
Motivaties deelnemers De Olifantenkooi: YD2M 
 
 
ARCHITECTEN 
 
Daan Bruggink, ORGA 
Oprichter/eigenaar, TU Delft, ecologie en duurzaamheid, blogger/schrijver, 1976 
 

 
 
“Als jonge architect zoek ik (mede gedwongen door onze eigen innovatieve werkwijze) voortdurend 
naar nieuwe manieren om het bouwproject goed te kunnen volbrengen. Zo ben ik bezig met het 
samenstellen van een vaste bouwgroep (consortium) waarmee we grotere projecten op basis van 
gelijkwaardigheid kunnen ontwerpen en bouwen. Een vaste groep biedt garantie dat er vanaf het 
begin integraal innovatief duurzaam gebouwd wordt en het project naar aller tevredenheid 
gerealiseerd wordt. De opzet van De Olifantenkooi door jonge ontwikkelaars en architecten elkaar te 
leren kennen, te brainstormen en te zoeken naar nieuwe ontwerpconcepten en ontwikkelmodellen 
sluit hier naadloos bij aan. Duurzaamheid is een blijver in de bouwwereld, dus ook de ontwikkelaars 
zullen zich daar steeds meer mee bezig gaan houden.” 
 
Eric Frijters, FABRIC 
Oprichter/eigenaar, TU Eindhoven/ Fakultät Architektur Karlsruhe/Faculteit Wijsbegeerte UvA, 
architectuur, stedenbouw en regionale strategie, schrijver, 1972 
 

 
 
 “Er zijn twee redenen om deel te nemen aan De Olifantenkooi: YD2M. In de eerste plaats verkent 
FABRIC al sinds de oprichting nieuwe vormen binnen en van onze beroepspraktijk. Zelf projecten 
initiëren, collectieven organiseren, opdrachten uitlokken door thema’s te agenderen zijn slechts enkele 
voorbeelden van die wijze van werken. Toch blijft deze wijze van werken noodgedwongen onbekend 
met de onderliggende motieven, de noodzakelijke technieken en de bijbehorende kennis van het 
(project)ontwikkelen. Deelname aan deze Olifantenkooi helpt om meer inzicht te verwerven van de 
kunst van het ontwikkelen. In tweede instantie merken wij in onze dagelijkse praktijk dat de generatie 
Babyboomers en rechtstreekse adepten de ontwikkeling van onze generatie ontwerpers en 
ontwikkelaars soms behoorlijk in de weg zitten. Dat is onnodig en niet productief. De generatie voor 
ons begrijpt niet dat wij, zeg young creatives, wel beschikken over de zaken waar zij enkel maar over 
praten: vertrouwen in elkaar en in onze collectieve ambities en idealen. De Olifantenkooi is een unieke 
mogelijkheid om zonder inmenging van conservatieve directies en sectoraal verkokerde 
denkpatronen, samen aan inspirerende opgaven te werken.” 
 
 
 



Evelyn Galsdorf, 030ARCHITECTEN 
Oprichter/eigenaar, TFH Kiel/TFH Berlin, Duitsland, Woondaken, 1974 
 

 
 
“Het initiatief YD2M spreekt me als jong architect met een klein architectenbureau 
heel erg aan. De geschetste problematiek is wel herkenbaar en wil ik graag eraan bijdragen hier 
verandering in te brengen. In 2010 heb ik de BNA prijs voor jonge architecten gewonnen met het 
concept WOONDAKEN. In het vervolg is er weliswaar door Proper Stok en Ymere meegewerkt om het 
concept verder uit te werken, toch is er na de presentatie op de Provada 2010 niet meer veel mee 
gedaan. Ik ben nog steeds bezig het concept onder de aandacht te brengen. Er is duidelijk 
terughoudendheid en dat voelt soms als een drempel tussen jonge en oude generatie. Ik verwacht dat 
jonge ontwikkelaars zich opener opstellen en drempels makkelijker verdwijnen. Voor mij ligt de 
toekomst als architect erin om vaker op eigen initiatief concepten en ideeën aan bouwpartijen voor te 
leggen en op zoek te gaan naar een enthousiast team om het idee te realiseren. Ik hoop door de 
workshops enthousiaste mensen te ontmoeten die bereid zijn een stap verder te gaan. We moeten 
elkaar beter leren begrijpen en door een positieve insteek elkaar steunen bij het realiseren van 
toekomstgerichte en duurzame concepten en projecten. Graag zou ik met mijn ideeën en 
vindingrijkheid een bijdrage willen leveren en ben ik bijzonder geïnteresseerd in de ideeën van jonge 
ontwikkelaars. Samen kunnen we veel bereiken. Ik ben er klaar voor.” 
 
