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Natuurinclusief wonen heeft zich in het 
buitenland al tientallen jaren bewezen. 
Bouwende ontwikkelaar VORM brengt de 
filosofie naar een ‘next level’ in Hollandse 
projecten. Meetbaar met harde data en 
inzetbaar met beproefde concepten. ‘Het 
gaat over welzijn, sociale cohesie en educatie. 
Precies wat moderne steden, met grote 
binnenstedelijke opgaven, nodig hebben’, 
betogen Eva Hekkenberg en Mo Sedighi.

#25/2022 ONDERNEMERS VGvisie winterGasten

‘ ecologie wekt 
mensen én 
steden tot leven’
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Naam: 
Eva Hekkenberg
Bedrijf: 
VORM
Werkt als: 
Directeur Concepten
Vooral bezig met: 
Verwerven van mooie 
projecten en bouwen 
aan een mooi bedrijf
Het kantoormoment 
van de dag:
De informele 
momenten: een kopje 
koffie, praatje of lunch 
met een collega
De stand van het land:
Verdeeld
De belangrijkste 
economische 

Lessen uit het buitenland
‘Iedereen kent de Mediterrane gevels van 

woningen. Behangen met weelderige bloemen en 
groen. Fotogeniek en schilderachtig. Maar vooral met 
een duidelijke functie. Dat geldt ook voor Perzische 
groene wooncommunities, waar mensen zelf groente 
en fruit telen in collectieve tuinen. Een totaal andere 
manier van denken en belangrijk in het dagelijkse 
leven.’

Aan het woord is Mo Sedighi. In 2021 
werd hij door VORM verwelkomt om nieuwe 
woonconcepten te bedenken, die invulling geven 
aan duurzaamheid en leefbaarheid in steden. Hij 
vertelt trots over zogenaamde Perzische tuinen en 
het leven daarbinnen. Zijn geboorteland, Iran, waar 
natuurinclusieve woonvormen zijn ingeburgerd 
vanuit de noodzaak om hitte te lijf te gaan. ‘Ze zorgen 
bovendien voor een sterke sociale cohesie’, legt hij uit. 

VORM kijkt vanuit klimaatadaptatie, welzijn, 
sociale cohesie en educatie naar nieuwe vormen van 
leven. In de ambitie om maatschappelijk nog meer 
impact te realiseren in de steden keek Mo Sedighi 
scherp naar het buitenland. Hoe mensen en groen 
met elkaar verweven zijn. Zo viel op dat in Iran en 
een aantal andere steden in het Midden-Oosten op 
een duidelijk andere manier wordt ontwikkeld dan in 
Nederland. 

‘Mensen bouwen eerst een muur om zo’n tien 
hectare woestijn. Daarbinnen worden putten 
gegraven om de watervoorziening te garanderen. En 
daarna begint het cultiveren. Bomen en beplanting. 
Die zorgen voor verkoeling, voedsel en houden 
bovendien water vast. Pas daarna worden er 
huizen gebouwd. Een zeer interessante manier van 
anders-denken. Het ‘hoe’ en ‘waarom’ erachter is 
waardevol voor Nederlandse vraagstukken. Je kunt 
namelijk niet zomaar 900.000 woningen neerzetten 
in Nederland en denken dat je het dan goed hebt 
gedaan. Leefbaarheid gaat een stuk verder dan een 
dak boven je hoofd.’

natuurinclusief wordt volwassen in nederland
Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in 

Zuid-Europese landen is natuurinclusief wonen 
mainstream in het stadsbeeld. Het positieve effect 
op klimaatadaptatie, welzijn, milieu, educatie en 
interactie heeft VORM geïnspireerd om de sociale 
concepten te vertalen naar Nederlandse waarheden. 
Eva Hekkenberg (directeur Concepten bij VORM): 
‘We leven in een uitermate compact land, waar de 
druk op de steden groot is. Waar mensen in grauwe 
buurten leven. Kinderen groeien op en kijken tegen 
stenen gevels aan, met het idee dat aardbeien 
gemaakt worden door Albert Heijn. Dat is geen 
grap, dat een nieuwe realiteit die ver afstaat van 
leefbaarheid.’

