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n mijn vorige leven werkte ik als stewardess. Omdat ik de hele wereld over vloog, koos ik voor het
gemak van het wonen bij mijn ouders. Toen brak de coronacrisis uit. Ik verloor mijn baan en mijn hele
leven stond op zijn kop. Gelukkig vond ik nieuw werk, maar moest daardoor wel snel op zoek naar een
woonplek in Amsterdam.
Dat viel niet mee.
Hoewel ik de afgelopen jaren meer en meer geld opzij legde voor een eigen woning, werd de kans dat
ik een huis zou kunnen kopen kleiner en kleiner. De oververhitte koopmarkt en hoge inkomenseisen bij
huurwoningen maken het voor starters ontzettend lastig om in de stad een plek te vinden. Gelukkig
biedt OurDomain de oplossing. Ik kon snel intrekken in mijn eigen, betaalbare studio in OurDomain
Amsterdam Diemen zonder dat ik daarvoor vier keer de maandhuur hoefde te verdienen. Inmiddels
woon ik hier een half jaar en dat bevalt heel goed. Alle voorzieningen die ik me kan wensen zijn hier
aanwezig. Ik kan op ieder moment fitnessen, ik kan makkelijk mijn auto kwijt en de supermarkt en huisarts
liggen op loopafstand. Omdat ik weinig mensen ken in Amsterdam is het heel prettig dat ik dankzij de
gemeenschappelijke ruimtes en het activiteitenprogramma veel andere bewoners heb leren kennen.
Daardoor heb ik me nooit alleen gevoeld.
Mijn vriend is Arubaans. Binnenkort komt hij eindelijk in Nederland wonen. We willen hier graag samen een
toekomst opbouwen. Hoe mooi zou het zijn als we dat eindelijk in OurDomain kunnen doen?
CHANTAL COLMER
Bewoner OurDomain Amsterdam Diemen
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e stad is booming. Maar die groeiende
populariteit gaat gepaard met grote
uitdagingen. De krappe woningmarkt
drukt stedelingen de stad uit, we zitten midden in
een immense vergroeningsopgave en steeds meer
mensen vragen zich af: wie ben ik en waar hoor
ik bij? Deze tijd vraagt om een nieuwe visie op
stedelijk wonen.
Sinds 2014 ontwikkelen en beheren wij, Greystar,
hoogwaardige leefomgevingen in Nederlandse
steden. Plekken waar het zorgeloos wonen is
en waar bewoners niet enkel vierkante meters
woonoppervlak huren, maar er een heel pakket
voorzieningen en diensten bovenop krijgen
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die naadloos aansluiten bij hun behoeftes en
verwachtingen — van elektrische deelmobiliteit
en supersnel internet tot activiteitenprogramma’s
en natuurinclusieve openbare ruimtes. Wij zien
een woning niet slechts als een fysiek product,
maar benaderen wonen vanuit een totaalervaring.
Vaak wordt gedacht dat dat duur en exclusief is,
maar dat is het niet. In dit boek laten we zien hoe
het zit. We laten ook zien waarom we zulke hoge
waarderingen ontvangen van onze bewoners. Hoe
we statushouders een thuis geven. Hoe we lokaal
ondernemerschap stimuleren. En hoe we niet
alleen fijne, betaalbare woonomgevingen maken
en beheren, maar ook een drijvende kracht zijn in

de verlevendiging van hele stadswijken. Wij zijn er
voor de studenten en starters, voor hen die moeite
hebben met het vinden van een fijn thuis en —
in de nabije toekomst — voor gezinnen, empty
nesters en ouderen. We willen er zijn voor de hele
stad. Dat doen we door niet voor snel rendement
te gaan, maar ons voor lange tijd te committeren
aan de plekken waar we neerstrijken. Daardoor
ontstaat er ruimte voor creativiteit, kwaliteit en
gemeenschapszin. Ons belang is het stadsbelang.
Inmiddels zijn we aardig op weg met prachtige
complexen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Utrecht, waar onze bewoners — waarvan we veruit
de meeste bij naam kennen — een fijn thuis hebben.

Maar we zijn nog niet klaar. In dit boek vertellen we
over onze missie, maak je kennis met onze mensen,
staan we stil bij het werk dat we al hebben verricht
en blikken we vooruit naar de toekomst. Het beste
moet nog komen. Wij hopen dat je veel plezier
beleeft aan het lezen van deze publicatie, en hopen
je snel te ontmoeten in OurDomain of een van onze
andere complexen!
TEAM GREYSTAR NEDERLAND
September 2021
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e leven in een turbulente, onzekere, maar ook enorm
interessante tijd. Steden over de hele wereld staan voor
complexe uitdagingen.

Hoe zorgen we ervoor dat de stad voor iedereen betaalbaar
blijft? Hoe creëren we gemeenschapszin in een individualiserende
samenleving met een toenemende ongelijkheid? En hoe laten we
een groene planeet na voor de volgende generaties? Overheden
kunnen deze vraagstukken niet alleen oplossen. De stad van morgen
maken we samen.
10
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Stedelijke uitdagingen
In de afgelopen jaren is de sterke stedelijke
bevolkingsontwikkeling met name te danken aan
expats. Soms volgen zij hun werkgever, soms
verhuizen ze naar een andere stad om nieuwe
mogelijkheden in het buitenland te verkennen.
Voor deze urban nomads geldt dat de lengte van
hun verblijf in een stad vaak ongewis is.
Ze mengen zich vooral op de markt voor
vrijesectorwoningen en zijn bereid flink in de
buidel te tasten. Dit versterkt de problematiek
op de woningmarkt. Woonruimte wordt duurder,
het aanbod schaarser, wachtlijsten groeien en de
ongelijkheid neemt toe. De groeiende problematiek
op de woningmarkt dwingt steden tot handelen en
samenwerken.

TREND 1: DE (ON-)
BEREIKBARE STAD
Hoe houden we de stad bereikbaar voor iedereen? Steden in heel Nederland
worstelen met deze vraag. De trek naar de stad, de sterke toename van het
aantal eenpersoonshuishoudens en de achterblijvende productie van nieuwe
woningen leiden tot prijsstijgingen, schaarste en toenemende ongelijkheid. Jonge
stedelingen met modale inkomens vallen tussen wal en schip. Te klein voor het
tafellaken, te groot voor het servet. Het is tijd voor betaalbaar wonen-nieuwe stijl.
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DE EEUW VAN DE STAD
Tijdelijk studeren of werken aan de andere kant van
de wereld is in rap tempo genormaliseerd. In een
tijd waarin alleen een haperende wifi-verbinding
nog een barrière opwerpt, vervagen ook de
landsgrenzen. Grote steden werken wereldwijd als
magneten op talent uit omliggende regio’s en de
rest van de wereld.
De grote aantrekkingskracht zit in de
mogelijkheden voor opleiding, uitdagend
en goedbetaald werk, en de nabijheid van
gelijkgestemden. Sinds 2014 woont meer dan
de helft van de wereldbevolking in de stad en dit
percentage groeit volgens de prognoses van de
VN naar 66% in 2050, al zorgt de coronacrisis voor
wat haarscheurtjes in het collectief enthousiasme
rondom grootstedelijk wonen.

VAN WIE IS DE STAD?
Met de groeiende populariteit van steden staan
toegankelijkheid en inclusiviteit onder druk. Niet
voor alle inkomensgroepen is passende woonruimte
beschikbaar. Lage inkomens wachten soms meer dan
tien jaar op een sociale huurwoning en stedelingen
met een middeninkomen vallen tussen wal en schip.
Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning
of juist te weinig om zich een koopwoning te kunnen
veroorloven, hebben te weinig wachttijd opgebouwd,
of hebben een andere reden om geen koopwoning
te ambiëren. Voor hen is de woningkrapte het
grootst. Problematisch is dat juist in deze groep veel
mensen werkzaam zijn in sectoren die voor de stad
van cruciaal belang zijn, zoals de zorg, het onderwijs
en de politie. 17,9% van de Amsterdammers heeft
een middeninkomen, terwijl slechts 2% van de
koopwoningen voor deze groep betaalbaar is.
Dure huurwoningen zijn het enige alternatief. In
veel stadswijken vindt mede hierdoor een proces
van gentrification plaats, waarin prijsstijging en
verdringing elkaar in een negatieve spiraal versterken.
Floor Milikowski stelt in haar boek Van wie is de stad?
de vraag of steden nog wel
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IN WERELDSTEDEN ALS NEW YORK, LONDEN
EN PARIJS ZIJN EENPERSOONSHUISHOUDENS
AL JARENLANG DE DOMINANTE GROEP EN IS
COMPACT WONEN DE NORM
bereikbaar zijn voor iedereen en geen reservaat
voor rijken worden. Voor een inclusieve stad zijn
voldoende betaalbare woningen van groot belang.
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15%

JAARLIJKSE GEMIDDELDE
GROEI VAN HET AANTAL
EXPATS TUSSEN 2014 EN 2019
JAAR IN AMSTERDAM. IN 2019
WOONDEN 50.000-100.000
EXPATS IN DE HOOFDSTAD

74%

GROEI VAN HET AANTAL
ZZP’ERS IN NEDERLAND TUSSEN
2003 EN 2018

17%

GROEI VAN HET AANTAL
EENPERSOONSHUISHOUDENS
IN DE KOMENDE TIEN JAAR

55%

VAN HET NETTO INKOMEN
WORDT DOOR MODALE
INKOMENS AAN VASTE LASTEN
BESTEED. VIJF JAAR GELEDEN
WAS DAT 50%

32

JAAR IS DE GEMIDDELDE
LEEFTIJD WAAROP
NEDERLANDERS HUN EERSTE
HUIS KOPEN. 25 JAAR GELEDEN
WAS DAT 27 JAAR
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BRON: POP-UP CITY