Gepke Heun, H+N+S Landschapsarchitecten (stedebouwkundige / Landschapsontwerper) 
Werknemer, TU Delft, landschapsarchitectuur, 1983 

 
 
“Bij H+N+S Landschapsarchitecten werk ik vooral aan grootschalige/strategische projecten en niet 
aan concrete uitvoeringsprojecten. Ik werk dan ook bijna nooit direct samen met een ontwikkelaar. In 
onze projecten is dit gezien de schaal en fase van het project ook niet altijd nodig, maar het zou voor 
mij zeker een toevoeging zijn als ik beter op de hoogte zou zijn van de werkwijze/inzichten en 
concepten van ontwikkelaars zodat hier vanaf het begin op ingespeeld kan worden. Zeker gezien de 
huidige economische en politieke situatie is het immers niet altijd gemakkelijk om een project ook 
daadwerkelijk te realiseren. Een voorbeeld is een project waar ik momenteel aan werk waarin een 
belangrijke drager het ontwikkelen van een ecologische verbinding is. Het plan valt of staat met het 
budget dat hiervoor vanuit de provincie beschikbaar wordt gesteld, wat op dit moment zeer onzeker is. 
Dit terwijl er voldoende elementen in het plan zitten waarmee geld verdiend zou kunnen worden, er is 
alleen een goede ontwikkelstrategie voor nodig. De Olifantenkooi YD2M lijkt mij een uitgelezen kans 
om in contact te komen met jonge ontwikkelaars en meer inzicht te krijgen in hun werkveld. Hopelijk 
kunnen we van elkaar leren en tot vernieuwende concepten en strategieën komen en deze vervolgens 
in ons eigen werkveld toepassen.” 
 



Marc Koehler, Marc  Koehler Architects 
Oprichter/eigenaar, TU Delft/Univ Tecnica de Lisboa/Hogeschool van Amsterdam, po en cpo, 
1977 
 

 
 
“Mijn bureau heeft zich de laatste jaren snel ontwikkeld op het gebied van particulier 
opdrachtgeverschap en collectief particulier opdrachtgeverschap. Tevens zijn we bezig met projecten 
waarbij de architect zelf een ontwikkelende rol krijgt. Zo ontwikkelen we nieuwe concepten voor de 
herontwikkeling van leegstaand vastgoed en de transformatie van bedrijventerreinen. Hierin werken 
we intensief samen in de scouting/initiatief fase van projecten, en kunnen zo de opgave en doelgroep 
afstemming mede vormgeven. Onze kennis van het denk en samenwerkingsproces met de 
eindgebruiker (opgedaan in particulier opdrachtgeverschap) blijkt hier een toegevoegde waarde. Dit 
zien we als een nieuwe weg om architectuur en vastgoedontwikkeling meer op elkaar af te stemmen 
met een hogere gebieds- en ruimtelijke kwaliteit als gevolg. Het oude ‘estafette model’ waarbij 
architect pas wordt ingehuurd nadat de opgave is geformuleerd lijdt naar mijn inzien niet tot de 
gewenste kwaliteit en benut onvoldoende de onderzoekende en verbeeldende kracht die jonge 
innovatieve architectenbureaus aan het vastgoedontwikkelingsproces kunnen toevoegen.” 
 
Klaas Kresse, SPRIKK – office for architecture 
Oprichter/eigenaar, Technische Universiteit Delft/Technische Universität 
Berlin/Hanzehogeschool Groningen, leegstand, 1982 
 

 
 