Mo Sedighi kent de geblokte wijken met 
greenwashing beelden, zoals hij dat noemt. ‘De 
vraag is vandaag: hoe activeer je het landschap in 
samenspraak met mensen die er leven? Daar gaat het 
om. Wanneer je door de straten loopt, in Amsterdam, 
Rotterdam of een andere stad, dan merk je dat een 
boom aan een verbindingsweg toch een heel andere 
beleving is, dan het groen waarin mensen leven in 
gemeenten en dorpen. En dat groen op een trendy 
gebouw in een stad misschien iconisch, maar niet 
vanzelfsprekend de leefbaarheid van mensen positief 
raakt. Daar kijken we als vastgoedprofessionals 
kritisch naar.’

Eva Hekkenberg: ‘Neem Rijswijk, als voorbeeld. 
Dat is de stad met het meeste groen per vierkante 
meter. Dat is natuurlijk harstikke mooi voor de 
stad, maar zegt niet per se iets over de kwaliteit 
over datgene wat je wilt bewerkstelligen. Het gaat 
uiteindelijk om de impact op de samenleving.’

Er is meer nodig om sociale wijken, nieuwbouw 
en transformatie van oude industrieterreinen tot 
leven te wekken in steden, zo betoogt VORM. De 
ontwikkelaar nam het heft in handen. Werkte haar 
leefbare strategie verder uit. Groene, sociale analyses 
aan de hand van data en observaties in buurten werd 
een standaard in natuurinclusieve projecten. Een 
hele nieuwe werkwijze volgde. 

Het is een spannende en nieuwe route, beamen 
de directeur en de conceptontwikkelaar. ‘Onze 
ontwerpen worden in veel gevallen met een ecoloog 
gemaakt. Een sociaal plan van beestjes, beplanting, 
educatieve mogelijkheden en groene collectieve 
plekken. Een hovenier zit direct aan tafel om het plan 
rond de groene tuinwoningen te concretiseren. Dat 
klinkt heel ver weg hè? Maar het is wat we nu doen!’

Natuurinclusief wordt volwassen in Nederland
Een ecoloog en hovenier - met als doel mensen 

te verbinden in leefbare wijken - zijn relatief nieuwe 

‘ Leefbaarheid gaat 
een stuk verder dan 
een dak boven je 
hoofd’

ontwikkeling:
Op dit moment zitten 
we in een cocktail 
van belangrijke 
economische 
ontwikkelingen
Uitkijken naar: 
2023
Zorgen voor/over: 
De verdeeldheid van 
het land
Niet vergeten: 
De klant
Onmisbaar: 
iPhone
Weggeven: 
Kennis
Aanvaarden: 
Hulp
Durven: 

Willen, kunnen, 
durven, doen 
Goede voornemens:
Rustig blijven
Vrije tijd: 
Goed besteden
Zakelijke terugblik 
2022
Welk cijfer geef je 
2022: 
7
Mooiste moment:
De uitgestelde opening 
van ons nieuwe 
kantoor
Mooiste deal:
Winst van GROEI! Zo 
natuurinclusief heb ik 
een gebouw nog niet 
eerder gezien

‘ Het groen is niet 
alleen esthetisch en 
politiek verantwoord, 
maar heeft een 
functie’

Opvallendste nieuws:
Terugtreden van Daan 
van der Vorm als 
bestuurder
Grootste irritatie: 
Liegen
Aan wie geërgerd:
Poetin
Beste speech: 
Die komt hoop ik op 11 
november van Floris 
Alkemade
Het meest geleerd van:
Mijn collega’s
Persoonlijke terugblik 
2022
Welk cijfer geef je 
2022: 
8
Sportieve hoogtepunt: 

Tour du ALS. Al 8 jaar 
lang
Beste boek: 
Daar waar de 
rivierkreeften zingen
Beste aankoop:
Skischoenen
Vakantie:
Wintersport
Leukste Diner:
In de Euromast
Inspirerend: 
Deelname aan jury 
van de Rotterdamse 
Maaskantprijs
Zorgwekkend:
Een goede vriend die 
erg ziek is
Held van 2022: 
Annemieke van 

Vleuten
Allergezondste:
2022 gestart met 10 
dagen sportvasten
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‘ ik denk aan nieuwe 
projecten met 
zogenaamde eetbossen 
waar bewoners - die 
dat willen - geleerd 
wordt hoe zelf eten te 
verbouwen’

expertises binnen de vastgoedbranche. Ze passen 
precies binnen de filosofie van natuurinclusief 
wonen. Een gedachte die langzaam maar zeker 
steeds meer contouren krijgt in ons land. 

