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Thomas van den doel 

hebben we in nederland een 

woon-PRoBleem of woon-

CRIsIs?  

een crisis is een 

zware noodsituatie waarbij 

het functioneren van 

een stelsel ernstig verstoord 

raakt. Zo ver is het wat mij 

betreft niet maar verandering 

is op verschillende vlakken 

wel nodig om het geen crisis te 

laten worden 

drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Beleggers kunnen we niet 

als één groep zien. Kleine 

Het is het laatste 
‘blokje IJburg’ waarvan 
VORM in 2016 de 

tender won. Voor deze unieke locatie in het IJ bedachten 
ontwikkelaars creatieve ideeën voor een markant 
gebouw. Dat het groot en opvallend moest zijn, stond van 
tevoren vast. Van den Doel: ‘We wilden een landmark 
toevoegen aan de stad; eentje die in toeristische 
rondleidingen belandt en op de omslag van boeken over 
Amsterdam. Maar ook een waar IJburgers trots op zijn 
en die meerwaarde geeft aan hun woonomgeving. Dus 
echt op mens-, wijk- én stadsniveau kwaliteit toevoegen.’

De opvallende vorm van Sluishuis, een ontwerp van 
de Deense toparchitect Bjarke Ingels in samenwerking 
met Barcode Architects, is niet het enige wat het gebouw 
uniek maakt. Sluishuis vormt een buurt op het water 
met veel recreatieve mogelijkheden en uitnodigend 
naar buiten. Het is ook een bijzonder duurzaam geheel, 
dankzij gerecycled bouwmateriaal, een demontabele 
gevel, warmte-/koudeopslag en warmteterugwinning, 
PV-panelen en driedubbelglas. Het wekt uiteindelijk 
meer energie op dan dat het nodig heeft. Van de 442 
woningen - variërend van studio’s tot penthouses - 
zijn er 221 bestemd voor het middenhuursegment, 
148 voor de vrije sector en 73 voor de koopsector. ‘De 
samenstelling van bewoners is een goede afspiegeling 
van de maatschappij.’

SluIShuIS

beleggers die koopwoningen 

per stuk opkopen zorgen 

voor een opdrijvend effect 

van de prijzen van de 

koopwoningen in dat gebied. 

Grote (institutionele) 

beleggers zorgen vaak juist 

voor een betere balans in de 

beschikbare woonproducten, 

omdat zij ook vaak midden 

en soms sociale huur (laten) 

opnemen in het gebouw

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken? 

dat verwacht ik niet. los van 

de visie is implementatie van 

de visie cruciaal. Ik merk dat 

capaciteit hier op dit moment 

Uniek in omvang en uitstraling: dat is Sluishuis, 
het indrukwekkende sluitstuk van IJburg. 
Amsterdam is met dit architectonische 
hoogstandje een landmark rijker. VORM en 
Bouwinvest realiseren er, samen met Besix RED 
en BESIX NL, ruim tweehonderd betaalbare 
woningen. ‘Geweldig dat in zó’n icoon plek is 
voor mensen met middeninkomens’, vinden 
Thomas van den Doel en Christian Schouten.

de achilleshiel is

het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet?

CPI verwacht de grootste 

bevolkingstoename in de 

randstad en specifiek in Zuid 

holland. lijkt me dat een goede 

plek om focus op te hebben   

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

Kleinere woningen realiseren. 

misschien weinig innovatief, 

maar om tekorten niet veel 

groter te laten worden en 

om in te spelen op de groep 

alleen wonende is een kleinere 

woning noodzakelijk. op dit 

moment is de vraag vanuit de 

anders en beter kunnen doen?

Zoeken naar innovatie in de 

structuren. de hoeveelheid 

partijen die betrokken zijn bij 

de ontwikkeling en realisatie 

van een woning is enorm. 

hier zit een enorme kans in 

efficiëntie en kostenreductie

de stad heeft grotere woningen 

nodig?

nee, de stad heeft kleinere 

woningen nodig zodat het voor 

een grotere groep mogelijk is 

om op zichzelf te wonen 

de betaalbare woning bestaat 

niet? 

Jawel, die bestaat wel. 