“Het initiatief van de Olifantenkooi – YD2M sluit perfect aan bij de behoeftes van jonge 
architecten zoals ik die ontwerpconcepten willen vormgeven waarin over nieuwe 
ontwikkelmodellen is nagedacht. De post-bubble situatie heeft een aantal in deze vorm 
ongekende problemen naar voren gebracht die om een integrale aanpak vragen. Ik heb na mijn 
afstuderen enige tijd aan grote, iconische projecten op een internationaal podium mogen werken. De 
schaal van de projecten was in de meeste gevallen ‘L’ of ‘XL’ en de budgetten waren over het 
algemeen vrij groot. In het jaar 2009 ben als medeoprichter het architectenbureau SPRIKK begonnen. 
Inmiddels heeft de ontplofte vastgoedbubble ervoor gezorgd dat de manier waarop we architectuur 
maken en bouwen verandert is. Er is minder geld voor nieuwe ontwikkelingen er zijn nieuwe 
problemen bijgekomen zoals de leegstandproblematiek, herbestemming, krimp, een vergrijzende 
maatschappij, etc. Het ontwerpen van iconen staat veel minder op de agenda dan nog enige jaren 
geleden. De nieuwe opgaven vragen erom de processen als integrale opgave te begrijpen en te 
benaderen waarin ontwerpconcept en ontwikkelstrategie tegelijk worden ontwikkelt. Ik heb dit onder 
andere ervaren toen ik korte tijd geleden een groep studenten van de University of Michigan aan het 
onderzoeksproject – ‘Post-Squat NL’ over leegstand, kraken, de veraderde rol van de gebruiker en de 
veranderde rol van de architect heb begeleidt. Tijdens dit onderzoek werd duidelijk hoe belangrijk 
kennis vanuit verschillende rollen is om tot een intelligente en haalbare concepten te komen. ‘Post-
Squat NL’ wordt onderdeel van de Architectuurbiennale IABR 2012 in Rotterdam. Ik hoop in de 
Olifantenkooi mensen te vinden met wie ik tijdens en na de bijeenkomsten aan nieuwe concepten en 
uitdagende projecten kan werken.” 



 
Erik Moederscheim, MoederscheimMoonen Architects 
Oprichter/eigenaar, Hogeschool Zuyd Bouwkunde/TU Eindhoven, 1981 

 
 
“De bedrijfskundige component en onze ondernemersgeest zorgen voor een immer aanwezige 
interesse naar nieuwe samenwerkingsvormen en integratie van de gehele bouw- en vastgoedketen. 
Binnen ons bureau heerst dan ook de gedachte dat een betere integratie van architect en 
projectontwikkelaar (maar vooral ook belegger) van meerwaarde kan zijn bij de ontwikkeling van 
toekomstige vastgoedprojecten. Er zijn verschillende factoren waardoor projectontwikkeling in de 
(nabije) toekomst complexer gaat worden; de algehele verschuiving van de periferie naar 
binnenstedelijke locaties, leegstand, vergrijzing, duurzaamheid, en multifunctionaliteit zijn slechts een 
aantal begrippen die thuis horen in een hybride vastgoed- en ontwikkelklimaat. Dit klimaat vergt naar 
ons idee meer visie en creativiteit in de initiële fase van een project; een argument voor betere 
samenwerking en ketenintegratie. Vanuit de bovenomschreven visie zie ik deze editie van De 
Olifantenkooi als een uitgelezen kans om onze eigen ideeën over samenwerking te toetsen binnen 
een bijzondere samenstelling; een combinatie van jonge vakgenoten en ervaren mentoren die samen 
gestalte willen geven aan toekomstige ontwikkelmodellen en financiële concepten. Naast de concrete 
toenadering en integrale visie zie ik de gelegenheid als een middel om mijzelf als architect te 
verbreden in de wereld van de projectontwikkeling en –financiering om zodoende in de toekomst een 
meer evenwichtige bouwpartner te worden.” 
 
Armand Paardekooper Overman, OIII architecten 
Partner, TU Delft/Helsinki University of Technology, 1978 
 
 

 
 
“De dagelijkse praktijk van het bouwen wordt voor ontwikkelaars, architecten en adviseurs veelal 
gekenmerkt door druk in tijd, procedures en budgetten. De hedendaagse opgaven waaronder de 
klimaatproblematiek, economische druk, herbestemmings- en verdichtingsvraagstukken en culturele 
spanningen, vragen om nieuwe en zorgvuldig geformuleerde initiatieven. Architectuur (ruimte) heeft de 
potentie voor deze vraagstukken een wezenlijk verschil te kunnen maken en een waardevolle bijdrage 
te kunnen leveren. Dit lukt niet vanuit een afzonderlijke disciplines. Het bundelen van kennis en kunde 
van overheden, adviseurs, architecten, opdrachtgevers, gebruikers, investeerders, ontwikkelaars en 
aannemers vormt hierbij de essentiële start en voorwaarde. De Olifantenkooi YD2M is een interessant 
en waardevol platform voor deze nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Eigen ervaring als 
ondernemend en initiërend architect en ervaring in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zal ik 
graag delen en zie uit naar wederzijds verrassen, inspireren en het komen tot nieuwe initiatieven.” 
 