Eva Hekkenberg: ‘Eerst had je de hype, 
aangemoedigd door Millennials en de yuppen. 
Groene mos-wanden en hangplanten in een atrium. 
Gewoon hip, zonder echte betekenis. Later kwam 
daar beetje bij beetje de inhoud. Bosco Verticale 
van Milaan naar Utrecht. Een groene toren met 
bomen. Wij voegen daar in een breed perspectief 
natuurinclusiviteit aan toe. Het leven van de mensen 
staat centraal. Het groen is niet alleen esthetisch en 
politiek verantwoord, maar heeft een functie.’

Ze graaft in haar geheugen. ‘Het begon 
voor ons met een avontuurlijk project in 
Oostenburg. De semi openbare ruimten van 
de 1.800 wooneenheden hebben we zo groen 
mogelijk ingericht, zowel op maaiveldniveau als 
wat betreft het daklandschap. Met het idee dat 
mensen fijner leven en vaker samenkomen op de 
natuurinclusieve plekken en ruimten. Dan denk 
ik aan de daktuinen en ecologische binnentuinen, 
een ecologisch speellandschap voor kinderen, 
een waterinfiltratiedak en bijvoorbeeld een 
stadslandbouwkas voor de mensen met groene 
vingers. Ook zijn er veel voorzieningen voor de 
vogels en insecten. Zoals een bijentuin. Het project 
is bekroond, maar nog mooier: we hebben er veel 
van geleerd. Zo zetten we nu de volgende stappen en 
wordt natuurinclusief wonen steeds volwassener. Het 
resultaat van dit alles gaan we zien in Q3 2023.’

In de Binckhorst in Den Haag ging VORM 
eveneens heel ver. Een stadsecoloog koos in opdracht 
van de ontwikkelaar zorgvuldig de juiste beplanting 
uit om de ecologie in het Haagse stadsdeel te 
versterken. 

‘De branche trekt zich aan elkaar op, leert van 
ontwikkelingen en opgeleverde projecten’, zegt Eva 
Hekkenberg. ‘Wij ook. Dat zie je terug in onze jongste 
plannen met The Pulse of Amsterdam. Een stadsbos 

op dertig meter hoogte, verweven tussen een woon- 
en kantoortoren midden in het zakencentrum van 
de hoofdstad. Hoe hoger je komt in het gebouw, hoe 
meer het accent verschuift van mens naar dier en 
plant.’   

Mo Sedighi haakt in en droomt hardop verder. 
‘Ik denk aan nieuwe projecten met zogenaamde 
eetbossen waar bewoners - die dat willen - geleerd 
wordt hoe zelf eten te verbouwen. Wij creëren de 
mogelijkheden en investeren in een goede basis 
en daarna moeten de bewoners het gezamenlijk  
oppakken. Dan wordt de natuur in een stad echt 
geactiveerd. Of wat dacht je van ondernemers 
betrekken bij de oogst van collectieve tuinen? 
Dat gaan we de aankomende jaren echt zien in 
vastgoedprojecten.’ 

Betaalbaar wonen
Inmiddels draaien opdrachtgevers warm voor 

nieuwe groene woonprojecten. Gemeenten en 
woningbouwcorporaties zijn geïnteresseerd in de 
concepten van VORM en de onderliggende data en 
argumentatie om te kiezen voor natuurinclusief. Mo 
Sedighi: ‘Beschikbare data en studies helpen ons de 
concrete behoeftes te bepalen. We implementeren 
op gebouw- en buurtniveau beproefde concepten. 
We monitoren en leren hoe de mens in relatie met de 
natuur functioneert om nodige acties te nemen voor 
verbetering in dit project of nieuwe projecten.’

Het gesprek met de VORM-directeur en 
-conceptontwikkelaar gaat niet alleen over 
maatschappelijke impact door middel van groen 
in vastgoedprojecten. De vraag die regelmatig 
gesteld wordt: past een natuurinclusief project bij de 
bouwopgave en de noodzakelijke betaalbaarheid van 
woningen? 