SEX AND THE CITY
De vraagprijs per vierkanter meter stijgt al jarenlang
en het einde is nog lang niet in zicht. Een manier
om woonruimte betaalbaar te houden is het
verkleinen van het woonoppervlak. Hoe kleiner het
woonoppervlak, hoe belangrijker de woonkwaliteit
op andere onderdelen. Daarom ontstaan de
afgelopen jaren overal ter wereld nieuwe
woonvormen die compact wonen combineren met
gemeenschappelijke voorzieningen en actief beheer.
Compact wonen zorgt niet alleen voor
betaalbare en efficiëntere leefruimte — het is ook
een antwoord op de snelle groei van het aantal
eenpersoonshuishoudens. In wereldsteden zoals
New York, Londen en Parijs zijn single-person
households al jarenlang de dominante groep en
compact wonen de norm.
In Amsterdam en Utrecht bestaat inmiddels meer
dan de helft van de huishoudens uit één persoon.
Volgens hoogleraar demografie Jan Latten zal
dat in 2050 ook landelijk zo zijn. De opkomst van
het aantal eenpersoonshuishoudens wordt deels
veroorzaakt door jongvolwassenen die belangrijke

levensbeslissingen bewust langer uitstellen. Ze
blijven langer single en zijn minder te porren
voor vastomlijnde levensarrangementen zoals
hypotheken, vaste arbeidscontracten en trouwen.
Ook krijgen ze later kinderen: de gemiddelde
leeftijd waarop vrouwen moeder worden is 29,6 jaar
— een half jaar later dan in 2000.
Door veranderende leefstijlen en stijging van
de huizenprijzen loopt de gemiddelde leeftijd
waarop Nederlanders hun eerste huis kopen —
32 — verder op. In steden zijn deze trends sterker
dan daarbuiten. In 2017 trok woningcorporatie
Stadgenoot aan de bel door te stellen dat
veel Amsterdammers te ruim wonen. Typische
stedelijke appartementen van zestig tot zeventig
vierkante meter die oorspronkelijk zijn gebouwd
voor gezinnen worden nu vaak bewoond door
een- of tweepersoonshuishoudens. In 1959 waren
er gemiddeld 3,4 Amsterdammers per woning,
nu is dat 1,9. Het gevolg is dat een kleine groep
gesubsidieerd woont ten koste van een grotere
groep die naast het net vist. Het bouwen van
geschikte woningen voor de groeiende groep kleine
huishoudens zorgt voor minder druk op de rest van
de woningvoorraad. Bovendien wordt de schaarse
stedelijke ruimte duurzamer benut.
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DE WAL EN
HET SCHIP

IN WELKE STEDEN KRIJG JE DE MEESTE VIERKANTE METERS VOOR JE GELD?
Gemiddeld woonoppervlak voor $1.500 per maand

176m2
Istanboel

158m2
Shanghai

129m2
Seoul

139m2
Berlijn

94m2
Wenen

58m2
Kopenhagen

88m2
Madrid

63m2
Toronto

57m2
Vancouver

50m2
Tokio
56m2
Chicago
42m2
Singapore

133m
Beijing

BRON: RENTCAFÉ EN STATISTA
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58m2
A’dam

33m2
Boston

30m2
Hongkong

2

71m2
Barcelona

49m2
Los Angeles

50m2
Sydney

39m2
Stockholm

30m2
Parijs
29m2
San Francisco
28m2
Londen

29m2
Zürich

26m2
Manhattan

DE WAL
<€40.000
Inkomensgrens sociale huur

HET SCHIP
€40.000—60.000
Teveel inkomen voor sociale huur, te
weinig inkomen voor koop of vrije
sector-huur

>€60.000
Benodigd inkomen voor een vrije
sector- of een koopwoning van 50m2
(€1.200 huur/maand of €300.000
hypotheek)
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gevoelens van vervreemding alleen maar versterkt.
Het aantal Amsterdammers dat zich ernstig
eenzaam voelt is in het afgelopen decennium
bijna verdrievoudigd. Velen van ons voelen zich
meer verwant met een Londenaar in dezelfde
leefstijlbubbel, maar praten steeds minder met de
mensen met wie we ons trappenhuis delen.
Nieuwe onderzoeken wijzen uit dat eenzaamheid
met recht een gezondheidscrisis genoemd mag
worden — we worden er letterlijk ziek van en
overlijden eerder. Het creëren van gemeenschapszin
is daarom een van de grootste stedelijke
uitdagingen van deze tijd.

TREND 2: HET
NIEUWE WIJ

Dankzij globalisering is de wereld een dorp geworden. Tegelijkertijd hebben
we nog nooit zo gehunkerd naar gemeenschapszin. We hebben 1.500
Facebook-vrienden, maar ons gevoel van eenzaamheid groeit. Als we overal
kunnen gaan en staan, voelen we ons dan nog ergens een local?
Nu de ouderwetse sociale structuren van werk, kerk en verenigingsleven
zijn weggevaagd zoeken stedelingen saamhorigheid op nieuwe plekken.
Zoals in de woonomgeving.
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EENZAAM MAAR NIET ALLEEN
Terwijl de generatie van hun ouders het verstikkende
juk van veertig jaar dezelfde baas, elke zondag naar
de kerk en familiedruk van zich afwierp, groeien
millennials op in een wereld van doorgeschoten
individualisme. We wisten al langer dat
eenzaamheid onder ouderen een groot probleem is,
maar eenzaamheid onder jongvolwassenen is een
relatief nieuwe tendens.
Ruim eenderde van alle Nederlanders tussen
19 en 35 ervaart gevoelens van eenzaamheid
of sociaal isolement. Onder stedelingen ligt dat
percentage nog hoger. Wonen te midden van
duizenden anderen leidt niet tot meer sociale
verbondenheid. “Nowhere feels as lonely and lost
as in the metropolitan crowd,” stelde de Duitse
socioloog Georg Simmel al in 1903. Globalisering,
individualisering en leefstijlbubbels hebben onze

LOKALITEIT IS DE NIEUWE REALITEIT
Is er nog zoiets als buurtgevoel? Na jaren van
individualisme en ruimtelijke onthechting zoeken
stadsbewoners naarstig naar een nieuwe binding
met een plek. De hang naar het lokale en het
authentieke vinden we terug in de hele samenleving
— van ambachtelijke bierbrouwerijen tot minibibliotheekjes op straat.
Door de coronacrisis brengen we minder tijd door
in traditionele grootschalige kantooromgevingen
en dat zal zo blijven. De stad decentraliseert. We
werken thuis, in koffiebars en in flexkantoren in
onze directe leefomgeving. We zitten minder in
de auto en lopen en fietsen meer. Omdat we meer
geworteld raken in onze eigen buurt komen we
sneller in contact met andere buurtbewoners.
Bovendien groeit het draagvlak voor kleinschalige
maatschappelijke en commerciële voorzieningen.
Nu steeds meer stedelingen het dorpse zoeken in
de stad, dienen stadswijken zich meer als dorpjes te
gedragen. De Parijse burgemeester Anne Hidalgo
beseft dit ook.
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35%

VAN DE NEDERLANDERS TUSSEN
19 EN 34
ERVAART GEVOELENS V
AN EENZAAMHEID

II
WIJ ONTWIKKELEN GEEN VASTGOED, WIJ
ONTWIKKELEN GEMEENSCHAPPEN

61%

VAN DE NEDERLANDERS ZEI
IN 2016 DAT ZE HUN BUREN
MINSTENS ÉÉN KEER PER WEEK
ZIEN. IN 2004 WAS DAT NOG 71%

51%

VAN DE NEDERLANDERS GAF IN
2017 AAN NIET GELOVIG TE ZIJN

50%

VAN DE WINKELOMZET
KOMT OP HET CONTO VAN
FIETSERS EN VOETGANGERS.
AUTOMOBILISTEN ZIJN GOED
VOOR 36%

BRON: POP-UP CITY

13%

JAARLIJKSE WERELDWIJDE
GROEI VAN HET AANTAL
FLEXKANTOREN
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Ze ziet de coronacrisis als een uitgelezen
moment om van de Franse hoofdstad een
15-Minute City maken — een gedecentraliseerde
stad waarin bewoners te voet of met de fiets
binnen een kwartier alle voorzieningen kunnen
bereiken die ze nodig hebben. Autowegen
veranderen in wandelpromenades, ruimtes worden
multifunctioneler, de sociale cohesie groeit.
HOME IS WHERE THE CIVIL SOCIETY IS
Hetzelfde geldt voor woongebouwen. De focus
verschuift van het technisch ontwikkelen van
residentieel vastgoed naar het ontwikkelen van
dynamische gemeenschappen. Vroeger zat het
werk erop voor een ontwikkelaar als de sleutels
werden overhandigd aan de bewoners, nu begint
het daar eigenlijk pas mee.
Steeds meer stedelingen, van jongvolwassenen
tot empty nesters, zoeken sociale verbondenheid
in hun woonomgeving. Dit vraagt om een nieuwe
rol van corporaties, ontwikkelaars en beleggers,
met meer nadruk op beheer. Tal van nieuwe
aanbieders die in de afgelopen jaren hun intrede
in de stedelijke woningmarkt hebben gemaakt

zien belang in complexen die actief zorgen voor
het welzijn van bewoners. Complexen die meer
zijn dan vier muren en een dak, waarin kleine,
slimme, efficiënte woningen worden gecombineerd
met grote aantrekkelijke gedeelde ruimtes en
voorzieningen die ontmoeting faciliteren én
stimuleren. Waar een service team rondloopt dat
actief begaan is met het creëren van een thuisgevoel
voor iedereen, bijvoorbeeld door het organiseren
van sociale activiteiten.
Co-living kan verschillende gemeenschappen
bedienen. Zo ligt er naast het Centraal Station van
Kopenhagen een woongebouw voor techneuten die
gezamenlijk werken aan nieuwe ideeën. In Helsinki
bevindt zich een appartementengebouw waar
meerdere generaties onder één dak samenleven en
zorg dragen voor elkaar. In Londen wordt gewerkt
aan woongroepen voor mensen met cruciale
beroepen, zodat de stad voor hen bereikbaar
blijft. Woningaanbieders kunnen een cruciale rol
spelen in het creëren van een hernieuwde lokale
gemeenschapszin.
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HET CREËREN VAN
GEMEENSCHAPSZIN
IS EEN VAN DE GROOTSTE
STEDELIJKE UITDAGINGEN
VAN DEZE TIJD
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TREND 3: LEVEN
IS BELEVEN
Using is the new having. Steeds meer mensen waarderen toegang tot spullen
en diensten meer dan het bezit ervan. Door voorzieningen onderdeel te
maken van de woonomgeving verkleinen we onze ecologische voetafdruk
en komt er ruimte vrij voor biodiversiteit, klimaatadaptieve straten en groene
verblijfsruimtes — en levensvreugde.
24

Bedrijven als Spotify, MUD Jeans en Swapfiets,
die respectievelijk muziek, kleding en fietsen in
abonnementsvorm aanbieden, zijn niet meer weg te
denken uit het consumptielandschap. Technologie
speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van
deze on demand-economie. Smartphone-apps
brengen de hele wereld binnen handbereik — van
maaltijden tot muziek.
De sterke opkomst van de deeleconomie doet
ook een duit in het zakje. Steeds meer mensen
lenen een boor via Tulu of huren de auto van de
buren op Snappcar of reserveren een elektrische
deelauto van hun wooncomplex via Hely. Econoom
Jeremy Rifkin voorspelt dat deelmobiliteit over 25
jaar de norm is: “Tegen die tijd zullen we autobezit
een gek idee uit het verleden vinden.”