 
 



Bart Reuser, NEXT architects 
Oprichter/eigenaar, Jan van Eijck Academie/TU Delft/Politecnico di Milano, dependance in 
China, 1972 
 

 
 
 “[…] De stad wordt niet gemaakt door architecten maar door een maatschappij, het samenspel van 
factoren leidt tot een uitkomst waarin de architect een laatste draai mag geven aan het tot stand 
komen van eerder gemaakte beslissingen. Hoe graag zouden wij het anders zien als architecten, hoe 
vaak denken wij dat wij het voor het zeggen hebben, niets is minder waar.[…] Wij hebben die vraag in 
ons bureau op verschillende manieren proberen te beantwoorden en wel door te kijken naar onze 
eigen rol. Kunnen wij als architecten bijvoorbeeld onze eigen opdrachtgever worden? Wij zijn geen 
ontwikkelaars en er moeten andere mogelijkheden moeten zijn om de context van een opdracht 
positief te beïnvloeden. […] We zijn ons er dus wel degelijk van bewust dat er een groot potentieel 
schuilt in die nieuwe generatie. Of die generatie nieuwe kansen krijgt is maar de vraag, de 
investeerders zijn er niet vooruitstrevender op geworden nu de crisis zo breed om zich heen heeft 
gegrepen. De tendens neigt eerder naar een vermijden van risico’s door meer van hetzelfde dan naar 
het zoeken van nieuwe kansen. Dat vraagt dus om meer initiatief van een nieuwe groep; nieuwe 
wegen en coalities moeten ontstaan. Wie wordt de initiatiefnemer voor de inventieve architectuur van 
de toekomst?” 
 
Xander Vermeulen Windsant, XVW architectuur 
Oprichter/eigenaar, TU Delft, 1979 
 

 
 
“Door de crisis krabben we ons allemaal achter de oren, architecten en ontwikkelaars: hoe nu verder? 
Veel gevestigde architecten en ontwikkelaars zien allerlei ontwikkelingen op zich afkomen waardoor 
ze zich afvragen of hun vak zoals ze dat kennen überhaupt nog wel relevant is. Ik ben er van 
overtuigd dat mijn vak als architect zeker relevant is, en zal blijven. Alleen op een andere manier dan 
hiervoor. In april 2010 ben ik met XVW architectuur gestart om daar zelf actief invulling aan te kunnen 
gaan geven. Midden in een crisis, wat spannend is, maar: the only way is up! Met zijn op kwaliteit van 
wonen en leefomgeving gerichte traditie van bouwen en ontwikkelen maakten we in Nederland die 
kwaliteit altijd samen: architect en ontwikkelaar. Pas op het snijvlak van onze kennis en kunde, op het 
snijvlak van ontwerp, financiën en proces kon in het verleden en zal ook in de toekomst die kwaliteit 
kunnen ontstaan. Dat vraagt alleen nu wel om een andere architect en een andere ontwikkelaar. De 
uitdaging om onze kennis en kunde voor de toekomst productief te maken is een gezamenlijke 
uitdaging. Veel mensen zullen bij hun zoektocht naar een passende, individuele 
woonomgeving een vorm van gemeenschappelijkheid en samenwerking opzoeken. Soms uit 
noodzaak omdat het anders simpelweg te duur is, maar steeds meer ook uit betrokkenheid met hun 
woonomgeving. In een samenwerking kunnen zij een economisch aantrekkelijk maar tegelijkertijd 



persoonlijk en ook duurzaam huis realiseren waarin het geheel - letterlijk – meer is dan de som der 
delen. Bij een dergelijke vraag is onze door architecten en ontwikkelaars gedeelde kennis en kunde 
van grote waarde. En daarbij ontstaat voor mij als architect ook een spannende ruimte voor nieuwe 
ontwerpconcepten en architectuur. Hier aan werken is een (noodzakelijke!) uitdaging die ik graag 
aanga. De Olifantenkooi is een prachtige kans om samen met generatiegenoten hier mee verder aan 
de slag te gaan.” 
 