Uitdaging zit hem in de wens 

tot luxe en verwachting van 

de kopers/huurders. We zijn 

vanuit de afgelopen 50 jaar 

gewend dat een ieder in een 

huis moet kunnen wonen 

met meerdere kamers en een 

fraaie buitenruimte. Gezien 

de enorme bevolkingsgroep 

die geprognosticeerd is, zal 

dit verwachtingspatroon op 

de meest populaire gebieden 

moeten worden bijgesteld  

hoe oud ben je:

41

Waar groeide je op: 

Rotterdam

In welke stad/dorp ligt je hart: 

Rotterdam

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Ja, al blijven er altijd wensen 

over

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

nee, maar wel wie ik wil zijn. 

de inzichten zijn in de loop der 

tijd veranderd 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Wandeling langs de maas

Binnen- of buitenmens: 

Buitenmens

Introvert of extravert: 

extravert

sporter of studiebol: 

sporter

socialist of kapitalist: 

ehhh…. 

Risico’s mijden of nemen:

nemen  

luisteren of spreken: 

luisteren

Wie is je grote voorbeeld: 

heb ik niet 

Werken of vrij zijn: 

Is als Ying en yang

Fietsen of auto:

Fietsen

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Buiten de deur eten

Passie voor: 

muziek 

Grootste inspiratie: 

mensen 

dit raakt mij persoonlijk: 

afnemende vertrouwen in 

elkaar 

Topserie netflix: 

The americans 

Favoriet vervoersmiddel: 

Fiets 

Ultieme ontspanning: 

hardlopen 

Beste sportprestatie: 

Uitgelopen marathon 3.44 

Guilty pleasure: 

Just for You van spargo  

Beste zakelijk advies: 

doorgaan tot je de oplossing 

vindt  

voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

mijn gezin 

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

nee  

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Ik zou graag een talenknobbel 

erbij willen  

Wat maakt de stad slim:

het gedrag van de 

gebruikers

overheid (wat mij betreft) nog 

te vaak gericht op meerkamer 

woningen  

als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan?

starters die een koopwoning 

willen. de drempel om te 

kopen is enorm verhoogd. dat 

zorgt op termijn dat ook de 

doorstroom zal veranderen

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst?

sociale verbondenheid

Wat zouden partijen op de 

nederlandse woningmarkt 
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ChRIsTIan sChoUTen

hebben we in nederland een 

woon-PRoBleem of woon-

CRIsIs? 

We hebben bovenal te maken 

met een woningtekort en 

de gevolgen daarvan zijn 

merkbaar: een woning is 

voor steeds meer mensen 

lastig bereikbaar geworden, 

met name voor jongeren 

en middeninkomens in de 

grote en middelgrote steden. 

Tot 2030 moeten er circa 

100.000 woningen per jaar 

worden bijgebouwd om het 

woningtekort de kop in te 

drukken.

de condities zijn momenteel op 

veel fronten niet zeer gunstig. 

We moeten vooral met elkaar 

in gesprek om de condities 

voor alle partijen werkbaar 

te houden en focussen op 

bouwen om daarmee niet alleen 

de kwantitatieve mismatch, 

maar vooral de kwalitatieve 

mismatch tussen vraag en 

aanbod op te lossen

drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Institutionele investeerders 

helpen het woningtekort 

op te lossen. Institutionele 

investeerders zoals Bouwinvest 

investeren voor onder andere 

nederlandse pensioenfondsen 

in woningen. Zij stellen kapitaal 

beschikbaar om  (nieuw)

bouwprojecten mogelijk te 

maken. op dit moment zijn 

deze partijen gezamenlijk 

verantwoordelijk voor ongeveer 

10 procent van de landelijke 

nieuwbouwproductie, 

voornamelijk in het midden- en 

vrije sector huursegment. 

Zonder institutionele 

investeerders, zouden veel 

nieuwbouwprojecten geen 

doorgang hebben gevonden 

en zou het woningaanbod nog 

lager zijn

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken? 

Wij zijn vooral blij dat er een 

nieuwe minister is, omdat 

regie een belangrijk punt is. 

het is goed dat er nu iemand 

is die over gemeente- en 

stadsgrenzen heen kan 

kijken en de regie neemt in 

dit omvangrijke vraagstuk. 

het nieuwe kabinet heeft 

bovendien ambitieuze 

plannen om het woningtekort 

op te lossen en benadrukt 

in het coalitieakkoord dat 

institutionele investeerders 

partners zijn voor de 

nieuwbouwopgave

het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet?

er is nog veel plek om te 

wat was de grote uitdaging bij het realiseren van 
Sluishuis?
Thomas van den Doel: ‘Dat waren er meer dan een. 