MINDER SPULLEN, MEER ERVAREN
De Japanse opruimgoeroe Marie Kondo verkocht
miljoenen boeken over de hele wereld. Eén van
de populairste Netflix-documentaires gaat over
minimalistisch leven in tiny houses. En wie bezit
tegenwoordig nog een cd-collectie?.
Less is more voor veel stedelingen, die de
ballast van bezit van zich af willen schudden.
Minder spullen, meer betekenisvolle ervaringen,
zoals vakanties, festivals en restaurantbezoeken.
Vooral de Generatie Y is minder te porren voor
het kopen van materiële zaken als huizen, auto’s
en luxeproducten, of stellen deze beslissingen uit.
Hun voorkeuren verschuiven van producten naar
diensten en ervaringen.

EEN ABONNEMENT OP STEDELIJK LEVEN
Met de verschuiving van bezit naar toegang
veranderen ook onze verwachtingen van de
woonomgeving en daarmee onze verwachtingen
van woningaanbieders. Fijne voorzieningen op
loopafstand en goede interactie met de buurt zijn
minstens zo belangrijk als een slim ontwikkelde
woning zelf.
Je huurt niet langer vierkante meters woonruimte,
maar een totaalpakket stedelijk leven, met alles
erop en eraan. Voorzieningen die eerder nog
geen deel uitmaakten van het product wonen
doen hun intrede: fitness, een wasserette, een
evenementenprogramma, een home cinema, een
koffiebar, een moestuin, een spullenbibliotheek,
een pakketjeslocker, deelauto’s, fietsen. Maar ook
diensten als snel internet en groene energie. Voor
veel stedelingen maakt de directe toegang tot deze
voorzieningen het leven aangenamer. Ze stimuleren
ontmoeting, besparen tijd en geld, ontzorgen het
hectische leven en dragen bij aan een gezonde
leefstijl.
Deze voorzieningen en diensten zoekt een
stedeling ook wanneer hij een kale huurwoning
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Stedelijke uitdagingen
zou huren. Omdat een woningbeheerder ze echter
op grote schaal kan inkopen wordt het totale
kostenplaatje aanmerkelijk interessanter dan wanneer
een bewoner deze zaken individueel zou moeten
inkopen.
DE STAD ALS GROENE WOONKAMER
Gedeelde voorzieningen leveren niet alleen voordelen
op voor bewoners — ze reduceren ons bezit en
daarmee onze ecologische voetafdruk. Door een
boormachine te delen binnen een gebouw hoeft niet
iedereen er een te kopen.
Met een deelfietsen- en deelautoprogramma is
er veel minder parkeerruimte nodig en bespaart de
minder frequente gebruiker aanzienlijk op kosten.
De publieke ruimte die hiermee vrijkomt kan ingezet
worden voor het aangenamer, leefbaarder en
duurzamer maken van de leefomgeving.
De nieuwe stedeling heeft liever ruimte om in de
buitenlucht te sporten en te spelen dan om een auto

e

te stallen. Steden over de hele wereld, waaronder
Oslo, Parijs en inmiddels ook de Nederlandse
Randstad, verbannen auto’s uit het centrum en creëren
zo weer ruimte voor mens en natuur.
Door innovatief te denken over gedeelde
voorzieningen binnen het wonen ontstaat zo ruimte
voor meer groene verblijfsruimte buiten de muren
van het gebouw. De ontwikkelaar-nieuwe stijl kijkt
niet alleen naar het gebouw, maar naar de complete
woonomgeving en ziet het inrichten en programmeren
van de publieke ruimte als onderdeel van een missie
om stedelijk leven als totaalpakket aan te bieden.
Dit vraagt om actief beheer en langdurige
toewijding. Hierdoor kunnen grote stedelijke opgaven
van de eenentwintigste eeuw, zoals het tegengaan
van hittestress, het verbeteren van de biodiversiteit,
de opvang van regenwater en het opwekken van
duurzame energie getackeld worden, en als onderdeel
van een woonconcept de stad duurzamer, gezonder en
gelukkiger maken. De stad als groene woonkamer.

2000%

33%

30%

78%

GROEI VAN DE DEELECONOMIE
TUSSEN 2014 EN 2025

VAN DE MILLENNIALS HEEFT
GEEN INTENTIE OM EEN AUTO
TE KOPEN

8-13%

MEER KANS OP DEPRESSIE
IN BUURTEN MET WEINIG
GROEN

MINDER CO2-UITSTOOT VAN
EEN DEELAUTOGEBRUIKER
TEN OPZICHTE VAN EEN
AUTOBEZITTER

VAN DE MILLENNIALS VINDT
ERVARINGEN BELANGRIJKER
DAN SPULLEN

WAT WILLEN WE DELEN?

23+77E+ 29+71+E 34+66+E 40+60+E 54+46+E 56+44+E 61+39+E
26+74E+ 32+68+E 34+66+E 50+50+E 56+44+E 58+42+E 66+34+E
26

TOILET
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BRON: ONESHAREDHOUSE.COM (BY ANTON & IRENE)
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E

en nieuwe tijd vraagt om nieuwe woonvormen. Voor ons is wonen
niet enkel vier muren, een vloer en een dak, maar stedelijk leven met
alles erop en eraan. In Nederland zijn we een nieuwe speler met een
frisse kijk, maar we leunen op de decennialange ervaring van ‘s werelds
grootste aanbieder van huurwoningen.
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ONS BEDRIJF

M

et meer dan 800.000 wooneenheden in
beheer is Greystar ’s werelds grootste
ontwikkelaar, investeerder en aanbieder
van specifiek voor de huurmarkt ontwikkelde
woongebouwen, gericht op beleving en kwaliteit
voor de bewoner.
In Nederland hebben we circa 7.800 woningen
in portefeuille, waarvan 4.800 in exploitatie,
600 in aanbouw en 3.000 in ontwikkeling
(peildatum 1 januari 2021). We geloven dat er
een nieuwe markt ligt voor wonen met een hoog
serviceniveau voor jong en oud in zowel sociale
als middeldure huurwoningen. Uit onze periodieke
bewonerstevredenheidsonderzoeken blijkt dat
we het al heel goed doen, maar we willen altijd
verbeteren en de verwachting van onze bewoners
overtreffen. Daarom werken we elke dag aan een
nóg fijnere woonomgeving voor onze huurders.
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II
WE MAKEN ONS NIET ALLEEN
DRUK OM ONZE EIGEN
GEBOUWEN, MAAR ZETTEN
ONS IN VOOR EEN DUURZAME,
LEEFBARE EN SOCIAAL
INCLUSIEVE OMGEVING

LANGETERMIJNRENDEMENT BEGINT BIJ TEVREDEN
BEWONERS
We zijn geen ontwikkelaar die een gebouw realiseert,
zijn winst neemt en doorgaat naar de volgende. Wij
committeren ons voor lange termijn. We blijven eigenaar en
beheerder van onze gebouwen en communities. Dit zorgt
ervoor dat we ook voor een lange tijd verantwoordelijkheid
dragen voor een goede woonomgeving en blijven
investeren in voorzieningen van topkwaliteit.
We maken ons niet alleen druk om onze eigen
gebouwen, maar zetten ons in voor een duurzame,
leefbare en sociaal inclusieve omgeving. Hierin kunnen we
investeren juist omdat we een langetermijnpartner zijn.
Langetermijnrendement begint bij tevreden bewoners.
WONEN IN EEN NIEUWE DIMENSIE
Onze visie op wonen is soms afwijkend van de Nederlandse
norm en traditie. Wij voegen een nieuwe woonvorm toe aan
de woningmarkt. Een woonvorm die nog relatief onbekend
is, maar waar een groeiende vraag naar is. Bovendien: het is
goed als er wat te kiezen valt!
Hierbij denken we niet vanuit GBO-optimalisatie — om
zo een hoge huur te kunnen vragen — maar vanuit de
gebruikers en het beheer voor de komende decennia. Dit
levert andere woningen op waarbij niet het vloeroppervlak
centraal staat, maar het woongenot als geheel. Om een
voorbeeld te geven: wij ontwerpen liever een wat grotere
lobby en wat ruimere en bredere gangen dan dat we
gekunsteld GBO’s toevoegen aan een woonplattegrond.
Want ook de lobby en de gang zijn een cruciaal onderdeel

van de woonbeleving. Wij geloven dat een goed
ontworpen appartement van 45 tot 55 vierkante meter
meer woonkwaliteit tegen een aantrekkelijkere huurprijs
biedt dan een slecht ontworpen appartement van 70
vierkante meter. Bovendien bieden we naast het privéwoonoppervlak hoogwaardige gedeelde ruimtes aan
die een verlengstuk van de woning zijn. Ze zorgen voor
ontmoeting en bevinden zich op de mooiste plekken in
het gebouw. Hierdoor kan elke bewoner genieten van het
uitzicht vanaf het dakterras of de stilte van de binnentuin
— niet alleen de bewoners die, zoals in traditionele
woongebouwen, het inkomen hebben om een penthouse
te kunnen betalen.
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ONZE
MENSEN

W

e mogen dan internationale wortels
hebben, ons team in Nederland bestaat
uit echte locals. Van begin tot eind is
ons team van ervaren professionals met een brede
achtergrond verantwoordelijk voor alle stappen in het
ontwikkelproces en beheer van wooncomplexen.
Van gebiedsontwikkeling tot community-building
in onze gebouwen — we kennen de stad, we kennen
de context en bouwen voort op jarenlange ervaring
van onze medewerkers bij een breed netwerk van
gerenommeerde investeerders, ontwikkelaars en
beheerders. We stellen ons graag voor.