 
ONTWIKKELAARS 
 
Xander van Beers, Woonbron Ontwikkelbedrijf  
Conceptontwikkelaar, TU Delft/Technische Universität Berlin/Universidad de Costa Rica, 1978 

 
 
“Als conceptontwikkelaar bij Woonbron Ontwikkelbedrijf begeef ik mij op het raakvlak van ontwerpers 
en projectontwikkelaars en definieer ik stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelstrategieën. 
Ik maak daarbij gebruik van zowel ontwerptechnieken als van financiële en maatschappelijke 
haalbaarheidsanalyses. Binnen de ontwikkelopgave van sociale woningbouwcorporaties is het mijn 
taak om lange termijn ontwikkelingen van buurten te koppelen aan korte termijn doelstellingen van 
projectontwikkeling. In het huidige economische klimaat zie ik een verschuiving ontstaan van het 
dromen over ruimtelijke toekomstbeelden naar het oplossen van financieel haalbare noodzaken. 
Echter, als positief gevolg hiervan lijken verschillende vakgebieden (beheer, ontwikkeling, ontwerp en 
bouw) dichter tot elkaar te komen om nieuwe ontwikkel- en ontwerpconcepten te realiseren. 
Strategieën als consumentgericht ontwikkelen en (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap krijgen 
nu meer ruimte dan voorheen. Op dit moment onderzoek ik binnen Woonbron Ontwikkelbedrijf wat de 
effecten van deze huidige verschuivingen op de bedrijfsvoering zijn. Deelname aan De Olifantenkooi 
is een toegevoegde waarde omdat juist nieuwe ontwikkelstrategieën vragen om interdisciplinaire 
benaderingen. Bovendien ben ik van mening dat mijn ervaringen met strategisch ontwerpen binnen 
een projectontwikkelaar, een meerwaarde zijn voor de kruisbestuiving tussen de expertise van 
ontwerpers en ontwikkelaars. Ik ben gewend om creatieve investeringsstrategieën te combineren met 
slimme ontwerpbenaderingen. Ik ben enorm enthousiast over het initiatief om ontwikkelaars en 
ontwerpers bij elkaar te brengen en over gedeelde vraagstukken te discussiëren om kansen in 
samenwerking verder te verdiepen.” 
 
Sander den Besten, Stichting Philadelphia Zorg 
Projectmedewerker, MBO Bouwkunde/ICM/Prince2, 1981 
 

 
 “Voornaamste reden voor deelname is dat ik denk dat deze bijdraagt aan mijn persoonlijke 
ontwikkeling als ontwikkelaar. Het kennen van de vraagstukken en/of gedachtegangen van spelers in 
het ontwikkelveld is een belangrijke stap in het samenwerkingsproces, wat uiteindelijk zal leiden tot 
een beter eindresultaat. Het denken in concepten is voor mij nieuw, maar interesseert mij bijzonder 
omdat dit m.i. de kern van het ontwikkelen is.” 
 
 



 
Jeroen van Daal, Hurks Vastgoedontwikkeling 
Ontwikkelaar, Tu Delft/MBA, 1977 
 

 
 
“Met de Olifantenkooi YD2M verwacht ik een interessant en verrassend platform te hebben gevonden 
om de hedendaagse problematiek (crisis en jarenlang overoptimisme) met vastgoedprofessionals 
aan de orde te stellen, te analyseren en kansen te creëren. De verandering van de rol van een 
ontwikkelaar is reeds ingezet en waartoe het zal leiden is nog onduidelijk. Allianties aangaan, posities 
innemen, nieuwe concepten ontwikkelen, risicospreiding of back-to-basic? Dit is slechts een greep uit 
het aantal scenario’s en mogelijke keuzes, maar niemand weet precies wat in deze tijd juist is. 
Hetzelfde geldt voor architecten, maar wat zijn eigenlijk hun bevindingen en afwegingen? Juist deze 
interactie met architecten kan tot een verrassend effect en creatieve denkrichtingen leiden om tot 
nieuwe kansen en potentiële verdienmodellen te kunnen komen. Voorts verwacht ik met de 
masterclasses mijn persoonlijke ontwikkeling en kennis te vergroten, mijn netwerk binnen de 
vastgoedbranche te verbreden en nieuwe intrigerende professionals leer kennen. Met mijn brede 
kennis op het gebied van vastgoedontwikkeling en bedrijfskunde, ervaring en enthousiasme hoop ik 
een bijdrage te kunnen leveren aan het welslagen van de Olifantenkooi.” 
 
