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Verslag deelsessie: Pilotprojecten stedelijke kavelruil – Heemskerk en 

Enschede 
Sprekers: Jeroen Hatenboer (wethouder gemeente Enschede), Frank Frowijn (wethouder gemeente 

Heemskerk) 

 

Frank Frowijn over: Heemskerk - De Houtwegen.  

Een bedrijventerrein dat bij de start van het project gedeeltelijke leegstand kende en een 

aangrenzend perceel wat een projectontwikkelaar voor woningbouw wilde inzetten. De doelstelling 

van de gemeente was om het hele gebied opnieuw in te richten om de leegstand te verminderen en 

het woningbouwprogramma te optimaliseren door kwaliteit toe te voegen. Het concept is gebaseerd 

op de verbinding tussen Houtwegen en het bedrijventerrein de Trompet waar ook ruimte is. De 

betrokken ontwikkelaar heeft eigendom op de Trompet en zou dat kunnen ruilen met de 

ondernemers die nu hun bedrijf op de Houtwegen hebben. Hiermee wordt bedrijfsverplaatsing 

richting de Trompet en ontwikkeling van woonfunctie op de Houtwegen mogelijk. Inmiddels is de 

leegstand op de Houtwegen teruggelopen maar blijft de behoefte bestaan om het woongebied 

optimaal in te richten. Daar is ruimte van het bedrijventerrein voor nodig. De betrokken ontwikkelaar 

is benaderd als organisator en is geïnteresseerd. Maar er zijn twijfels over de businesscase. Wegen 

de baten op tegen de kosten? 

De heer Hatenboer, wethouder Enschede over de pilot ‘Kop Boulevard’.  

Een gebied van ca. 4 ha dat niet de gewenste uitstraling heeft. De gemeente volgt het beleid voor 

inbreiding en staat geen uitbreiding meer toe. Deze locatie zou geschikt zijn om de vitaliteit van de 

stad te versterken met 500-600 woningen en een diversiteit aan voorzieningen. Het gebied kent een 

verscheidenheid aan grond- en vastgoedeigenaren. Om tot het eindbeeld te komen zouden alle 

partijen hun vastgoed en grondpositie moeten inbrengen en herverdelen. Gemeente Enschede heeft 

geen geld om eventuele exploitatietekorten te dichten, maar heeft wel eigendom in het gebied dat 

om niet kan worden ingebracht. Er wordt gekeken naar het vooruit halen van de baten uit de hoger 

WOZ-waarde, maar hierbij stuit men vooralsnog op juridische bezwaren. Het gaat om een positief 

effect op stad en maatschappij, niet om winst. Het is een proces van trial and error. Enschede heeft 

het Pippi langkous-motto: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!  
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Vragen 
Hoe staat het huidige vastgoed er erbij?  

De gebouwen hebben waarde, deels leeg. De kwaliteit is niet optimaal. Alle partijen en 

passanten zijn het erover eens dat hier iets moet gebeuren. 

Hebben jullie gelet op de ervaringen van belanghebbenden een aanpak bedacht?  

De aanleiding om het gebied aan te pakken komt voort uit de ontwikkeling van het nieuwe 

ziekenhuis in de directe omgeving. Uit enthousiasme is met deze gebiedsontwikkeling gestart. 

Achteraf bekeken had dit los bedacht moeten worden vanuit gemeenteperspectief. Nu zit men 

vast aan aanbestedingen en juridische trajecten. 

Durven vastgoedeigenaren hun belangen te delen?  

Uiteindelijk zijn alle partijen separaat benadert om openheid proberen te creëren. De volgende 

stap is om dit plenair te delen. 

Ontwikkelaars worden geacht de openbare ruimte in te richten, hoe gaat het dan met beheer 

richting gemeente?  

Areaal uitbreiding is in de gebiedsontwikkeling ingebracht. Bij oplevering van 

gebiedsontwikkeling naar beleggers etc. De restruimte blijft over voor de gemeente. 

Compactere binnenstad: hoe ziet u de integraliteit: groot en breed oppakken of kleine brokken 

(naar kritische massa kijken)? 

Als je een aantrekkelijk gebied wilt maken dan moet je keuzes maken: geen m2 detailhandel toe 

te voegen: inventarisatie van alle detailhandel (m2 en eigenaren). Bestemmingsplannen ruil op 

gang te brengen. Bij veel leegstand: saneren en weg-bestemmen op basis van een duidelijke visie 

(niet kiezen is verliezen) (als je niet kiest word je ook niet gekozen). Gemeente is enig instituut 

die bestemmingen kan verplaatsen. 

Waarom speelt het grondbedrijf hier geen rol in? Waarom breng je niet alle posities gezamenlijk 

in?  

Het bewaken van bestemde doeleinden en die als ruilbestemming vasthouden om te bestemmen 

en ‘ontstemmen’. Aan de voorkant had de grond ingebracht moeten worden in de 

Herontwikkelingsmaatschappij van de provincie, dan had de aannemer daarna betrokken kunnen 

worden. 

Waarom zou de gemeente Heemskerk meedoen in dit traject?  

Om de leegstand van het bedrijventerrein aan te pakken (weg-bestemmen van een gedeelte) en 

de woningbouwontwikkeling efficiënter te organiseren. 
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Hoe worden de belangen van de gebruikers van het bedrijventerrein aan bod? Hoe merk je de 

waardevermeerdering van de woningbouwontwikkeling? 

De vastgoedeigenaren brengen hun vastgoed in een vastgoedontwikkelingsmaatschappij om 

vanuit daar de gebiedsontwikkeling tot stand te laten komen. De meerwaarde van de 

transformatie van de ontwikkeling op de juiste plek te laten landen. 

Stellingen: 
Stelling1: Integrale gebiedsontwikkeling of helemaal geen ontwikkeling? 

Mening zaal: JA 

Stelling 2: financieel gewin is de enige motivatie voor partijen om mee te doen in een stedelijke 

kavelruil? 

Mening zaal: 

- Het is een belangrijke motivatie maar zeker niet de enige. Voor de gemeente gaat het 

maatschappelijke winst en stedelijke dynamiek.  

- Het is belangrijk om niet aan het begin meteen alles stuk te rekenen. 

- Zijn er partijen die in een gebied willen investeren maar niet op basis van financieel gewin? 

Dan moet je ze bevragen en bij de gebruikers aan tafel komen. 

- Ontwikkelaar in de zaal nuanceert beeld. Het gaat om kwaliteitsverbetering.  

Stelling 3: een actieve opstelling van de gemeente is cruciaal voor een geslaagde kavelruil? 

Mening zaal: JA 

Enkele algemene constateringen: 
 

- De ontwikkelbranche van Nederland lijkt conservatief in de aanpak van stedelijke 

gebiedsontwikkeling. 

- Aan de voorkant rekenen in de gebiedsontwikkeling is funest voor het realiseren van je 

ambitie. 

- Het is van groot belang om een duidelijke (eigen) visie te hebben, dit geldt voor iedere partij. 

- De gemeente is er voor een vitale stad, stedelijke kavelruil is een middel om dat te bereiken, 

geen doel op zich. Heldere kaders stellen betekend ook nee zeggen tegen andere 

ontwikkelingen en dat is moeilijk. Maar wel noodzakelijk om ondernemers succesvol te 

kunnen laten anticiperen.  

- In complexe integrale stedelijke gebiedsontwikkeling is behoefte aan een belangeloze 

procesbegeleiding, de gemeente is dat meestal niet! 

 


