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Werken aan samenwerking 
vormt de basis voor 
toekomstbestendige 
gebiedsontwikkelingen

Bergen op Zoom: ScheldeVesting
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COMPLEXE OPGAVEN? YES, PLEASE!
abcnova is als onafhankelijk proces- en 
projectmanagementbureau de adviseur 
die ruimtelijke projecten in beweging 
wil brengen. Het bureau is betrokken bij 
de ontwikkeling van onderwijs-, zorg-en 
overheidsgebouwen, kantoren, hotels en 
woningen en is nadrukkelijk ook de partij in 
de begeleiding van gebiedstransformaties. De 
Jong: ‘De opgaves worden steeds veelzijdiger. 
Naast het woningtekort en de energiecrisis 
zijn ook het klimaat, mobiliteit en hitte- en 
droogtestress thema’s die een rol spelen in de 
totstandkoming of transformatie van gebieden. 
In dit veelzijdige werkveld voelen we ons als 
een vis in het water. Op dit moment werken 
we onder meer aan de transformatie van 
het Hembrugterrein, een voormalig militair 
terrein in de gemeente Zaanstad. Dit 42 
hectare grote terrein bevat 35 monumenten en 
biedt ruimte voor de toevoeging van 180.000 
vierkante meter aan nieuwe functies. De 
opgave om tot een gemengd gebied te komen 
waar wonen, werken, recreëren, natuur en 
cultuur samengaan, is gezien de ligging ten 
opzichte van de Amsterdamse havenbedrijven 
én de vele ambities complex. Tel daar de 
eerdergenoemde thema’s bij op en je begrijpt 
dat samenwerken onontbeerlijk is. Dat zie je 
bijvoorbeeld terug in de mobiliteitsopgave: In 
Zaanstad is men -en dan met name gebruikers 
en bezoekers van het Hembrugterrein- gewend 

GEBIEDSONTWIKKELINGS-EXPERTS JURRIËN DE JONG 

(PARTNER VAN ABCNOVA) EN MARCO BAKX (MANAGER 

WONINGCORPORATIES VAN ABCNOVA) BENADRUKKEN 
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standaard de auto te gebruiken. Op dit terrein 
willen we andere typen vervoersbewegingen 
-denk aan openbaar vervoer, actieve 
mobiliteit en deelmobiliteit- stimuleren. Om 
gedragsverandering te bewerkstelligen, streven 
we er daarom naar dat alle basisfaciliteiten 
er zijn vóórdat toekomstige bewoners hun 
woning betrekken. We realiseren de nabijheid 
van dagelijkse voorzieningen, prettige 
wandel- en fietsverbindingen, een betere 
ontsluiting met bus en boot en mogelijkheden 
om mobiliteit te delen. Dat vraagt om 
creativiteit, regie, timing en je raadt het vast: 
samenwerking.’ 

BELANGEN INZICHTELIJK MAKEN 
‘We voelen ons verantwoordelijk om 
alle belangen inzichtelijk te maken. Als 
je het gedeelde belang én de individuele 
belangen scherp hebt, heb je alle informatie 
beschikbaar om projecten beter van de 
grond te krijgen. Ook de rol en positie 
van woningcorporaties om voldoende en 
betaalbare woningen in gebieden te realiseren 
en wijken toekomstbestendig te maken, 
wordt steeds prominenter. Bij gebiedsgerichte 
samenwerking is hierin nog veel te winnen’, 
vult Bakx aan.

DUIDELIJK BEELD RICHTING DE MARKT
‘In Bergen op Zoom zijn we betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van de 
nieuwbouwwijk Nieuwe Vesting, onderdeel 
van ScheldeVesting’, vertelt de Jong. ‘Mede 
door de crisis redde de opgerichte PPS het 
niet en was er in 2010 behoefte aan een 
ander, haalbaarder plan. De gemeente besloot 
om abcnova in te schakelen om een visie en 

aanpak, passend bij de actualiteit neer te 
leggen. Ons antwoord? Ontwikkel in kleinere 
en overzichtelijke stappen, formuleer de 
kernwaardes helder en zet in op co-creatie. Zo 
schets je een duidelijk beeld richting de markt 
die de woningproductie moet organiseren. Het 
resulteerde in verschillende samenwerkingen 
met ontwikkelende bouwers die deze visie in 
de nadagen van de crisis durfden te omarmen. 
En middels co-creatie werden de toekomstige 
gebruikers vroegtijdig bij de ontwikkeling van 
de woonwijk betrokken. Wij waren er om de 
samenwerking tussen de overheid en de markt 
te faciliteren en de samenwerking tussen de 
markt en de eindgebruiker te stimuleren.’

PARTNERSCHAP, EIGENAARSCHAP  
EN ONDERNEMERSCHAP, DAAR IS  
ABCNOVA TROTS OP
‘Samenwerking draait in onze ogen om 
drie aspecten: partnerschap, eigenaarschap 
en ondernemerschap. In die hoedanigheid 
werken we samen met onze opdrachtgever 
en datzelfde verwachten we van andere 
samenwerkingspartners. Partijen die zich 
partner voelen, hebben de wil om de belangen 
van alle betrokkenen te kennen en om het 
complexe vraagstuk samen op te pakken. 
Wanneer je je eigenaar van het project voelt, 
voel je de verantwoordelijkheid om alles in het 
werk te stellen voor de beste oplossing voor 
het gebied. Voeg je daar ondernemerschap 
aan toe, dan heb je te maken met partijen die 
visie, durf en lef hoog in het vaandel hebben. 
Dit zijn partijen die buiten hun comfortzone 
durven te treden en op een andere manier 
naar opgaves kijken. Wanneer wij namens 
een opdrachtgever aan tafel zitten, zijn we ook 

Hembrugterrein Zaanstad
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partner, eigenaar van het vraagstuk en zitten 
we ondernemend aan tafel. Deze houding zit 
in ons DNA, aldus Bakx.’

GEEN KORTE KLAPPEN, MAAR OVERZICHT
De Jong: ‘Neem Veghels Buiten in gemeente 
Meierijstad. De kernwaarde voor dit project 
is wonen in een landelijk gebied. Hoe ga je 
met zo’n kernwaarde om als er aan de andere 
kant van het spectrum woningtekorten zijn? 
Dit is een vraagstuk die breed in Brabant leeft, 
ook bijvoorbeeld in het uitbreidingsgebied in 
Werkendam (gemeente Altena), waar we de 
gemeente ondersteunen bij de ontwikkeling 
van de wijk ‘Achter De Schans’. Deze wijk 

ligt prachtig aan het agrarische rivieren-
landschap van de Boven Merwede. Door 
vanuit partnerschap, ondernemerschap en 
eigenaarschap te werken, behouden we 
het overzicht en zijn we in staat vanuit de 
kracht van het gebied te redeneren én naar 
toekomstbestendigheid te streven. En hoe 
zorgen we voor voldoende en betaalbare 
woningen? Kortetermijndenken is niet aan ons 
besteed, dat resulteert enkel in dingen doen 
waar je spijt van krijgt. Zicht op de bredere 
context, dát is belangrijk en daarin is – jawel – 
samenwerking cruciaal.’

Marco Bakx (links) en 
Jurriën de Jong (rechts) 