De ondergrond in Amsterdam is erg zacht, dus moesten 
er eerst zestig meter lange palen de bodem ingedraaid 
worden. Daar omheen sloegen we de damwanden. Het 
blok van 100 bij 100 meter werd volgestort met zand. 
Zo ontstond een terrein waarop we verder bouwden. 
Het ontwerp is constructief en bouwkundig complex, 
vooral vanwege de cantilever, de hellende delen die 
naar elkaar toe komen. Voor VORM Bouw en BESIX 
NL was dat een spannend moment. Beide delen zijn in 
de lucht naar elkaar toe gebouwd en de vloeren in de 
appartementen zijn oplopend gestort. Toen de steigers 
eronder vandaan werden gehaald, zakten de vloeren 
een paar millimeter en kwamen keurig horizontaal op 
hun plek. Constructeur Van Rossum had het op een 
kwartmillimeter nauwkeurig uitgerekend!’

Christian Schouten: ‘Constructief gezien kent het 
project, met een cantilever van deze omvang, zijn gelijke 
niet. We hebben er daarom nog wel een second opinion 
op losgelaten, al wisten we tegelijkertijd dat dit bij de 
constructeur en aannemers in goede handen was.’ 

Is het project volgens plan uitgevoerd? 
Thomas van den Doel: ‘In de tender hadden we 

een flink aantal ambities geformuleerd waar we 
geen concessies aan wilden doen. Maar soms blijken 
innovatieve ideeën in de praktijk niet te kunnen. Dat 
gold bijvoorbeeld voor een helofietenfilter om water voor 
de horeca mee te filteren. De uitdaging is dan om aan het 
doel van de ambitie vast te houden, maar de oplossing 
te vervangen door iets wat wel kan en net zo innovatief 
en duurzaam is. De gemeente dacht hierin proactief en 
pragmatisch met ons mee. In dit geval hebben we op 
het dak een beperkte regenwateropvang geplaatst om 
de planten in de openbare ruimte mee te begieten en de 
toiletten in de horeca van spoelwater te voorzien. Verder 
kwam er een zonnepaneleneiland om meer duurzame 
energie op te wekken. Zo zochten we continu de balans 
tussen haalbaarheid en oorspronkelijke ambities. 
Uiteindelijk is de kwaliteit van Sluishuis hoger dan we in 
de tender hadden bedacht!’

welke ambities delen VoRM en Bouwinvest?
Christian Schouten: ‘We vinden elkaar nadrukkelijk 

op thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid en 

verdichten binnen het 

bestaande stedelijke weefsel 

en bij ov-knooppunten. dit 

zijn echter wel complexe 

plekken waar het vaak vele 

jaren in beslag neemt om tot 

ontwikkeling en realisatie 

te komen. daarbij wil niet 

iedereen in een (hoog-)

stedelijk milieu leven. daarom 

is het ook noodzakelijk aan de 

randen van steden en dorpen 

woningen te realiseren

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

naast de grote 

woningbouwopgave, is 

de verduurzaming van de 

gebouwde omgeving essentieel: 

gebouwen in nederland zijn 

goed voor naar schatting 50% 

van het grondstoffenverbruik, 

40% van het totale 

energieverbruik en 30% van 

het totale waterverbruik. 

een belangrijke innovatie die 

naar mijn mening het verschil 

kan maken is houtbouw. 

Binnen de vastgoedsector 

wordt nu vooral ingezet op 

energiebesparing en het 

gebruik van hernieuwbare 

energie. dat is goed, maar twee 

derde van alle Co2 die bij de 

bouw en het gebruik van een 

gebouw wordt uitgestoten, 

komt vrij tijdens de bouw en het 

onderhoud. dit betekent dat 

niet alleen energiebesparing 

noodzakelijk is, maar dat 

het hele proces van bouwen 

duurzamer moet; de productie 

moet Co2-neutraal worden, 

net als het onderhoud, de 

sloop en de (weder)opbouw. 

dat laatste kan vooral bereikt 

worden door de inzet van her te 

gebruiken materialen. houten 

gebouwen slaan opgenomen 

Co2 voor langere tijd op, tijdens 

bouwwerkzaamheden wordt 

er nagenoeg geen stikstof 

uitgestoten en het materiaal is 

oneindig hernieuwbaar

als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan?

hoewel het tekort aan 

woningen over de doelgroepen 

is verspreid, denk ik dat 

we moeten voorzien in 

seniorenwoningen, voor 

mensen met en zonder 

zorgvraag, want op alle 

onderdelen is daar een tekort 

aan. dubbele vergrijzing zorgt 

voor toename van 1,1 miljoen 

65+ huishoudens tot 2040, 

daar is een grote vraag en die 

zal alleen maar toenemen. 