Pascal Fransman, Bouwinvest  
Junior Ontwikkelmanager, Hogeschool van Amsterdam, 1985 
 

 
 
“Het proces van vastgoedontwikkeling begint bij het definiëren van een concept. Dit concept is 
vervolgens dé basis voor het stedenbouwkundig plan, het architectonisch ontwerp en de daarbij 
behorende financiële onderbouwing. In het concept van een project komen diverse aspecten als 
ruimtelijke, stedenbouwkundige, financiële, strategische en markttechnische aspecten samen. Deze 
aspecten versterken elkaar of kunnen elkaar in negatieve zin beïnvloeden. Er moeten keuzes worden 
gemaakt die niet altijd even makkelijk zijn en voor de hand liggen. Dit zijn de keuzes die voor mij als 
jonge ontwikkelaar zeker niet altijd even makkelijk zijn. Bij de projecten waar ik bij betrokken ben 
geweest merk ik vaak dat ik snel terugval op financiële haalbaarheid en inhoudelijke zaken van een 
project en dat de conceptuele uitgangspunten tweede rang komen te staan. Voor mijn persoonlijke 
ontwikkeling zou het dan ook goed zijn om de verschillende keuzes om te komen tot een integraal 
ontwikkeld concept in gezamenlijkheid met andere jonge professionals te ervaren. Voor een 
vastgoedvermogensbeheerder als Bouwinvest die in de markt acteert als een beleggende 
ontwikkelaar is het ontwikkelen van vastgoed met een toekomstwaarde van wezenlijk belang. In mijn 
optiek is een goed concept die aansluit op de wensen van de markt de basis hiervan. Wat ik kan 
toevoegen als deelnemer van De Olifantekooi-YD2M is een vrije gedachte over het ontwikkelen van 
nieuwe concepten. Ik ben een groot voorstander van gebiedsontwikkelingen waarbij nieuwe 
concepten met meervoudig ruimtegebruik, functiemenging en integraal ontwerpen voorop staan en 
denk altijd in kansen en mogelijkheden. Daarnaast kan ik met mijn breed georiënteerde opleiding en 
mijn ervaring bij een ontwikkelende belegger een belangrijke bijdrage leveren aan de bijeenkomsten. 
Kortom, om mezelf verder te ontwikkelen, maar vooral ook om met andere professionals eens 



uitgebreid van gedachten te wisselen over deze keuzes en afwegingsprocessen, zou ik graag willen 
deelnemen aan De Olifantenkooi-YD2M.” 
 
Bas Goossens, Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. 
Conceptontwikkelaar, TU Eindhoven/Academie van Bouwkunst Arnhem, 1982 
 

 
 
“Dat de benaderingswijze voor vastgoedontwikkeling is veranderd is duidelijk. De vraag is nu: hoe ziet 
een nieuwe aanpak eruit? In mijn dagelijks werk als conceptontwikkelaar ben ik constant met deze 
vraag bezig. Conceptmatig denken waarbij de  eindgebruiker, in welke vorm dan ook centraal staat is 
nu en de toekomst de sleutel tot succes. Ook krijgt het vakgebied marketing een steeds prominentere 
rol. In de zoektocht naar “het nieuwe ontwikkelen” hebben architecten en ontwikkelaars een 
belangrijke rol. De Olifantenkooi lijkt mij de perfecte manier om over dit onderwerp van gedachten te 
wisselen. De keuze voor gelijkgestemde deelnemers, qua ontwikkeling, vakgebied, leeftijd, levensfase 
en door de mix van ontwikkelaars en architecten worden het zeker interessante en verrassende 
bijeenkomsten waar ik graag aan deel wil nemen.” 
 
 
Desirée Markiet, Rochdale projectmanager 
Ontwikkelaar, TU Delft, 1980 
 

 
 
 

“ ” 
 
 
 



Taco Meerpoel, DAO Projectontwikkeling bv  
Projectontwikkelaar/Directeur, HTS Bouwkunde Utrecht, 1974 
 

 
 
