
   
 
VAN CASHEN NAAR WAARDECREATIE 
Het water, de bomen, het uitzicht en de geschiedenis zijn de waarden van Lommerrijk. Het zijn de redenen waarom het wordt 
gewaardeerd door zijn gasten en de omwonenden. Een andere waarde is het bedrag, waarvoor Lommerrijk verkocht is. Om dit 
bedrag rendabel te maken moeten er opbrengsten worden gegenereerd. Opbrengsten door nieuwbouw voor wonen, werken 
en horeca. De kosten van sloop van oude bebouwing, eventuele uitkoop of overgang van horeca en renovatie van het gebied 
moet daar bovenop ook worden gecompenseerd door opbrengsten. Met als resultaat een aanzienlijk bouwprogramma om de 
benodigde financiële opbrengst te realiseren. Met als gevolg dat de waarden van het gebied – dat waardoor het zo 
gewaardeerd wordt – verloren dreigen te gaan.  
Is er een uitweg uit deze wurggreep? Recente voorbeelden laten zien dat er ook een andere aanpak mogelijk is. Een aanpak die 
is gebaseerd op waardeontwikkeling in de tijd in plaats van snel cashen. Geen hit & run, maar dare & care. Hoe kunnen de 
aanwezige waarden behouden blijven en verder groeien? En wat is dat de omwonenden waard? Of, wat zou de wijk aan 
nieuwe waarden wensen? De antwoorden op deze vragen wijzen de weg naar een oplossing: een duurzame exploitatie waarbij 
waarden worden behouden én ontwikkeld voor de bewoners van Hillegersberg.  Door een exploitatiemaatschappij die zich 
daar aan wil verbinden en die wordt gedragen door de wijk. Een exploitatie op basis van gedeelde waarden. De hele ontwik-
keling van Lommerrijk staat of valt bij een breed gedragen toekomstperspectief van Lommerrijk als de tuinkamer van en voor 
Hillegersberg. Dit kan alleen bereikt worden als alle betrokkenen los kunnen komen van vooringenomen plannen en eenieder 
bereid is onbevangen de gedroomde toekomst van Lommerrijk te bepalen. Niet als blauwdruk, maar als omschrijving en 
verbeelding. Een toekomstbeeld met een optimaal, maar niet vrijblijvend draagvlak. Als velen een stil openbaar park willen, 
moet men ook het prijskaartje willen aangaan. En als een levendige horecastrip wordt gewenst heeft ook dat gevolgen. 
Daadwerkelijk participeren dus met alle lusten en lasten.  