MARK KUIJPERS
Managing Director Netherlands

MICHIEL VRIJMAN
Director Operations

KARIN KOKS
Managing Director
Portfolio Management

KONSTANTINOS SOTIROPOULOS
Director Investments
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BRAM HAGEMEIER
Senior Director Development
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TEAM CANVAS
UTRECHT
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TEAM
MB275
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TEAM OURCAMPUS &
OURDOMAIN AMSTERDAM
ø∂
DIEMEN
Amsterdam Diemen

38

Amsterdam Diemen

TEAM OURDOMAIN
AMSTERDAM SOUTH EAST

ø∂
Amsterdam South East
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ONS PRODUCT

DE WONING

Slim, comfortabel en compact. Onze compleet verzorgde studio’s
en appartementen zijn geschikt voor verschillende doelgroepen.
We laten onze creativiteit los op elke vierkante meter om een zo
fijn en comfortabel mogelijke woonervaring te bieden.
SMALL, MEDIUM, LARGE
Met OurDomain verhuren we comfortabele
studio’s en twee- en driekamerappartementen in
de gereguleerde, middeldure en vrije sector. De
studio’s voor studenten hebben woonoppervlakte
variërend van 20 tot 30 vierkante meter, de
grotere studio’s voor young professionals
meten 30 tot 55 vierkante meter, en twee- en
driekamerappartementen voor kleine gezinnen en
senioren zijn zijn 60 tot 80 vierkante meter.
Alle studio’s zijn volledig gemeubileerd en alle
andere woningen worden gestoffeerd en voorzien
van een moderne en strak vormgegeven keuken
en badkamer. Bewoners krijgen dus een compleet
verzorgde woning waar ze in principe alleen de
schilderijen nog zelf op hoeven te hangen (en zelfs
daar zorgen we soms voor — zie pagina 88).
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SLIM ONTWERP
Om het meeste uit het woonoppervlak te halen
steken we veel moeite in een slim ontwerp dat op
relatief weinig vierkante meters voor een efficiënte,
luxe en prettige ervaring zorgt. Niet alleen de
indeling, maar ook de meubels zijn helemaal
afgestemd op de wensen van onze bewoners.
Neem bijvoorbeeld het royale bed, dat precies past
tegen de wand van de badkamer, en waaronder
we praktische opslagruimte hebben gemaakt.
Alles is ontworpen met woonbeleving en kwaliteit
als uitgangspunt, en uitgevoerd met kwalitatief
hoogwaardige en duurzame materialen.

OPPERVLAKTE

DOELGROEP

INDICATIEVE KALE
HUURPRIJS

Studio’s
20–30 m2

Studenten

Vanaf €384 per maand

Grotere studio’s
30–55 m2

Young professionals, een- en
tweepersoonshuishoudens

€850 - €1.000 per maand

Twee- en driekamerappartementen
60–80 m2

Tweepersoons huishoudens,
kleine gezinnen en senioren

€1.000-€1.450 per maand
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DE VOORZIENINGEN
Een woning is zoveel meer dan vier muren en een dak. De voorzieningen en services die wij bieden als
verlengstuk van de woning dienen het gemak van de bewoners en stimuleren ontmoeting. Onze bewoners
drinken een kop koffie in de lounge, werken overdag in de co-working space en maken muziek in de music room.
GEDEELDE RUIMTES WAARIN
IEDEREEN ZICH THUIS VOELT
Bij het ontwerpen van de gebouwen van OurDomain zetten
we volop in op gedeelde ruimtes waarin bewoners zich
thuis voelen. Deze moffelen we niet weg in de krochten van
onze wooncomplexen, maar maken we juist op de mooiste
plekken.
Op de bovenste verdieping van OurDomain Amsterdam
Diemen, bijvoorbeeld, vind je bij ons geen luxe penthouses,
maar een gemeenschappelijke sky lounge met dakterras,
zodat álle bewoners van het mooie uitzicht kunnen
genieten. Ook de gangen en lobby’s zijn niet nauw
bemeten, maar voelen warm, prettig en royaal aan. Alles
wat je niet per se zelf hoeft te hebben maar ook kunt delen
bieden we collectief aan.
VOORZIENINGEN VAN TOPNIVEAU
Dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom
zorgen we ervoor dat onze complexen van alle gemakken
voorzien zijn. Dit stopt niet bij supersnel internet, beveiliging
en een team dat dag en nacht klaar staat om bewoners te
ondersteunen. Huur je in OurDomain, dan heb je toegang
tot een breed pakket collectieve voorzieningen zoals een
wasserette, gym, music room, game room, bioscoopzaal,
lounge, beveiligde fietsenstalling en flexibele werk- en
studieruimtes.
Naast de entree vind je lockers waarin pakketjes worden
bezorgd, in de lobby staat een wand met huishoudelijke
spullen die je kunt huren en in de ondergrondse
parkeergarage staan elektrische deelauto’s en -fietsen. Zo
hebben onze bewoners betaalbaar toegang tot enorm veel
voorzieningen zonder dat ze deze aan hoeven te schaffen of
zelf moeten regelen. De ballast van het bezit ruilen we in voor
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ZORGELOOS WONEN

(én meer tijd en geld overhouden voor de leuke dingen in het leven)

TRADITIONEEL
LEVEN

de flexibiliteit van onze service.
Bewoners profiteren optimaal van het schaalvoordeel
van onze gebouwen. Zou je alle diensten, van internet tot
een sportschoolabonnement, individueel moeten regelen,
dan ben je niet alleen veel meer tijd kwijt, je bent ook vele
malen duurder uit. De schaal van onze wooncomplexen stelt
ons bovendien in staat om duurzame keuzes maken voor
iedereen. Zo draait elk van onze gebouwen, en daarmee elk
appartement, op groene energie.
WE BLIJVEN ALTIJD INSPELEN OP BEHOEFTES
Wij kijken naar de “total cost of living” van de bewoner,
niet alleen naar de kale huur. Omdat wij een totaalpakket
bieden, zijn onze servicekosten hoger dan bij de typische
kale Nederlandse huurwoning. Het pakket is echter
ook aanzienlijk uitgebreider dan alleen schoonmaak en
elektragebruik voor de algemene ruimten zoals dat bij
een reguliere huurwoning gebruikelijk is. Ons doel is dat
de “total cost of living”, dus inclusief de voorzieningen en
services, een aantrekkelijker totaal kostenplaatje oplevert
dan wanneer de bewoner dat individueel zou moeten
organiseren. Transparant en conform de Nederlandse
regelgeving. Zo houdt de bewoner meer budget over
voor andere zaken en heeft hij geen sores met het regelen
van deze aanvullende voorzieningen en diensten en ook
geen verrassende facturen achteraf van bijvoorbeeld de
energieleverancier, internetprovider of sportschool.
Periodiek monitoren wij de behoeften van onze bewoners
en het gebruik van onze voorzieningen. Als blijkt dat er
behoefte is aan aanvullende faciliteiten, dan kijken we of
we dat ook aan kunnen bieden. Als blijkt dat bepaalde
voorzieningen weinig gebruikt worden, dan passen we
deze aan zodat onze bewoners waar krijgen voor hun geld.

GREYSTAR
LEVEN

TOTAAL
WOONBUDGET

Eén nota voor
alle woonlasten
en bijkomende
diensten voor één
aantrekkelijke prijs
Kale huur en
servicekosten

Diensten en onderhoud
• Kale huur
• Servicekosten

Inrichting
Basisvoorzieningen
• Meubilair
• Verwarming
• Vloer en gordijnen • Water
• Keuken met
• Groene elektriciteit
apparatuur
• Internet
• Geschilderd
appartement

Diensten &
vrijetijdsvoorzieningen
• Service team
• Security
• Sportschool
• Lounges
• Gedeelde studieen werkplekken
• Games room
• Cinema room
• Meeting rooms
• Kookstudio
• Tuinen en terrassen

Geld over voor
• Boodschappen
• Drankjes met vrienden
• Hobby’s
• Winkelen
• Vakantie
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DE GEMEENSCHAP

Wij geloven dat de rol van ontwikkelaars en beheerders verder strekt
dan het bouwen en verhuren van woonruimtes. Een fijne woning
met hoogwaardige voorzieningen draagt ontzettend bij aan het
thuisgevoel, maar wat écht gelukkig maakt zijn de niet-tastbare
dingen in het leven, zoals verbondenheid met de mensen om je heen.
BIJDRAGEN AAN EEN LIEVE STAD
Het maken en beheren van een gemeenschap is
een dagtaak, maar wel een zeer dankbare dagtaak.
Onze beheerteams hebben er plezier in. Zij dragen
actief bij aan de veiligheid, netheid, leefbaarheid en
huiselijkheid binnen en buiten onze gebouwen. Zelfs
in onze grootste wooncomplexen kennen we vrijwel
iedere huurder bij naam.