 “Een zeer interessant onderwerp, deze “gedwongen” ontmoeting tussen ontwerpers en ontwikkelaars. Zet ze 
samen in een ruimte en er komen ongetwijfeld boeiende ideeën uit! Ontwikkelen en ontwerpen....de traditionele 
manier is veelal een solitaire. Kan/kon in veel gevallen ook prima zijn. Initiatief ligt toch vaak bij de ontwikkelaar 
en die zal eerst zijn eigen idee uitwerken, zonder directe inbreng van een ontwerper. Maar ook als dat initiatief bij 
een architect ligt, zal deze in eerste instantie niet meteen bij een ontwikkelaar op de stoep staan maar eerst een 
plan maken. Dit systeem komt echter de creativiteit en kwaliteit niet ten goede is mijn mening. Juist in de huidige 
marktsituatie is het “oude denken” niet meer voldoende en zal dat elke aansluiting met de marktwensen missen. 
Sprekend voorbeeld is een uitspraak afkomstig van een 'oudere traditionele projectontwikkelaar' van een 
gerenommeerd bedrijf: “We hebben de afgelopen tientallen jaren allerlei soorten 'hutten' neergezet en iedereen 
wilde ze hebben. Nu moeten we ineens voor de markt ontwikkelen......ik heb geen idee hoe het moet”. 
Ik denk dat dat ook zo is, “ze” weten niet goed hoe het moet. Ik misschien ook niet, maar dat het anders moet 
weet  ik wel. Ik heb mijn bedrijf ook daarom DAO – De Andere Ontwikkelaar genoemd. Neemt overigens niet weg 
dat ook oudere ontwikkelaars en ontwerpers zeer goede ideeën kunnen hebben. Het gaat om het loslaten van de 
traditionele verhoudingen tussen die twee en meer gaan voor een verregaande samenwerking. Dat lukt veelal bij 
de iets jongere generatie beter. Die samenwerking zoek ik heel bewust op, in een vroeg stadium. Vaak worden in 
een beginstadium de belangrijkste beslissingen genomen: Welke doelgroep gaan we bedienen, welke omvang 
(programma), welke uitstraling, wat zijn de ontbrekende schakels in het gebied? Door in het allereerste stadium 
écht in een locatie te duiken, kun je achter de werkelijke marktwensen komen en dat moet je  samen doen. Vaak 
ligt dit gewoon op straat, en door goed te zoeken is de vraag dus vaak te vinden. Daarmee kunnen zowel 
ontwerper als ontwikkelaar bijna volledig vraaggestuurd werken en zijn de afzetrisico's zo laag mogelijk en is dus 
de scoringskans zo groot mogelijk. Het blijft echter wél zo dat iedereen “zijn plaats moet kennen”, de ontwikkelaar 
loop het allergrootste risico en zal dus leidend zijn als het gaat om besluitvorming. De ontwerper daarentegen 
heeft de meeste kennis van de ontwerpmogelijkheden en de beste papieren een idee vorm te geven, zowel in het 
hoofd als visueel. De mens is van nature nog steeds erg visueel ingesteld en daar moet je dus rekening mee 
houden. Ik ga graag met collega-ontwikkelaars en ontwerpers de kooi in en ben erg benieuwd hoe men over de 
huidige markt denkt en hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de vernieuwde visie die nodig is.” 
 
Michiel Rogaar, Multi Vastgoed  
Junior ontwikkelingsmanager, TU Delft, 1983 
 

 
 
“Eind januari studeerde ik af aan de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft op het onderwerp Het 
programmeren van duurzaamheid. Inmiddels ben ik drie maanden aan de slag bij Multi Vastgoed als 
junior ontwikkelingsmanager. Drie maanden is te kort om mijzelf een ervaren opdrachtgever te mogen 
noemen, maar met de eerste indrukken denk ik een aardige input te kunnen leveren voor De 
Olifantenkooi. Daarnaast denk ik dat het nu het uitgelezen moment is om hier aan deel te nemen, niet 
alleen omdat de agenda daar nu nog ruimte voor biedt, maar vooral omdat ik nu enigszins 
onbeïnvloed naar het vak kijk. In mijn ogen staat de vastgoedwereld in Nederland flink op zijn kop. De 
crisis heeft geleid tot een gigantische hoeveelheid leegstaande kantoren. Volgens sommigen dreigt 



leegstand nu ook in het winkelvastgoed te ontstaan. Velen verdiepen zich in het herontwikkelen van 
het overschot. Echter blijkt maar weinig mogelijk, gezien het feit dat beleggers en eigenaren hun 
panden nog maar mondjesmaat afwaarderen. Daarnaast hebben we te maken met een snel 
vergrijzende samenleving. Een steeds groter wordende groep vraagt om ander vastgoed, terwijl de 
middelen soms niet toereikend zijn om gemakkelijk op die vraag te antwoorden. Al deze 
veranderingen dwingen ons te komen met innovatieve oplossingen. Maar een van de dingen die mij is 
opgevallen, is dat het moeite kost af te wijken van een bestaande routine. Dan lijkt het dat een 
vernieuwing in het proces of product op weerstand stuit binnen bedrijven. Ik ben zeer benieuwd naar 
de ervaringen van collega’s en hoe anders architecten tegen bepaalde zaken aankijken. Het lijkt mij 
bovendien een geweldige kans om collega’s te ontmoeten, die open staan voor verandering. Je weet 
nooit waartoe het kan leiden.” 
 