DE ZOEKTOCHT NAAR HET GEDEELD VERLANGEN 
 

 Ontwikkelrichting 
Het project zal worden gestart met een gemeenschappelijke zoektocht met buurtbewoners, buurtondernemers en andere 
betrokken belangstellenden naar de aanwezige kwaliteiten en de verlangens die er leven over het gebied. Ter voorbereiding 
wordt een verkenning gemaakt van de aanwezige kwaliteiten en van potentiële ontwikkelingen op basis van vergelijkbare 
locaties, trends en inspirerende voorbeelden van initiatieven van (culturele) ondernemers en bewoners. Door interviews met 
opinion leaders en vertegenwoordigers van verschillende sectoren in de wijk wordt de verkenning getoetst en waar nodig 
aangevuld en bijgesteld. 
De resultaten van de verkenning leveren het materiaal voor de eerste set ‘kanskaarten’; verbeeldingen van mogelijke 
ontwikkelingen in het gebied. Als schot voor de boeg is een eerste set van mogelijke ontwikkelingen verzameld en op het 
bijgevoegde A3 blad verbeeld. Aansluitend op het karakter van Hillegersberg als redelijk welgestelde wijk met een ontwikkelde 
en betrokken bevolking zijn verschillende thema’s denkbaar. Culinair (bijv.kleinschalige streekkeuken, wijnproeverij), cultureel 
(galerie, openluchtvoorsteling), zakelijk (vergaderen in de natuur, coaching, training), zorg en welness (artspraktijk, beauty, 
spa, kinderopvang) of werk- en ambacht (woon-werkwoningen, edelsmid, instrumentenmaker e.d.). Uiteindelijk wordt 
gestreefd naar een mix van elkaar versterkende thema’s die aansluiten bij het karakter van de locatie en de wijk.    
Met de ambassadeurs in het gebied die zijn ontstaan bij de contacten in de inventarisatieronde wordt een ‘thema-parade’ 
georganiseerd op de landtong. Deze parade moet een voorproefje bieden van wat de landtong aan mogelijkheden biedt. Voor 
dit evenement wordt een tijdelijke inrichting gemaakt met bijvoorbeeld een restaurant-boot, een theetuin en een lounge-
terras. Bij dit evenement worden de kanskaarten toegelicht en worden de bezoekers uitgenodigd hun mening te geven, 
nieuwe kanskaarten te ontwikkelen of een voorgestelde ontwikkeling te adopteren.  
Na het evenement (de ‘week of de maand van de Landtong’) wordt de balans opgemaakt en wordt bepaald welke waarden het 
meest worden gekoesterd, welke verlangens er zijn voor ontwikkeling in het gebied en wie daar als ondernemer of 
investeerder in wil participeren. Wil men de landtong publiek toegankelijk of vooral uitzicht erop. Wil men rust of levendigheid. 
En wat voor levendigheid? En aan voor wat voor soort woningen is behoefte in de wijk? Zijn dat zorgwoningen, woon-werk-
woningen, waterwoningen of grote terrasappartementen? 
 
 Ontwikkelstrategie 
Op basis van de uitkomst van de zoektocht naar het gedeeld verlangen wordt een model ontwikkeld, waarmee het toekomst-
beeld kan worden gerealiseerd en het tempo waarin. Uit de ervaring dat waardeontwikkeling tijd kost, zal een geleidelijke 
groei de voorkeur genieten. Dan kan de vinger aan de pols kan worden gehouden en is geen kapitaalintensieve aanpak vereist. 
Hiermee wordt een voedingsbodem geboden voor algemeen gewaardeerde voorzieningen die in de doorgaans kapitaal-
intensieve ontwikkelingen niet van de grond komen. Vooralsnog wordt gedacht aan een ontwikkeling volgens twee sporen: 

- Op de kop (op de huidige locatie van Lommerrijk) is een kapitaalintensievere aanpak denkbaar met een programma 
(bijv. wonen, werken, zorg, hotel) waarmee kapitaal kan worden gegenereerd. Dit kapitaal staat o.a. ten dienste om 
de Landtong in te richten voor het gewenste toekomstbeeld. 

KANSKAARTEN VOOR LOMMERRIJK 



- Op de Landtong wordt meer op organische ontwikkeling ingezet. Er wordt een structuur aangeboden, waar initiatief-
nemers zich op kunnen aansluiten; zowel ruimtelijk als organisatorisch. Het eigendom komt bij een coöperatie die de 
exploitatie van de Landtong duurzaam organiseert. Een eerste initiatief zou een horecavestiging kunnen zijn, waar de 
ondernemer en (een deel van) het personeel van het huidige Lommerrijk zich zou kunnen vestigen. Hiermee worden 
hoge kosten voor bedrijfsbeëindiging en ontslag grotendeels voorkomen. Met de tennisclub worden afspraken 
gemaakt over gedeelde en afzonderlijke belangen. 

 
Beoogd resultaat: op de kop wordt bebouwing gerealiseerd die aansluit op het karakter en de behoefte in de wijk en er wordt 
een startkapitaal gecreëerd, waarmee de landtong kan worden heringericht . Als collectief eigendom wordt de Landtong 
geëxploiteerd waarmee geleidelijk de waarden tot ontwikkeling komen waar Hillegersberg naar verlangt.   
 