46

We grijpen elke mogelijkheid aan om
bewonersinitiatieven te faciliteren. En we organiseren
evenementen, van ontbijtjes tot workshops en
Halloweenfeestjes, om bewoners met elkaar in contact
te brengen en nieuwe vriendschappen te smeden. Bij
ons hoef je je nooit alleen te voelen — daar zorgen
we samen voor, maar niks is verplicht. Zo hopen we de
stad een beetje liever te maken.
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ZO CREEER JE
HET ULTIEME
THUISGEVOEL
••

Jeroen Coster is de Property Operations Manager van OurDomain Amsterdam
South East. Elke dag zorgt hij er met zijn collega’s voor dat bewoners zich
helemaal thuis voelen en van alle gemakken zijn voorzien.
HET ‘WOW!’-EFFECT
Op het moment dat we Jeroen spreken is het eerste
gebouw van OurDomain Amsterdam South East net
opgeleverd. Beneden in de lobby is het een komen
en gaan van nieuwe bewoners. “Deze twee maanden
verwelkomen we elke dag 35 mensen. De inschrijvingen
en de gehele verhuur verliepen online, dus dit is de
eerste keer dat ze hun nieuwe woonplek met eigen
ogen aanschouwen. Mensen lopen hier binnen met hun
koffers en verhuisdozen en je ziet ze denken: ‘Wow!’”
Het is lastig om níet onder de indruk te zijn van
het nieuwe complex. Een bioscoop, studieruimte,
wasserette, game room, music room — het is er
allemaal. En er komen nog meer voorzieningen bij,
zoals deelmobiliteit en een openbaar park. “Maar ook
een hoogwaardige health club in het toekomstige West
House, waar onze bewoners tegen scherp gereduceerd
tarief kunnen sporten”.
BETAALBARE HUISVESTING VOOR IEDEREEN
Ongeveer tweehonderd woningen in het gloednieuwe
complex werden toegewezen aan mensen met
voorrang. “We willen zoveel mogelijk verschillende
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doelgroepen bedienen. Daarom vinden we het
belangrijk dat een deel van de bewoners uit
Amsterdam-Zuidoost komt, of bij het Amsterdam UMC
studeert of werkt. Voor deze groepen is er een tekort
aan betaalbare huisvesting. Daarnaast bieden we plek
aan dertien statushouders. Het is heel leuk om te zien
hoe goed al deze groepen nu al mengen.”
HET ULTIEME THUISGEVOEL
Hoe laat je bewoners zich thuis voelen? “Het begint
al bij binnenkomst,” zegt Jeroen. “Gewoon even
een praatje maken met nieuwkomers. Voor iedereen
is er een uitgebreid welkomstpakket met een
handgeschreven kaartje. Ook krijgen nieuwe bewoners
een persoonlijke tour door het gebouw en de woning. Ik
vind het fijn om als Operations Manager ook inhuizingen
zelf te doen. Zo leer ik mensen meteen kennen. Bij
een inhuizing zeg ik altijd: ‘Klop ook eens aan bij je
buurman of -vrouw.’ Uiteindelijk moeten de bewoners
het thuisgevoel zelf creëren.”
Het blijkt dat daar wel goed mee zit — in de
eerste weken zijn er al tientallen bewonersgroepen
op WhatsApp en Facebook aangemaakt.

II
MENSEN LOPEN
HIER BINNEN MET
HUN KOFFERS EN
VERHUISDOZEN EN JE
ZIET ZE DENKEN: ‘WOW!’
“Bijvoorbeeld voor mensen die op dezelfde gang
wonen, maar ook voor sportfanaten en zelfs voor
bewoners die een muziekinstrument spelen.” Ook
het evenementenprogramma draagt bij aan het
thuisgevoel. “Zo organiseren we ontbijtjes voor
nieuwe bewoners, maar ook wekelijkse evenementen
en activiteiten, zoals workshops, een bootcamp of
een muziekquiz. Je ziet er nieuwe vriendschappen
ontstaan.”
TOEWIJDING
Voor Jeroen begint elke dag om 7.00 uur met een
rondje door het gebouw. Zijn team bestaat uit dertien
mensen met verschillende expertises — van social
media tot hospitality. In één ding zijn ze allemaal goed:
excellente service verlenen en gastvrijheid.
“Bewoners komen altijd op 1. Gisteren had
iemand door een storing in haar installatie even
geen warm water. Dat zijn kinderziektes van een
nieuw gebouw. Ik ga zometeen langs om een bosje
bloemen te brengen. Een week na inhuizing stuurt
ieder teamlid een persoonlijk mailtje naar degene die
hij of zij heeft ingehuisd — even vragen hoe het gaat,
of alles naar wens is en of er nog zaken zijn waarbij
we kunnen ondersteunen. Die kleine dingen, daar
gaat het om. Dat kan alleen als je toegewijd bent en
trots op het product waar we voor staan.”
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DE OMGEVING

We investeren niet alleen in onze eigen gebouwen, maar ook in de
omgeving en zelfs steeds meer in het hele gebied. Onze langetermijnkijk
op wonen maakt dit mogelijk.
INVESTEREN IN EEN BRUISENDE OMGEVING
Het leven in een gezonde, duurzame en bruisende
omgeving past bij de wensen van onze bewoners,
die we een totale stedelijke woonervaring willen
bieden. We investeren in een hoogwaardige
inrichting van de openbare ruimte, veiligheid voor
bewoners en levendige plinten met commerciële en
maatschappelijke invulling.
Zo zijn we in Diemen actief beheerder van
de openbare ruimtes rondom onze gebouwen.
Hierdoor hebben we een zieltogende plek weten
om te toveren tot een levendige campus met volop
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reuring overdag en ‘s avonds. Ons beveiligingsteam
houdt niet alleen binnen de muren maar ook in de
openbare ruimtes een oogje in het zeil.

RECHTS:
STADSPARK
OURDOMAIN
AMSTERDAM
SOUTH EAST

WONEN IN EEN PARK
In Amsterdam-Zuidoost leggen we een publiek
toegankelijk ecologisch park aan tussen en rondom
onze gebouwen. Iedereen is hier welkom, bewoners
én niet-bewoners.
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1

OurDomain heeft in
Nederland momenteel vier
locaties: in Amsterdam,
Diemen, Rotterdam en
Utrecht. Daarnaast beheert
Greystar OurCampus
Amsterdam Diemen en
sinds 2020 ook MB275
in Den Haag en Canvas
Utrecht.
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OURCAMPUS EN
OURDOMAIN
AMSTERDAM
DIEMEN
TRANSFORMATIE EN NIEUWBOUW
KOMEN SAMEN
In het complex van OurDomain in Diemen komen
transformatie en nieuwbouw samen.
In 2015 kocht Greystar het huidige OurCampus
Amsterdam Diemen. Dit voormalige kantorenpark
was in de jaren daarvoor getransformeerd naar een
studentencampus met circa 1.000 zelfstandige studio’s.
In samenwerking met Van Wijnen ontwikkelde
Greystar vervolgens het naastgelegen OurDomain
Amsterdam Diemen. Dit nieuwbouwcomplex bestaat

uit twee woongebouwen met circa 700 luxe studio’s
en tweekamerappartementen gericht op young
professionals. Op het campusterrein zijn tal van
gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een tuin,
studieruimtes, fitness, een wasserette en een servicedesk
voor bewoners.
Daarnaast zijn er talloze commerciële voorzieningen,
waaronder een Albert Heijn-supermarkt, fitness,
restaurants, een beautysalon en kapper, fietsenwinkel,
tandarts en een huisartsenpraktijk.
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PIONIEREN IN AMSTERDAM-ZUIDOOST
Het prijswinnende complex Ourdomain Amsterdam
South East maakt onderdeel uit van Amstel III, een
gedateerd monofunctioneel kantorengebied dat
de komende jaren wordt getransformeerd naar een
bruisend en duurzaam gemengd woon-werkgebied.
De ontwikkeling van OurDomain Amsterdam South
East, die Greystar in samenwerking met Blauwhoed
en VolkerWessels realiseerde, is de allereerste stap
in deze ontwikkeling en daarmee een aanjager van
de gebiedstransformatie.

OURDOMAIN
AMSTERDAM
SOUTH EAST

18.000 VIERKANTE METER PARK
OurDomain Amsterdam South East bestaat uit drie
woongebouwen: East House, North House en West
House. Het ensemble is ontworpen door OZ en
bevindt zich op een goed bereikbare locatie naast
trein- en metrostation Holendrecht, en tegenover
het Amsterdam UMC, locatie AMC.
Een nieuw stadspark van 18.000 vierkante meter
verbindt de drie gebouwen en de omgeving. In
deze aantrekkelijke natuur- en sociaal-inclusieve
openbare ruimte, waar verstedelijking en ecologie
hand in hand gaan, kunnen bewoners en nietbewoners elkaar ontmoeten en ontspannen. Naast
alle interne voorzieningen zijn op de begane grond
van het complex onder andere een Jumbo Citysupermarkt, bar-restaurant Miss Scarlett, health club
Unlock en een huisarts met apotheek gevestigd.
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VOORRANG VOOR LOKALE STARTERS
Het totale plan omvat ruim 1.500 appartementen.
De gemeubileerde studio’s in East House, die
als eerste werden opgeleverd, hebben een
woonoppervlak variërend van 20 tot 33 vierkante
meter. Deze woningen zijn gericht op hbo- en wostudenten en young professionals.
Een kwart van de woningen is met voorrang
beschikbaar gesteld aan jonge starters uit
Amsterdam-Zuidoost, medewerkers van het
Amsterdam UMC, mensen met sleutelberoepen
en statushouders.
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CANVAS UTRECHT

MB275

ALL-IN-WONEN IN DEN HAAG
Begin 2020 opende Greystar in Den Haag
MB275, een uniek all-in-wonen-concept dat
inspringt op de schaarste die studenten en
starters ervaren op de Haagse woningmarkt.
MB275 bestaat uit 234 gemeubileerde studio’s en
tweekamerappartementen vanaf 20 tot 40 vierkante
meter en een uitgebreid pakket voorzieningen en
diensten.
DUURZAME TRANSFORMATIE
MB275 is een duurzame transformatie van het
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WONEN IN EEN VOORMALIG ZIEKENHUIS
In december 2020 kocht Greystar Canvas
Utrecht nadat het reeds een aantal maanden
werd geëxploiteerd door de vorige eigenaar.
Dit complex bestaat uit het duurzaam
getransformeerde voormalige Oudenrijn
Ziekenhuis en een nieuwbouwtoren die
samen 682 gemeubileerde studio’s voor
studenten omvatten. Canvas Utrecht beschikt
over uitgebreide voorzieningen waaronder
lounges, game rooms, een dakterras, cashloze
wasserettes, een private dining room,
studieplekken, security, een parkeergarage
en een evenementenprogramma. In 2021
voegt Greystar nog meer faciliteiten
en services hieraan toe, waaronder een
servicedesk, elektrische deelauto’s, een gym,
een deelplatform voor huishoud-en lifestyleartikelen en pakketlockers.
Canvas Utrecht ligt direct aan een ov-hub en
op minder dan tien minuten fietsafstand van
het historische centrum van Utrecht.

voormalige woon-zorgcomplex Swaenstate in de
wijk Leyenburg. Met het all-in-wonen-concept
speelt Greystar optimaal in op de locatie en de
aanwezige voorzieningen in de wijk, variërend van
een huisartsenpraktijk tot een winkelcentrum.
Het complex is duurzaam getransformeerd, heeft
energielabel A, wordt voorzien van 100% groene
energie en biedt toegang tot elektrisch deelvervoer
aan alle bewoners. De locatie ligt nabij een ovknooppunt met uitstekende verbindingen naar de
Haagse binnenstad, educatieve instellingen, het
zakendistrict en het strand.

