die wij zelf op de markt kunnen brengen en
waarmee wij zorgen voor betaalbaar wonen. Daar
hoort de ontwikkeling van nieuwe concepten en
financieringsconstructies nadrukkelijk bij. De druk
op de betaalbaarheid is momenteel enorm, dat blijkt
uit alle signalen en berichten. De toegankelijkheid
van de woningmarkt voor brede groepen in de
samenleving staat daarmee op het spel. Wij nemen
onze verantwoordelijkheid door - waar we kunnen projecten aan de markt toe te voegen die betaalbaar
en bereikbaar zijn. Goed voorbeeld is de tender
die we onlangs in Amsterdam Zuidoost wonnen
voor de locatie Vreeswijkpad, waar we inzetten op
betaalbare koopwoningen voor de buurtbewoners in
de directe omgeving. Daarnaast is het vergroten van de
doorstroming een belangrijke ambitie voor ons. Hoe
voegen we woningen toe waarmee zo lang mogelijke
verhuisketens worden gerealiseerd? Bijvoorbeeld door
interessante concepten zoals Stadsveteranen en het
verzorgingshuis nieuwe stijl Let’s Live te introduceren:
daarmee bieden we onze ouderen de mogelijkheid voor
een woonmilieu dat past bij hun wensen.’
Kunnen jullie dat alleen of hebben jullie daar ook
strategische partners bij nodig?
‘We werken veel aan opgaven in de bestaande
stad en in dat verband zijn we voortdurend op zoek
naar nieuwe samenwerkingsverbanden. De laatste
tijd intensiveren we bijvoorbeeld onze partnerships
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‘We zetten in op betaalbare
koopwoningen voor de
buurtbewoners in de
directe omgeving’
Vreeswijkpad,
Amsterdam Zuidoost

met de woningcorporaties; zij hebben weer meer
investeringsruimte en slagkracht gekregen door het
wegvallen van de verhuurdersheffing. Lange tijd
bevonden zij zich noodgedwongen met hun activiteiten
op een laag pitje maar ze maken nu een comeback.
Daarnaast krijgen wij steeds meer partners in de
nieuwe domeinen waar we met gebiedsontwikkeling
anno 2022 mee te maken krijgen: van bereikbaarheid
en mobiliteit tot en met klimaatadaptatie. Dat zijn
de ingrediënten waarmee we de nieuwe generatie
gebiedsontwikkelingen gaan vormgeven. De kunst
is om ze om in een vroeg stadium mee te nemen.
Dus niet achteraf nog eens windturbines bij een
gebiedsontwikkeling plaatsen als iedereen er al woont,
maar direct bij het eerste initiatief al onderzoeken
hoe de energievoorziening ter plekke kan worden
vormgegeven. Interessant vind ik zeker ook de
samenwerking met Staatsbosbeheer waarbij we groen
en rood combineren, zoals in het project Eilanden van
Hein bij Zaandam. Dat is gebiedsontwikkeling nieuwe
stijl; voor iedereen een zoektocht maar essentieel om
aantrekkelijke en toekomstbestendige gebieden te
kunnen realiseren.’
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‘Een eigen woningfonds maakt het
ons straks mogelijk om langjarig
het functioneren van nieuwe
gebieden te volgen en via het
beheer daarop te reageren’

‘Gebiedsontwikkeling nieuwe
stijl; samenwerking met
Staatsbosbeheer waarbij we
groen en rood combineren’
Eilanden van Hein
Zaandam

De discussie over het bouwen binnen en
buiten de stad is volop gaande, evenals over
de mogelijkheden om tot versnelling in de
woningbouw te komen. Hoe staat AM daarin?
‘Dat er nú iets moet gebeuren is duidelijk. Voordat je
in dit land kunt gaan bouwen ben je zo zes tot zeven jaar
verder. Met de toenemende urgentie van het vraagstuk
verwacht ik dat er ook een nieuwe generatie grote
buitenstedelijke locaties zoals Rijnenburg bij Utrecht
wordt aangewezen. We gaan het niet redden met alleen
maar kleine locaties. Bovendien heb je een zekere
grootte van de gebieden nodig om thema’s als mobiliteit
en duurzaamheid goed vorm te kunnen geven. Dan
kun je zaken combineren, wat weer een gunstige
invloed heeft op de betaalbaarheid. Het is aan minister
Hugo de Jonge om op dit punt voor duidelijkheid te
zorgen; hij is hier volop mee bezig. In de bestaande
stad zie ik kansen om met de Crisis- en Herstelwet
extra tempo te maken. Maar ook een instrument als
de lokale woningbouwregisseur kan helpen: iemand
die knelpunten signaleert en bevoegd is om knopen
door te hakken. Die functie zou je ook op regionaal of
provinciaal niveau kunnen toevoegen.’
Wat opvalt in de benadering in de AM is dat jullie
nieuwe coalities in toenemende mate ook sluiten
met partijen van buiten de sector.
‘Voor ons is dat een logische stap om onze
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kernthema’s te kunnen realiseren. Neem het
ontwikkelen van gezonde gebouwen en gebieden.
Daar hebben we met de WELL-aanpak al veel ervaring
mee opgedaan en dat breiden we nu uit naar nieuwe
en bestaande gebieden. Dat vraagt nieuwe kennis
en daar zoeken we bewust mensen en organisaties
voor op. Goed voorbeeld is de ontwikkeling van de
Hero-locatie in Breda waar tal van experts met ons
meedenken hoe we gezond gedrag kunnen stimuleren
en faciliteren - ook met de inrichting van de ruimtelijke
omgeving. Nieuwe partners als Jantje Beton helpen
ons daarbij maar we betrekken er bijvoorbeeld ook
onderwijsinstellingen bij. Ook hier gaat het er weer om
in een vroeg stadium zicht te krijgen op de ingrepen die
een gebied sterk, aantrekkelijk en duurzaam kunnen
maken.’
Past de oprichting van het AM Residential Fund
ook in die lijn?
‘Dat denk ik zeker. Een eigen woningfonds maakt
het ons straks mogelijk om langjarig het functioneren
van nieuwe gebieden te volgen en via het beheer
daarop te reageren. Welke behoeftes ontwikkelen zich
in een de lokale samenleving en hoe kunnen daarop
als gebiedsbeheerder antwoord geven? Het is een heel
nieuw vraagstuk dat vraagt om nieuwe concepten en
inzichten. We kijken ernaar uit om ook op dat terrein
een bijdrage te leveren.’
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