Het antwoord is simpel. ‘Ja’, zegt Eva Hekkenberg 
kordaat. ‘Groen moet je niet als een extra kostenpost 
zien. Wel als je traditioneel blijft denken en doen. Niet 
als je innoveert. Als je enerzijds de maatschappelijke 
kansen benut en anderzijds inspeelt op de 
bouwtechnische mogelijkheden om te besparen 
op een woning. Denk eens aan de gevels, die met 
mooie bladhoudende klimplanten begroeid zijn. 
Dan heb je dus enkel een functionele buitenmuur 
erachter nodig en geen esthetische gevel afwerking. 
Dat scheelt in de kosten. Datzelfde geld bijvoorbeeld 
voor dakconstructies en het maken van een 
beheerplan met bewoners zelf. Die kunnen slimmer 
en goedkoper in onze natuurinclusieve projecten. 
We leren steeds meer en komen met nieuwe ideeën 
met onze partners om deze formule als extra kans 
te grijpen voor de woonopgave in Nederland. Die 
sociale kant, die hoort bij VORM. Het gaat niet om 
groen of woningen uit de grond stampen voor een 
kleine prijs. Het gaat over het leven van mensen.’    

Naam: 
Mo Sedighi
Bedrijf: 
VORM
Werkt als: 
Senior 
conceptontwikkelaar
Vooral bezig met: 
Complexe vastgoed 
opgaven en 
gebiedsontwikkelingen
Wil bereiken: 
Een leefbare toekomst
Het kantoormoment 
van de dag:
‘s Ochtends bij 
aankomst op het 
kantoor
Leukste collega:
Team VORM

Buiten de deur naar:
Vergaderingen
Een deal met/over:
Nieuwe concept-
ontwikkeling model
De stand van het land: 
Zonnig
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling: 
Eigen huis bouwen
Zorgen voor:
Mijn collega’s en mijn 
stagiaires
Niet vergeten:
Om te lachen
Onmisbaar:
Om te concentreren
Belangrijkste persoon/
personen:

Mijn vrouw, mijn 
ouders, mijn collega’s
Weggeven:
Mijn kennis
Aanvaarden:
Goed advies
Veranderen:
Gewoontes
Durven:
Risico nemen
Goede voornemens:
Voor nieuwe projecten
Nooit meer doen:
Samenwerken met 
bepaalde adviseurs
Vrije tijd naar:
Stedenbezoek/trip
Lljstjes 2022
Boeken: 
Surrounded by idiots 

‘ Groen moet je 
niet als een extra 
kostenpost zien.  
wel als je 
traditioneel blijft 
denken en doen’

Building and dwelling
Sportmomenten:
Padel leren spelen
Klimmen in een klimhal
Songs:
For Freedom (Baraye 
Azadi) - vanwege 
protest van vrouwen 
in Iran
Favoriete 
vakantieplekken: 
Tokyo
Cusco
Wenen
Hebbedingen: 
Eigen drone
Zakelijke terugblik 
2022
Welk cijfer geef je 
2022: 

8
Mooiste moment:
Winnen van tender 
GROEI!
Mooiste deal:
Talentvolle studenten 
bij VORM binnenhalen
Opvallendste nieuws:
Woningmarkt zakt
Leukste spontane 
ontmoeting:
Mijn oude studenten 
als nieuwe collega 
terugzien
Het meest geleerd van:
Mijn studenten en 
collega’s
Vastgoedman van het 
jaar:
Hans Meurs
Vastgoedvrouw van 
het jaar:
Eva Hekkenberg
Persoonlijke terugblik 
2022

Welk cijfer geef je 
2022? 
8
Topserie: 
Squid game 
Vikings
Beste aankoop: 
Een vrije kavel
Vakantie:
Split
Welke film maakte 
indruk:
Joker
Leukste Diner: 
Met vrienden
Beste song: 
Baraye Azadi, for 
freedom
Sportmaatje: 
Mijn vrouw
Zorgwekkend:
Ontwikkelingen 
woningbouwmarkt
Meest gelachen:
Met collega’s