EEN NIEUW WOONCONCEPT VOOR EEN
NIEUWE GENERATIE STUDENTEN
Het Canvas-merk werd in 2020 door Greystar
ontwikkeld voor Europese “next-generation
student accommodations”. Dit concept biedt
bewoners niet alleen een woning, maar ook
“tools to make their mark in the world”. Naast
de verschillende gemeubileerde woningtypen
biedt Canvas een uitgebreid pakket van
faciliteiten en diensten. De locatie in Utrecht
was het eerste Canvas-complex. In februari
2021 werden vijf locaties in Groot-Brittannië
toegevoegd aan de Canvas-portfolio.
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OPEN IN JANUARI 2022:

OURDOMAIN
ROTTERDAM
BLAAK
WE GAAN DE HOOGTE IN
In het hart van Rotterdam ontwikkelt Greystar in
samenwerking met Stebru een zeventig meter
hoge woontoren van 24 verdiepingen. OurDomain
Rotterdam Blaak bestaat uit 612 hoogwaardige
studio’s en appartementen voor studenten en young
professionals, variërend van 20 tot 40 vierkante
meter.
Daarnaast krijgen bewoners een mix van
aanvullende diensten aangeboden zoals 24/7
beveiliging en service team, horeca met terras aan
de Wijnhaven, gym, een lounge, lounge, flexibele
werk- en studieplekken, music room, een grote
fietsenstalling en een skylounge met een enorm
dakterras dat een indrukwekkend uitzicht biedt op
de Rotterdamse skyline.
EEN EYECATCHER TUSSEN DE EYECATCHERS
OurDomain Rotterdam Blaak ligt op steenworp
afstand van de iconische Markthal en trein- en
metrostation Blaak. De toren, die is ontworpen door
Tangram Architekten, refereert aan de Rotterdamse
Stijl met zwevende blokken — net als bij naburige
gebouwen.
In de nacht licht het gebouw op een prachtige
manier op dankzij een serie LED-panelen achter
melkachtig glas. Hiermee voegen we een echte
eyecatcher toe aan de Rotterdamse skyline.
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COMING SOON:

OURDOMAIN
UTRECHT
MERWEDE
MEEBOUWEN AAN DE NIEUWSTE
WIJK VAN UTRECHT
Het duurt nog eventjes voordat we de eerste
bewoners mogen verwelkom in OurDomain Utrecht
Merwede, maar dat maakt ons enthousiasme er
niet minder op. In deze toekomstige Utrechtse wijk
is Greystar in een vroeg stadium betrokken bij de
stedenbouwkundige planfase.
Het bedrijventerrein aan het Merwedekanaal
verandert de komende jaren in een levendige,
gezonde en duurzame stadswijk voor jong en oud.
Het gebied wordt groen en vrijwel autovrij met
volop ruimte voor lopen en fietsen. De wijk kent met
maximaal tienduizend woningen een voor Utrechtse
begrippen hoge dichtheid.
Wij nemen drie blokken met in totaal circa 1.400
woningen voor onze rekening in verschillende
prijscategorieën en voor verschillende doelgroepen:
studenten, young professionals, gezinnen en
ouderen.
EEN MIX VAN FUNCTIES ONDER ÉÉN DAK
We geloven in mixed-use als het ultieme recept
voor toekomstbestendige wijken én gebouwen.
Binnen de muren van onze eigen blokken in Utrecht
Merwede husselen we wonen, werken en recreëren
door elkaar.
Daken en binnenplaatsen worden groene

II
WE GELOVEN IN
MIXED-USE ALS HET
ULTIEME RECEPT VOOR
TOEKOMSTBESTENDIGE
WIJKEN ÉN GEBOUWEN
verblijfsruimtes voor bewoners, de plinten
programmeren we met commerciële en
maatschappelijke voorzieningen voor de hele wijk,
en daartussenin vind je een mix van verschillende
woningtypologieën. Onder de gebouwen bieden we
ruimte aan deelmobiliteit en parkeren.
INTEGRALE OPLOSSINGEN
In Utrecht Merwede komt onze langetermijnvisie
volledig tot bloei. Omdat we straks in de
permanente fase als beheerder actief zullen blijven,
zijn we een betrouwbare partner voor de Gemeente
Utrecht.
We kijken over de grenzen van ons eigen
plot heen en bedenken samen met de andere
ontwikkelaars en de gemeente integrale oplossingen
voor parkeren, logistiek, afvalinzameling,
duurzaamheid, biodiversiteit, voorzieningen en
sociale veiligheid op gebiedsniveau.
Over ons plot gesproken: de eerste activiteit
is al gaande. Omdat we in de transformatiefase
de zaadjes willen planten voor een toekomstige
groene wijk bieden we ruimte aan het circulaire
initiatief De Clique, dat nieuwe producten maakt van
bedrijfsafval (meer hierover op pagina 94).
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DIT HEBBEN
WE BEREIKT)

(EN WE ZIJN ER PAS NET

Dit hebben we bereikt (en we zijn er pas net)

W

ij geloven in wat we doen en komen na wat we beloven. En het
aller-, allerbelangrijkste: we blijven voor lange tijd betrokken. Het
bewijs spreekt voor zich. In en om onze wooncomplexen vind je
blije bewoners, bloeiende buurtondernemingen, duurzame innovaties en
prachtige parken en pleinen waar iedereen welkom is (ook de insecten). We
zijn trots op wat we hebben bereikt — en we zijn er pas net.
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GELUKKIGE
BEWONERS
Hoe kunnen we een nog fijnere woonomgeving creëren
voor zoveel mogelijk mensen? Met deze vraag staan
we elke dag op. We stellen hem niet alleen aan onszelf,
maar ook aan iedereen die bij ons woont. Wij zijn pas
blij als onze bewoners dat ook zijn.
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WE HOUDEN
VAN GOEDE
RAPPORTCIJFERS
Hoe zorg je ervoor dat je waarmaakt wat je belooft en elke dag
een beetje beter wordt? Door onze bewoners het hemd van het lijf
te vragen over 1.001 zaken in en rondom onze complexen.
TERUGKERENDE ENQUÊTES
We hebben tal van feedbackmomenten ingebouwd
voor uiteenlopende situaties: na een bezichtiging,
na een inhuizing en na een reparatieverzoek.
Ook stellen we alle bewoners algemene vragen
over hoe tevreden ze zijn over hun woonomgeving
acht maanden nadat ze bij ons zijn komen wonen
en daarna jaarlijks. Hiervoor gebruiken we het
internationaal bekende Kingsley-systeem. De
feedback die we terugkrijgen toetsen we aan de
doelstellingen die we voor onszelf hebben gesteld.
VOORTDUREND VERBETEREN
Elke maand lichten we de lokale beheerteams
in over de bewonerstevredenheid in hun
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woongebouw. Welke punten hebben aandacht
nodig? Welke aanpassingen en initiatieven hebben
wel en niet gewerkt?
Op basis van deze scores ondernemen we
concrete actie. Zo blijven we voortdurend sleutelen
aan onze gebouwen en dienstverlening, en kunnen
we snel inspringen op nieuwe behoeftes vanuit
bewoners.
Toen we bijvoorbeeld merkten dat bewoners
graag huishoudelijke spullen willen kunnen lenen
waar ze zelf niet over beschikken, gingen we
meteen aan de slag met een oplossing. Dankzij hun
feedback staat er binnenkort in ieder complex een
Tulu-spullenwand (meer daarover op pagina 96).
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IK HOEF LETTERLIJK
VIJF MINUTEN VAN
TEVOREN DE DEUR UIT
Tweedejaars student geneeskunde
Doris Dijkman (20) is één van de eerste
bewoners van OurDomain Amsterdam
South East. Ze is helemaal op haar plek.

VERTEL, HOE BEN JE HIER TERECHTGEKOMEN?
“Ik liep elke dag langs dit gebouw om naar mijn
collegezaal te gaan en ik heb het helemaal uit de
grond gestampt zien worden. Dat is een bijzonder
gezicht. Toen dacht ik al: dit zou een fijne plek zijn
om te wonen. Het helpt dat ze hier bewust voorrang
geven aan mensen die betrokken zijn bij het AMC.
Vorig jaar stonden de mensen van OurDomain bij de
introdag en ben ik het project gaan volgen.
Ik heb me ingeschreven voor de nieuwsbrief en
kreeg bericht toen de verhuur van start ging. Ik heb
de hele tijd mijn mail in de gaten gehouden, omdat
ik hier echt graag wilde wonen. Ik was één van de
eerste vijf, haha. Ik ben gewoon gelijk toegelaten en
dat op een plek die voor mij ideaal is. Daar ben ik
erg blij mee, omdat het lastig is om een woonplek
te vinden in Amsterdam.”
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WAAROM HEB JE ERVOOR GEKOZEN OM HIER
TE GAAN WONEN?
“De locatie is reden nummer 1. Donderdag heb ik
anatomieles in de snijzaal en dan hoef ik letterlijk
vijf minuten van tevoren de deur uit, terwijl ik er
vanaf mijn vorige huis een uur over deed. De metro
is ontzettend dichtbij. Maar ook de faciliteiten vind
ik erg interessant, kijk maar om je heen. Er is een
bioscoop, er zijn studieplekken en er is een music
room, waar je kunt zitten en muziek maken. Dat
heb ik gisteren nog samen met een vriend gedaan.
Hij op de gitaar en ik op de piano. Dat was erg
leuk. Daarnaast is het ook het gevoel dat je, juist
in coronatijd, samen bent met allemaal mensen. Ik
merk dat er interactie ontstaat tussen de bewoners.
Ik kwam hier gisteravond beneden en het leek wel
een feestje. De gemeenschappelijke ruimten worden
goed gebruikt, dat is leuk om te zien.”

