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‘De ontwikkelende architect en de ontwerpende ontwikkelaar’ 

 

 

Wij zijn ontwikkelaars 

 

“Wij zijn ontwikkelaars”, Geurt van Randeraat zegt het met trots. Samen met Leo Versteijlen 

vormt hij sinds kort SITE Urban Development.  Zelf is hij van huis uit econoom, maar zijn 

collega’s hebben vaak een kunstzinnige achtergrond. “Vroeger deden we er een beetje besmuikt 

over. Ontwikkelaar, dat deugt niet helemaal. Maar zoals we het nu doen, kunnen we 

gepassioneerd en met zorg projecten realiseren, waar we ons absoluut niet voor hoeven te 

schamen.” SITE doet vooral gebiedsontwikkeling “op de grens van chaos en orde.” De chaos kan 

worden beteugeld door het verbinden van mensen en partijen die een meerwaarde zien in het 

samenvoegen van hun belangen.  

 

Een concreet voorbeeld is Binckhorst in Den Haag. “Daarvoor maken we geen plan, of grand 

design, geen ontwerp. Eerst zoeken we de gezamenlijke ambitie, daarbinnen bieden we een 

framework voor verandering, onder andere door een integrale studie op diverse schaalniveaus. 

Architecten leveren beelden aan, als concept, ter inspiratie, maar geen ontwerp.” Het 

uiteindelijke plan is een globaal masterplan en een plan van aanpak, waarin het zoeken naar 

partijen en imagoverbetering wordt bewerkstelligd door vanuit tijdelijke, in het oog springende 

projecten (guerillastores bijvoorbeeld) een gebied weer op de kaart te zetten. Dat soort plannen is 

niet makkelijk langs een gemeenteraad te loodsen. Want zonder ontwerp is het moeilijk 

voorstelbaar wat een gemeenteraad nu goedkeurt. “In die zin zijn we heel vernieuwend bezig. We 

lossen dat nu op door heel duidelijk de stappen in het proces te benoemen. Nu zijn we nog één 

van de weinigen die zo werken, maar ik weet zeker dat dit de toekomst heeft.”  

 

Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het gegeven dat toekomstige opgaven steeds vaker 

binnenstedelijk zijn. De lege weilanden raken op en dat betekent dat met name grotere projecten 

alleen tot stand kunnen komen door de samenwerking tussen heel veel verschillende partijen. Dat 

is ook de ervaring van Jaco de Visser. 

 

Jaco de Visser is architect en ontwikkelaar van een aantal projecten. De belangrijkste is Huis de 

Wiers dat behalve zijn woonhuis en zijn kantoor ook een restaurant herbergt. “Ook ik zie mezelf 

als missionaris”, zegt De Visser. “Ik gun iedereen zijn project, en ik ben niet tegen wat Geurt van 

Randeraat doet, maar ik zie hem toch vooral als een traditionele ontwikkelaar die andere plannen 

maakt. Hij werkt nog steeds vanuit de gebruikelijke instituties. Dat doe ik niet.” Volgens De 

Visser haken beleggers af bij niet-traditionele projecten. Neem Huis de Wiers. De locatie, de 

teruggevonden kelders, gaven alle aanleiding om iets bijzonders van het project te maken, maar 

een gewone ontwikkelaar zou de grond gebruiken voor een paar honderd woningen, of een 

bedrijventerrein. “Maar winstmaximalisatie is niet mijn drijfveer, en dan kunnen dit soort 

projecten wel van de grond komen.” 

 

Architect Tom Frantzen reageert als eerste op beide sprekers. Hij is gasthoofdredacteur van een 

herfstnummer van DAX dat geheel gewijd is aan de ontwerpende ontwikkelaar en de 

ontwikkelende architect. Daarin belicht hij onder andere de kunstenaar, architect, ontwikkelaar en 

belegger John Portman. Portman is rijk geworden door hotels en winkelcentra risicodragend 

(mee) te ontwikkelen. Aanvankelijk vooral om zijn ontwerpideeën ongehinderd uit te kunnen 

voeren, later als ontwerpende zakenman. Aan de hand van Portman stelt Frantzen dat 



typologische vernieuwingen eerder van ontwikkelende architecten dan van ontwerpende 

ontwikkelaars zijn te verwachten. Zijn eerste vraag aan de beide sprekers is: “Wat is jullie 

definitie van ontwikkelen?” 

 

Hoe groot beide sprekers (en publiek) op voorhand ook dachten dat de verschillen tussen hun 

beide zouden zijn: de overeenkomsten zijn veel talrijker. Beide zien ontwikkelen als een manier 

om te kunnen doen waar ze zin in hebben, om kansen te faciliteren, ontwikkelingen af te 

dwingen, initiatief en risico te nemen, dingen te bedenken en vervolgens te maken. Zo bezien, 

realiseren Van Randeraat en De Visser zich, is hun definitie van ontwikkelen eigenlijk hetzelfde 

als hun definitie van ontwerpen. 

 

“Maar”, betogen beide heren, “we zijn geen gewone ontwikkelaars. Wij hebben een persoonlijke 

drijfveer.” Dat een organisatie als AM een afdeling conceptontwikkeling heeft, vinden ze 

onbegrijpelijk. “Ontwerp is geen commercieel toegevoegd aspect, maar een drijfveer, een wil tot 

kwaliteit maken.” 

 

Aan het eind van de avond is een groot aantal vooroordelen geslecht. Jaco de Visser, als 

ontwikkelende architect, heeft als belangrijkste drijfveer de persoonlijke wens om zijn eigen 

ontwerpen te realiseren. Hoewel hij meer vanuit zijn eigen ontwerp redeneert, is hij tegelijkertijd 

wel degelijk aan het calculeren. Geurt van Randeraat, de ontwerpende ontwikkelaar, ziet ontwerp 

meer als één van de vele facetten die een project bepalen. Zijn schaalgebied is ook veel groter. 

Gebiedsontwikkeling, zo erkent ook De Visser, is voor hem niet haalbaar. Maar beide werken met 

een integrale benadering, hebben geld niet als eerste leidend principe, en waardecreatie wel. 

Beide zeggen in staat te zijn tot typologische vernieuwing, en beide werken aan meer en minder 

marktconforme projecten.  

 

Zo zijn Van Randeraat en De Visser inspirerende voorbeelden van professionals die over de 

grenzen van hun vakgebied heenkijken.  

 