niet alleen zorgen we zo voor 

woningen voor senioren, 

maar het bevordert ook de 

doorstroom op de woningmarkt, 

want senioren laten vaak een 

groter eengezinshuis achter 

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst?

een belangrijke trend 

blijft de toename van 

eenpersoonshuishoudens, 

vergrijzing en de trek naar 

de stad

Wat zouden partijen op de 

nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen?

om maatschappelijke 

kwesties op te lossen, gaat 

het om geven en nemen. voor 

onszelf gaat dat om de vraag: 

willen we op de korte termijn 

rendement laten liggen voor 

pensioenontvangers om 

meer betaalbare woningen 

of duurzamer vastgoed te 

realiseren? Wij vinden van wel, 

omdat we ervan overtuigd zijn 

dat als we investeren in wat 

de maatschappij nodig heeft, 

dit op de lange termijn goed 

is voor het rendement van 

onze pensioenontvangers. dat 

moeten we echter wel kunnen 

uitleggen en verantwoorden. 

voor een gemeente kan ik mij 

voorstellen dat ze diezelfde 

vraag moeten beantwoorden 

met betrekking tot 

grondopbrengsten

de stad heeft grotere woningen 

nodig? 

het is belangrijk dat de 

stad inclusief is met een 

woning voor iedereen in elke 

levensfase en ongeacht de 

hoogte van het inkomen. 

daartoe is het van belang dat 

voldoende grotere (maar wel 

ook betaalbare) woningen 

worden gerealiseerd voor 

bijvoorbeeld gezinnen en 

senioren

de betaalbare woning bestaat 

niet?

de betaalbare woning 

bestaat in zowel het sociale 

als het middensegment. 

die segmenten moeten 

we koesteren. voor het 

middensegment maken wij 

afspraken in gemeenten. 

dat deden we bijvoorbeeld in 

het project state in amsterdam 

of in Up:Town in Rotterdam. 

Zo zorgen we voor meer 

betaalbare huurwoningen 

en realiseren we een stabiel 

rendement voor onze 

klanten, nederlandse 

pensioenfondsen

hoe oud ben je:

41 

Waar groeide je op:

nijmegen

In welke stad/dorp ligt je hart: 

nijmegen en amsterdam

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Ja. Ik vind het mooi 

dat ik kan werken met 

maatschappelijk kapitaal van 

pensioenfondsen en dat ook 

nog eens maatschappelijk 

kan inzetten in bijvoorbeeld 

middenhuurwoningen of 

seniorenwoningen

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja, een trotse vader van 2 

geweldig lieve jongens

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

aan het strand

Binnen- of buitenmens:

Buiten

Introvert of extravert:

extravert

sporter of studiebol:

sporter

Risico’s mijden of nemen:

Risico’s nemen 

luisteren of spreken:

spreken

Thuis koken of buiten de deur 

eten:

Buiten de deur eten

Grootste inspiratie: 

mijn vader; helaas veel te jong 

overleden in 2010, maar privé 

en zakelijk een belangrijke 

inspiratie en een soort van 

baken in mijn handelen 

dit raakt mij persoonlijk: 

onrechtvaardigheid

Topserie netflix:

Breaking Bad 

Favoriet vervoersmiddel:

vliegtuig 

Ultieme ontspanning:

sporten en op het strand zijn 

Beste sportprestatie:

halve marathon van 

amsterdam 

Guilty pleasure:

Concerten bezoeken van grote 

artiesten zonder er fan van 

te zijn 

Beste zakelijk advies:

het is belangrijk om geestelijk 

en lichamelijk fit te zijn om 

topsport te kunnen bedrijven

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

 sporten, uit eten en met mijn 

zoontjes de stad in of naar 

het strand 

voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

mijn zoontjes Jonathan en 

Julius

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

Ja

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Timemanagement 

‘�continu�balans�zoeken�
tussen�haalbaarheid�en�
ambities’
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kwaliteit. We dagen elkaar op deze punten voortdurend 
uit om bij elk project het maximale resultaat te boeken. 
Ook in moeilijke marktomstandigheden weten we 
wat we aan elkaar hebben en proberen we altijd 
tot oplossingen te komen met respect voor elkaars 
belangen.’