WERKEN AAN EEN
TOEGANKELIJKE STAD

W

e vinden het belangrijk dat de stad
bereikbaar blijft voor zoveel mogelijk
mensen. Daarom besteden we graag
extra aandacht aan huisvesting voor groepen die
tussen wal en schip dreigen te vallen.
OurDomain Amsterdam South East ligt in
Amstel III, een stedelijk transformatiegebied waar
de komende jaren duizenden woningen zullen
verrijzen. Wij willen dat deze nieuwe wijk geen
geïsoleerde enclave wordt, maar samensmelt
met de naastgelegen Bijlmer. Daarom geven we
mensen die al in Amsterdam-Zuidoost wonen
voorrang op het huren van een woning. Daarnaast

geven we extra prioriteit aan mensen die werkzaam
zijn in de zorg en het onderwijs — sectoren
die van cruciaal belang zijn voor de stad. En in
samenwerking met Vluchtelingenwerk bieden we
in OurDomain Amsterdam South East woonruimte
aan statushouders, zodat zij in een fijne omgeving
aan hun toekomst kunnen bouwen. Uiteraard blijft
het grootste deel van de woningen beschikbaar
voor een brede doelgroep van (nieuwe)
stedelingen: studenten, (young) professionals,
stellen en woningdelers. Een prettig thuis voor
zoveel mogelijk verschillende mensen: daarvoor
doen we het.
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EN TOEN DACHT JE METEEN: ZO’N PLEK ALS
OURDOMAIN PAST BIJ MIJ?
“Jazeker. Mijn ouders wonen op verschillende
plekken. OurDomain ligt precies tussen hen in. Het
is een ontzettend pluspunt dat ik kan blijven wonen
in de buurt waar ik ben opgegroeid. Dit is het
eerste, echte huis op mijn naam. Het is ook fijn dat
het gemeubileerd is. Als het over een jaartje toch
niet gaat, kan ik makkelijk weggaan en heb ik niet
allemaal investeringen gedaan. Tegelijkertijd kan ik
er wel mijn eigen touch aan geven. Dat helpt om het
een écht thuis te maken.”
HOE BEVALT HET WONEN HIER TOT NU TOE?
“Ik zit hier heerlijk op mijn plek. Elke keer als ik
binnenkom, denk ik: ‘Yes’! Ik woon in een prachtig
gebouw. Ik ben gewoon heel blij met mijn stekkie.
Je kunt hier de gezelligheid opzoeken, maar je kunt
ook de rust opzoeken. Ik kan bijvoorbeeld heel
goed werken en college volgen thuis. Het is ook
fijn dat er veel leeftijdsgenoten zijn, dat zorgt voor
een like-minded omgeving. Iedereen is hier nieuw
en iedereen wil elkaar leren kennen. Het team van
OurDomain organiseert veel activiteiten die daaraan
bijdragen: ontbijtjes, spelletjes, voetbaluitzendingen
in de cinema room, enzovoorts.”

IK KAN BLIJVEN WONEN
IN DE BUURT WAAR IK BEN
OPGEGROEID
Acteur, regisseur, docent, zelfstandig ondernemer en ook nog student — aan
ambitie geen gebrek bij Ryan Pinas (23). Als hij klaar is met zijn studie culturele
maatschappelijke vorming gaat hij werken aan zijn doel om op zijn veertigste
met pensioen te gaan. Opgegroeid in Amsterdam-Zuidoost is hij blij dat hij mag
blijven wonen en werken in zijn buurt.
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WANNEER HOORDE JE VOOR HET EERST VAN
OURDOMAIN?
“Mijn eerste kennismaking met OurDomain was
toen ik de reclameborden zag toen het complex in
aanbouw was. Ik woonde toen in Gein en reed er
vaak langs.”

HOE IS JE CONNECTIE MET DE BIJLMER?
“Amsterdam betekent heel veel voor me. Ik wil voor
altijd in deze stad blijven. Amsterdam-Zuidoost
in het bijzonder is de plek die mij heeft gevormd
tot wie ik ben en waar ik loyaal aan ben. Ik wil iets
teruggeven aan de buurt. Als je er zelf blijft wonen
blijf je onder de mensen en kun je meer betekenen.
OurDomain bood de kans om hier in de buurt te
blijven. Daarnaast ken ik een aantal mensen uit
Zuidoost die nu mijn buren zijn. Het is heel leuk om
bekende gezichten tegen te komen.”
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DAT ZOVEEL VERSCHILLENDE
MENSEN HIER SAMENKOMEN,
DAT IS TOCH GEWELDIG?
NOURALDEEN AMMAR, BEWONER VAN
OURDOMAIN AMSTERDAM SOUTH EAST
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AAN MIJN TOEKOMST
BOUWEN IN NEDERLAND:
DAT IS MIJN DROOM
Bijna twee jaar geleden kwam Nouraldeen Ammar via omzwervingen vanuit
Egypte naar Nederland toe. Nadat hij in verschillende asielzoekerscentra
in Nederland heeft gewoond heeft hij nu eindelijk zijn eigen woonplek in
gevonden in OurDomain Amsterdam South East. Sinds februari 2021 studeert
hij Hospitality Management.
HOE BEVALT HET TOT NU TOE OM HIER TE
WONEN?
“Het was voor mij altijd een droom om in Nederland
te kunnen wonen en een leven en toekomst voor
mezelf op te bouwen. Ik ben nu bijna twee jaar in
Nederland en heb sinds een paar weken mijn eigen
woonplek in OurDomain. Ik kan mijn geluk niet
op! Als je mij in Egypte had verteld dat ik op zo’n
plek zou komen te wonen, had ik je niet geloofd.
Ik durfde me niet voor te stellen dat ik ooit in een
gebouw als dit zou wonen.
“Het heeft mijn verwachtingen echt overtroffen.
Ik voelde me meteen thuis toen ik hier binnenkwam.
OurDomain biedt allerlei faciliteiten en creëert zo
een omgeving die het mogelijk maakt om aan jezelf
te werken, te studeren en anderen te ontmoeten. Er
zijn fijne studieruimtes en allemaal leeftijdsgenoten
met dezelfde mindset en interesses. Dat is heel
inspirerend.
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“Mijn studie Hospitality Management draait om
het samenbrengen van een grote diversiteit aan
mensen en ze zich thuis laten voelen. Het is heel
interessant om te zien en te voelen dat dat hier
zo goed gebeurt. Er zijn altijd mensen waarbij je
terecht kunt met al je vragen. Zodra ik klaar ben met
het inrichten van mijn eigen stek wil ik graag ook
meedoen aan alle activiteiten hier.”
LUKT HET JE AL OM EEN BEETJE TE SETTLEN?
“Ja! Gisteravond bijvoorbeeld. Ik zat hier in de
woonkamer op een bank met een Nederlander,
een Noor, een Belg en een Egyptenaar. Dat zoveel
verschillende mensen hier samenkomen, dat is
toch geweldig? Ook de omliggende wijk is een erg
multiculturele omgeving. Dat vind ik fijn, omdat
ik me dan sneller thuis kan voelen. OurDomain is
een goede afspiegeling van die diversiteit en past
daarom heel goed in dit gebied.”
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ONVERMOEIBAAR
ONDERNEMERSCHAP
De tijd van monofunctionele stadsblokken is voorbij. Wonen, werken en
recreëren lopen vloeiend in elkaar over in stedelijke leefomgevingen. Levendige
plinten met levendige ondernemingen: dat is wat we graag zien in onze
gebouwen. Om die missie gestalte geven helpen we ondernemers actief hun
droom te verwezenlijken. Zo creëren we bruisende stadswijken met ogen op de
straat waar iedereen zich welkom voelt.
76
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VAN FOODTRUCK NAAR
RESTAURANT

Stefano Candido is de gepassioneerde eigenaar van het Italiaanse restaurant
Margherita Tutta la Vita, één van de absolute hotspots van OurCampus.
RUIMTE VOOR DE VOLGENDE STAP
Voordat hij Margherita Tutta la Vita opende verkocht
Stefano pizza’s vanuit een kleine foodtruck in het
naast OurCampus gelegen Bergwijkpark. Greystar
benaderde hem met het aanbod om zijn eigen
restaurant op de campus te openen. “Ik was op zoek
naar een plek om voor mezelf te beginnen. Het was
een goede deal voor mij en voor Greystar, die me
ondersteuning bood en begreep wat ik wil,” zegt
Stefano.
EEN PLEK VOOR IEDEREEN
In de vier jaar dat zijn restaurant op OurCampus
is geopend, is Stefano’s restaurant uitgegroeid tot
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een populaire plek niet alleen voor bewoners van
de campus, maar ook voor mensen ver daarbuiten.
Stefano vertelt dat het klantenbestand van
Margherita Tutta la Vita zeer divers is.
“Kantoormedewerkers, gezinnen met kinderen,
studenten: ze komen allemaal bij ons eten.” De
laatstgenoemde groep heeft uiteindelijk een
streepje voor. Zo zijn de pizza’s van Margherita
Tutta la Vita schappelijk geprijsd en bezorgt
Stefano pizza’s aan de deur bij de bewoners
van OurCampus. “Mijn belangrijkste principe?
Vriendelijk zijn voor iedereen,” glimlacht hij.
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MENSEN VERWENNEN
Whitney is gespecialiseerd in kleuren en verlengen
haar. “Daar komen veel klanten voor naar mijn
winkel. Maar ik wil meer. Treasure Collection is een
schoonheidssalon waar we de mensen ook echt
kunnen verwennen. Het gaat om allerlei soorten
schoonheidsbehandelingen: pedicure, manicure,
epileren, noem maar op. Daarin willen we ons
onderscheiden. We merken dat OurCampus onze
aanwezigheid ook leuk en belangrijk vindt.”

