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Binnenstedelijk 
& stadsranden

Actief in 
Duitsland 
en Nederland

> 350.000 
woningen verkocht 

sinds onze oprichting 
in 1946

Expertteam 
Duurzaamheid

> 1 miljoen 
mensen wonen in wijken 

waarin onze hand herkenbaar is

Gebiedsontwikkelaar 
ipv projectontwikkelaar

>6.000 
woningen per jaar in NL

>25 jaar 
een milieumanager 

in dienst

Woningfonds

Over BPD – Bouwfonds gebiedsontwikkeling

INTEGRALE 
AANPAK

BETAALBAAR 
WONEN

DUURZAAM 
ONTWIKKELEN

Sinds 1960 
is 1 op de 15 woningen 
in Nederland ontwikkeld 
door BPD

1 : 15

>200 
grondexploitaties

Komende 5 jaar 
>500 ruimtelijke 

besluiten





Nevenfuncties, niet projectgebonden, samenwerkingen, etc.
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Hoofdstuk 13 - Milieurecht
Hoofdstuk 14 - Duurzaamheid
(oa. van Watertoetsproces naar 
Klimaattoetsproces)



Nevenfuncties, niet projectgebonden, samenwerkingen, etc.
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4x4 Partnership: Routekaart voor Integrale en Duurzame Gebiedsontwikkeling

IDEE &
INITIATIEF

ONTWERP &
HAALBAARHEID

REALISATIE &
UITVOERING

BEHEER & 
EXPLOITATIE

• Netwerken
• Community en 

stakeholdersanalyse
• Participatie- & 

communicatiestrategie

• Teamsamenstelling
• Samenwerkingspartners
• Gezamenlijke/individuele belangen
• Coalitievorming
• Intentieovereenkomst
• Kansen en risicoanalyse

• Gebiedsanalyse/omgevingskwaliteit
• Marktverkenning
• Conceptontwikkeling
• Stedenbouwkundige visie 

en masterplan
• Energie, mobiliteit, duurzaamheidsvisie

• Verkenning grondeigendom
• Verwervingsstrategie
• Financiële verkenning

• Interactie & 
betrekken netwerk

• Participatie omgeving
• Gebiedscommunicatie

• Heroverweging teamstelling
• Anterieure overeenkomst
• Samenwerkings-

overeenkomst

• Stedenbouwkundig plan,
omgevingsplan, 
woningbouwprogramma en
gebiedsconcept

• Verkeer/parkeren/mobiliteitsplan
• Water, bodem, flora en fauna

• Grondexploitatie
• Financiering
• Subsidies
• Grondrouting
• Fiscaliteiten

• Voortzetten & uitvoeren 
omgevingsmanagement

• Samenwerkingsorganisatie
• Mandatering
• Aanbesteding & 

selectie aannemers
• Planrealisatie

• Woning- en vastgoedontwikkeling 
• Bewaken kwaliteit 

projectontwikkeling  
• Bouw en woonrijp maken
• Omgevingsvergunning

• Coherent opdrachtgeverschap bouw 
& woonrijpmaken

• Uitgifte & verkoop
• Grondexploitatie  
• Vastgoedexploitatie

• Betrekken bewoners 
in gebiedsorganisatie

• Mogelijk aanbieden van 
diverse gebiedsservices

• Afronden 
bouwwerkzaamheden 

• Beëindigen samenwerking 
t.a.v. realisatie

• Opzet gebiedsorganisatie

• Overdracht/oplevering 
• Gebieden/openbare ruimte 

aan de  gemeente
• Opstallen aan kopers, 

beleggers, corporaties

• Beheer en onderhoud van 
het gebied (de wijk of de buurt) 
gericht op behoud kwaliteit en 
leefbaarheid



Inbedding in de procesaanpak |  
Sturend zijn in het planproces -> Rekenen en tekenen, onderzoeken, rekenen en tekenen, onderzoeken, etc.

Rijnenburg - MKBA Hoef & Haag - MER
Gnephoek

Ontwerpend onderzoek



Partnerships met natuurorganisaties

Vught

Haarlemmermeer
Purmerend
Rijnenburg
Etc.

Vogelenzang, Rhenen

Broekhorn, Heerhugowaard



Kortenoord, Wageningen

Weespersluis, Weesp 

Partnerships met overheden

Compensatie waterberging
Saldering stikstof

Gemeente

BPD

Provincie
Waterschap

Rood voor groen en blauw
Fasering (x m2 groen/woning)
Structuurgroen naar Provincie
Saldering stikstof
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