Hoe bijzonder is het dat Sluishuis ook bereikbaar is 
voor middeninkomens?
Thomas van den Doel: ‘Met de huidige bouwkosten 

zou het waarschijnlijk niet meer haalbaar zijn. Maar 
wij wonnen de tender voor dit project in 2016, toen we 
nog niet heel lang uit de financiële crisis waren en de 
bouwkosten veel lager waren. Toch was het ook toen 
niet vanzelfsprekend om voor middeninkomens te 

kwalitatief hoogwaardig icoon met de uitstraling van een 
schitterende diamant boven het water.’

wat maakt van Sluishuis ‘een icoon’?
Thomas van den Doel: ‘De omvang en bijzondere 

architectuur. Toparchitecten zoals Bjarke Ingels, trekken 
wereldwijd bewonderaars die langs bijzondere projecten 
van hun architect gaan. Zo zal ook Sluishuis veel 
internationale belangstelling krijgen.’

Christian Schouten: ‘Toch willen we het niet alleen 
een icoon laten zijn voor vakgenoten, maar juist voor 
bewoners, omwonenden en Amsterdammers zelf. Het 
gebouw zondert zich als eiland in het water enigszins af 
van zijn omgeving. Om samenhang te creëren tussen 
bewoners en tegelijkertijd verbinding te maken met de 
buurt en de stad zijn aanvullende voorzieningen dus van 
belang. Water kan het verbindende element worden, 
bijvoorbeeld via watersportprogramma’s of boottochten. 
Ook de 1.000 m² horeca in de plint wordt voor bewoners 
en buurtgenoten een aantrekkelijke ontmoetingsplek.’

Thomas van den Doel: ‘Rondom Sluishuis komen 
ook een vogeleiland en recreatie-eiland. Verder is er 
een aanlegsteiger voor boten en een 400 meter lange 
wandelpier. Bewoners en omwonenden kunnen voor 
hun dagelijkse ommetje tweemaal een ‘rondje Sluishuis’ 
doen; eerst over de pier langs het water, vervolgens via 
de trap naar het dak met uitzicht over Amsterdam.’

waar zijn jullie vooral trots op?
Christian Schouten: ‘Dat we in een duurzaam en 

kwalitatief hoogwaardig complex betaalbare woningen 
hebben gerealiseerd. Real value for life is ons doel, zo 
zitten wij in de wedstrijd. We willen maatschappelijk en 
financieel waarde creëren door te investeren in wat de 
maatschappij nodig heeft. Sluishuis is op dat punt erg 
geslaagd.’

Thomas van den Doel: ‘De realisatie van Sluishuis is 
een gezamenlijk project van verschillende partijen. Zo 
is het een ontwerp van het Deense BIG Architects en 
het Rotterdamse Barcode Architects. Vanwege de vele 
schachten en draagmuren was de interne inrichting van 
het gebouw zeker niet eenvoudig. Verder werkte VORM 
Bouw nauw samen met BESIX NL. Door te luisteren, 
communiceren en oplossingen te bedenken waarin 
alle betrokken disciplines zich kunnen vinden, ontstaat 
draagvlak en gaat de kwaliteit omhoog. Het hoort bij 
mijn taak als ontwikkelmanager om processen op deze 
manier te sturen en is in dit geval bovengemiddeld goed 
gelukt. Daar ben ik trots op.’

bouwen. Zeker niet in zo’n iconisch en hoogwaardig 
uitgewerkt gebouw. Wij kozen er bewust voor, omdat 
het woningtekort voor middeninkomens erg speelde 
in de politiek. Met een bouwtijd van meer dan veertig 
maanden moet je de risico’s wel goed afwegen. Ook 
voor Bouwinvest was het een principiële keuze om juist 
bij dit project te beleggen in middenhuurwoningen 
voor de lange termijn. Het was een behoorlijk 
vooruitstrevende zet.’

Christian Schouten: ‘Een woning is voor steeds 
meer mensen lastig bereikbaar geworden, zeker voor 
mensen met middeninkomens in grote steden. Daarom 
focussen wij bij acquisities steeds meer op middenhuur, 
zodat de stad bereikbaar blijft voor iedereen. We zijn er 
ontzettend trots op dat dit ook bij Sluishuis gelukt is. Een 

‘�Principiële�keuze�
om�te�beleggen�in�
middenhuurwoningen�
voor�de�lange�termijn’

‘�Sluishuis�wekt�
meer�energie�op�
dan�dat�het�nodig�
heeft’