Jasper Stam 
Ontwikkelaar Lingotto, 1981 

 

 

jstam@lingotto.nl  

Lingotto ontwikkelt vastgoed in een stedelijke setting, vaak met gemengde bestemmingen. Het bedrijf 
is actief in de transformatie van bestaande gebouwen zoals onder meer de Kauwgomballenfabriek in 
Amsterdam en de Fabriek in Rotterdam. De kracht van Lingotto ligt in het ontwikkelen vanuit 
bijzondere concepten, vaak in samenwerking met andere partijen met een aanvullend profiel.  

Mijn ervaring is dat jonge mensen graag nadenken over wat ze echt willen met een gebouw of gebied. 
Er gaat daarbij niet al te veel over de mogelijke beren op de weg. Jonge mensen zijn vaak minder 
gehinderd door kennis ervaring, en kunnen dus haast per definitie vrijer en creatiever nadenken. 
Jonge mensen weten dat je niet alles van tevoren kunt bedenken, je moet op een gegeven moment 
een doel en een strategie bepalen. Als je die helder voor ogen hebt bewandel je de weg ernaartoe als 
vanzelf. Een oplossingsgerichte instelling is daarbij wat mij betreft onmisbaar. Als ontwikkelaar, maar 
ook als ontwerper. 

Binnen mijn vakgebied voel ik het meest voor herontwikkeling en transformatie van bestaand 
vastgoed. Krimpgebieden zijn daarbij fascinerend, omdat de gebruikers van gebouwen verdwijnen, 
soms zelfs tot buiten de regio. Wat moet je met een gebouw op een plek waar niemand wil zijn? Bij 
een krimpgebied denk ik in eerste instantie aan een provincie als Limburg, waar de komende jaren 
echt problematische leegstand in de woningvoorraad gaat ontstaan. Maar er zijn ook in Amsterdam 
krimpgebieden te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de kantorengebieden Sloterdijk en Zuidoost. Ik vind 
het fascinerend dat daar kantoorgebouwen staan die nog nooit een huurder hebben gezien. Is er 
daarom wel sprake van krimp of is het gewoon nooit iets geweest? Wat moet je anno 2011 in zo’n 
gebied? Wie heb je daar allemaal voor nodig, waar moet je mee beginnen, en wie gaat dat betalen? 
En met wiens geld? De generatie voor ons heeft immers in al haar wijsheid flink zitten souperen en 
ons met een dikke rekening laten zitten. Aan ons de eer om de problemen op te lossen. Verzinnen wij 
een list of gaat we braaf staan afwassen? 

Op voorgaande vragen heeft niemand hét antwoord, maar ik denk dat we met een paar jonge 
creatieve geesten een interessant doel en bijbehorende strategie kunnen bedenken. De weg 
ernaartoe volgt dan volgens mij vanzelf.  

 



Lucien Walraven, Peak Development 
Junior ontwikkelaar, Hogeschool van Amsterdam, 1985 
 

 
 
“Sinds 2 jaar werk ik bij Peak Development (www.pkdv.nl). Peak Development is gedelegeerd 
ontwikkelaar voor verschillende beleggers/gebruikers. Ze heeft een vijftal grote projecten in 
ontwikkeling. Naast deze ontwikkelingen zijn er projecten in voorbereiding en diverse acquisitie 
trajecten gaande. De organisatie van 4 personen zorgt ervoor dat ik snel zelfstandigheid heb 
gekregen. Ik stuur nu enkele deelprocessen van een tweetal ontwikkelingen aan. De uitdaging is wel 
op mijn leeftijd (ik ben 26) en in dit tijdsgewricht om nieuwe plannen te bedenken! Voor de komende 
jaren is mijn uitdaging: het in volledige zelfstandigheid een ontwikkeling uit te voeren. Dit zou het 
gevolg moeten zijn van het ervaringstraject dat ik nu door loop. Veel belangrijker is om een netwerk op 
te bouwen en ideeën uit te werken. Dit is waar “developper meets designer!” Door plannen te initiëren, 
creëer ik mijn eigen projecten en dus waarde. Er liggen volgens mij kansen genoeg om vanuit een 
(crisis)gedachten opnieuw naar opgaven te kijken. Alleen met een idee kom je er niet meer. Vandaag 
de dag gaat het zo snel met (elektronische) kennisvergaring en specialisme dat ik zeker weet dat 
samenwerken nodig is. Als individu kun je deze kloof nooit beslechten. De kans om in de Olifantenkooi 
inspiratie op te doen, vakinhoudelijke te leren en met jonge ontwerpers aan tafel te komen lijkt me 
fantastisch. De praktische insteek spreekt mij zeer aan, ik ben er graag bij!” 
 
 
 