 Organisatie en realisatie 
Wanneer er breed overeenstemming is over de ontwikkelrichting kan de organisatie en de realisatie worden opgepakt. De 
overdracht van de Landtong aan een wijk-exploitatiemaatschappij wordt zeker gesteld. Met de gemeente moeten de 
planologische kaders in bouwvolumes en contouren gemaakt worden die de ontwikkeling mogelijk maken. Voor de twee 
deelgebieden worden afzonderlijke plan- en ontwikkelprocessen ingericht: 
 
Voor de locatie op de kop worden bouwplannen uitgewerkt op basis van het gedragen toekomstbeeld. Door tussentijdse 
presentaties van de plannen wordt het draagvlak levend gehouden en wordt de mogelijkheid geboden de plannen te 
optimaliseren. Bij marketing van de producten wordt nadrukkelijk de link gemaakt met de ontwikkeling van de nagestreefde 
waarden op de Landtong. Fans van de Landtong kunnen ook toekomstige bewoners worden. Door de bouwplanontwikkeling zo 
lang mogelijk flexibel te houden wordt gestreefd naar optimale diversiteit in het bouwprogramma. In de beheerfase wordt 
door een koppeling van de VvE aan de exploitatiemaatschappij afstemming gegarandeerd en samenwerking gestimuleerd.    
 
Voor de Landtong wordt gestart met het uitvoeren van noodzakelijke ingrepen, zoals waar nodig het opschonen van het 
terrein, gevaarlijke bomen verwijderen, oevers verstevigen en infrastructuur aanleggen. Een exploitatiemaatschappij start met 
het regisseren van de eerste initiatieven,  vanuit de wetenschap, dat met de eerste ontwikkelingen als ouverture de toon 
wordt gezet. Niet opbrengst, maar kwaliteit en potentie zijn de belangrijkste criteria voor de eerste ontwikkelingen. Vervolgens 
wordt de groei begeleid, strevend naar synergie tussen de verschillend initiatieven. De kosten en baten dienen elkaar te 
volgen. Investeringen volgen initiatieven en deze zijn weer een vliegwiel voor de volgende initiatieven. Met de groei van de 
ontwikkelingen kan gaandeweg de kwaliteit van de inrichting en de voorzieningen worden opgevoerd. Een globaal verkaveling-
schema biedt de basis voor de ontwikkeling. Bij vrijkomen van een kavel worden weer nieuwe geschikte huurders gezocht. 
Evenementen worden georganiseerd door de vereniging van huurders en de exploitatiemaatschappij. De belangrijkste zorg 
daarbij is, dat het project niet aan zijn eigen succes ten onder gaat door te sterke groei of teveel activiteit toe te staan. Het 
behoud van het draagvlak door de buurt staat centraal. Het collectief eigendom biedt hiertoe de instrumenten. 
 

DE GLOBALE  FINANCIËLE HAALBAARHEID  
Om zicht te krijgen op de financiële haalbaarheid is een doorrekening gemaakt van een fictieve maar realistische programma-
tische invulling. Daarbij wordt langs de weg een ontwikkeling gerealiseerd van 9600 m² BVO in 4 bouwlagen. Dit is een 
gemengd programma met op het maaiveld 8 gecombineerde woon- en werkeenheden en 3 multifunctionele ruimten en op 
bouwlaag 2, 3 en 4 in totaal 32 appartementen met een oppervlak van 200 tot 300 m². In het overzicht wordt het resultaat van 
de vastgoedontwikkeling uiteengezet. Naast de vastgoedontwikkeling is ook rekening gehouden met de inrichtingskosten van 
het maaiveld, parkeren en de inrichting en bescherming van de landtong. Op de landtong en op het water is ruimte voor 11 
paviljoens. De huuropbrengsten hiervan, in het begin geschat €50.000/jaar, zijn ter dekking van de organisatiekosten en het 
publiek houden van de landtong. Deze opbrengsten zijn buiten de exploitatie gehouden.  
Met dit programma wordt  naar schatting een waarde gecreëerd van circa €7,2 miljoen. Met aftrek van kosten blijft hiervan 
circa €5,7 miljoen over waarmee de inbreng van het huidige vastgoed kan worden afgekocht. De huurwaarde levert de basis 
voor een duurzame exploitatie van de Landtong als attractieve promenade voor Hillegersberg.



 