VOOR JEZELF BEGINNEN
OP OURCAMPUS

Whitney Ansah begon na het afronden van haar kappersopleiding
als thuiskapper. Na zeven succesvolle jaren besloot ze om haar eigen
zaak te openen. We spreken haar twee maanden voor de opening van
schoonheidssalon Treasure Collection op OurCampus in Diemen.
80

EEN ECHTE GEMEENSCHAP
Het openen van een eigen zaak is spannend, geeft
ze toe. “We zijn nog helemaal nieuw in de buurt,
niemand kent ons nog. Maar het komt goed.
OurCampus voelt als een echte gemeenschap. Het
is een rustige omgeving. Je vindt hier veel jonge
gezinnen en studenten uit binnen- en buitenland.
Daar richten wij ons voornamelijk op. Zo hebben
we speciale acties en pakketten speciaal voor
studenten.” Uiteindelijk wil Whitney met haar
schoonheidssalon een fijne plek voor heel Diemen
zijn. “Er wordt er veel gebouwd in de buurt, alles is
ontzettend in ontwikkeling. Dat is voor ons natuurlijk
interessant. Uiteindelijk hopen we ook mensen uit
de omliggende buurten hier naartoe te krijgen.”
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BROODJE BEN IS
ONLOSMAKELIJK
VERBONDEN MET
OURCAMPUS

IENTS

Iedereen op OurCampus kent de broodjes van lunchzaak Broodje Ben. De
enthousiaste ondernemers Falincio Oudsten en Rebecca Sanders vertellen over
hun speciale band met de buurt — en met elkaar.
EEN SPRONG IN HET DIEPE
“We zijn al acht jaar een koppel,” vertellen Falincio
en Rebecca. “We hadden altijd al een droom om
samen een lunchzaak te beginnen.” Toen Rebecca
in 2019 afstudeerde, zegde Falincio zijn baan op
en namen ze de sprong in het diepe. Spijt van die
keuze hebben ze niet. “We genieten ontzettend van
het runnen van een broodjeszaak. Het is lekker druk.
Daarnaast kunnen we lekker met z’n tweeën werken,
we zijn een goed duo samen!”
VOORRANG VOOR LOKALE ONDERNEMERS
Rebecca heeft op de campus gewoond als student,
waardoor ze de omgeving goed kent. “Toen waren
we al samen,” zegt Falincio. “Omdat ze er woonde
wist ze aan welke voorzieningen een behoefte was.
Opeens zeiden we tegen elkaar: ‘Waarom openen we
hier niet onze broodjeszaak?’ Het klikte meteen met
het team van OurCampus.
“Ze vinden het belangrijk om voorrang te geven
aan ondernemers uit de buurt. Dat heeft ons
enorm geholpen.” De twee vinden dat de campus
ontzettend is veranderd.” Je herkent de buurt haast
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niet terug, er is zoveel gebeurd in de afgelopen jaren.
In positieve zin, hoor! Het bruist hier. Je ziet een hele
leuke mix van mensen op OurCampus. Niet alleen
studenten, maar ook gezinnen, of mensen uit de
omgeving die in het park zitten. Heel gezellig.”
DE LUNCHZAAK VAN DE BUURT
Op het moment van het interview hebben Falincio en
Rebecca net een verhuizing achter de rug naar een
nieuwe plek op de campus. “We zijn er heel blij mee.
We zitten nu dichter bij het OurDomain-complex. Het
is een goede locatie. Onze zaak is ietsje kleiner dan
op de vorige locatie, maar wel knusser en gezelliger.
Ook hebben we hier meer buitenruimte: er is een
trap en een groot terras.”
De klanten zijn ook tevreden met de nieuwe plek.
“We krijgen veel complimenten. Iedereen zit nu
buiten voor onze neus onze broodjes te eten, dus
dat geeft een heel leuke uitstraling. “We worden
een beetje gezien als de lunchzaak van de buurt.
We zien dagelijks dezelfde gezichten, dus we weten
precies wie welk broodje bestelt. Die persoonlijke
behandeling, dat is onze kracht!”

GREYSTAR VINDT HET
BELANGRIJK OM
VOORRANG TE GEVEN
AAN ONDERNEMERS UIT
DE BUURT. DAT HEEFT ONS
ENORM GEHOLPEN
83
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BLIJVEND BETROKKEN
“Here today, gone tomorrow” gaat voor ons niet op. Als we ons ergens
op storten, dan willen we ook écht lang betrokken zijn. Omdat we
leefomgevingen beheren en daarop iedere dag worden beoordeeld, kunnen
we ook niet anders. Een langetermijnvisie leidt tot een integrale blik op
stedelijk leven en daarmee tot meer ruimtelijke kwaliteit. Vooruitkijken stelt
ons in staat om te investeren in aantrekkelijke publieke ruimtes en in groene
innovaties die de stad beter laten functioneren.
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PIONIEREN IN
EEN NIEUW STUK
AMSTERDAM
OurDomain Amsterdam South East is het allereerste woonproject
dat neerstrijkt in Amstel III, de bedrijvenzone in AmsterdamZuidoost die de komende jaren verandert in een gemengde,
levendige stadsbuurt. Ellen Nieuweboer, projectdirecteur bij de
Gemeente Amsterdam, vertelt over de samenwerking met Greystar.

BETAALBARE WONINGEN VOOR ZUIDOOST
“OurDomain ziet er prachtig uit. Als je er rondloopt
merk je dat overal goed over is nagedacht. Ik zou
hier zelf wel willen wonen,” zegt Nieuweboer. Een
belangrijke opgave voor de gemeente is om het
Amstel III-gebied en de naastgelegen Bijlmer, aan
de andere kant van de spoorlijn, tot één geheel te
smeden.
De ‘oude stad’ moet mee profiteren van de
ontwikkelingen in de ‘nieuwe stad’. Greystar
geeft invulling aan die ambitie door lokale
ondernemingen ruimte te geven in de plint en in
samenwerking met de gemeente de woningen als
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eerste aan bewoners van Amsterdam-Zuidoost aan
te bieden.
“Ook vallen uiteindelijk vierhonderd van de
ruim vijftienhonderd woningen in het OurDomaincomplex in het allerlaagste sociale huurtarief,”
vult Nieuweboer aan. “Dat is wat mij betreft nog
steeds te weinig, want er is een grote behoefte
aan goedkope jongerenwoningen in AmsterdamZuidoost. Als gemeente moet ik me daar hard voor
maken.” Ze kijkt terug op een fijne samenwerking
met Greystar. “Ze denken mee over meer zaken
dan alleen de gebouwen zelf. Ze voelen zich echt
verbonden met de plek.”

AANJAGER VAN STEDELIJKE TRANSFORMATIE
De verbondenheid van Greystar met Holendrecht
begon vijf jaar geleden, aan het einde van de
vorige economische crisis. “Eenderde van de
gebouwen in het gebied stond toen leeg. Ik werd
aangesteld om nieuw leven te brengen in het
gebied. Dat was best wel spannend,“ bekent ze.
“We vonden dat er met twee beeldbepalende
gebouwen die al jaren leegstonden snel iets moest
gebeuren om een groot gebaar te maken. Eén
van die gebouwen, dichtbij de spoorlijn, stond in
de volksmond bekend als het spookhuis. ‘Zouden
we een partij kunnen vinden die zo gek is om het

te kopen en te slopen om er nieuwe woningen te
bouwen?’ vroegen we onszelf af.
“Niemand leek geïnteresseerd, tot ik in contact
kwam met Greystar, dat er wel wat in zag. De
directie kwam overvliegen vanuit de Verenigde
Staten om te kijken. Iedereen zei: ‘Die lui zijn
hartstikke gek,’ maar zij durfden het aan. Ze
vonden het een topplek, met een universitair
ziekenhuis en een station op steenworp afstand. Zij
zijn de aanjager geweest van de transformatie van
het gebied.”

87

Dit hebben we bereikt (en we zijn er pas net)

EEN JAAR LANG
GRATIS KUNST
VAN MAKERS UIT
DE BUURT
In samenwerking met lokale partijen HOBU en
CBK Zuidoost lanceerde OurDomain een pop-upkunstuitleen die bewoners de gratis mogelijkheid
biedt om met werk van lokale kunstenaars hun
woonruimte extra kleur te geven.
88
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HOME IS WHERE THE ART IS
De eerste honderd bewoners die zich aanmelden
bij de kunstexpo krijgen een jaar lang gratis kunst
in huis. Ze mogen de werken zelf uitkiezen in de
tijdelijke H/ART-ruimte op de begane grond van
OurDomain Amsterdam South East.
H/ART zorgt ervoor dat de bewoners iets eigens
kunnen toevoegen aan hun woonruimte om zich zo
nog meer thuis te laten voelen. Daarnaast slaat het
initiatief de brug tussen de woonwijk-in-wording en
de rest van Amsterdam-Zuidoost.
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EEN PLEK VOOR HEEL ZUIDOOST
Naast het tentoonstellen en uitlenen van
creaties van lokale kunstenaars organiseert H/
ART evenementen en wandelingen. Niet alleen
OurDomain-bewoners maar ook mensen uit de
buurt kunnen zich aanmelden voor een jaar lang
gratis kunst. Zo hopen we hen ook te stimuleren
hun weg te vinden naar OurDomain.
We vinden het belangrijk dat onze
wooncomplexen geen eilanden in de stad zijn,
maar écht de verbinding aangaan met de
omliggende wijken. Iedereen moet zich welkom
voelen in OurDomain. Daarom bieden we
ruimte aan cultuur, lokaal ondernemerschap en
maatschappelijke functies.
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MET JE POTEN IN
DE MODDER

Actief beheer betekent meer dan op de winkel passen.
Wij vinden het belangrijk dat bewoners eigenaarschap
voelen over hun omgeving en stimuleren ideeën die dat
mogelijk maken. Een mooi voorbeeld van placemaking is de
gemeenschappelijke moestuin op OurCampus in Diemen.
Hier groeit niet alleen sla, maar ook gemeenschapszin.
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DE BOUWMARKT VAN
DE TOEKOMST VIND
JE IN UTRECHT
Greystar is in een vroeg stadium betrokken bij de gebiedsontwikkeling
van de duurzame stadswijk Merwede in Utrecht. Het duurt nog wel even
voordat die wijk er is, maar in de tussentijd gebeuren er al spannende
dingen op het plot van het toekomstige OurDomain-complex.
EXPERIMENTEREN IN DE TUSSENTIJD
De plannen en artist impressions zijn veelbelovend:
Merwede wordt de meest innovatieve,
duurzame en creatieve stadswijk van Utrecht.
In dit transformatiegebied zal ook een nieuwe
OurDomain-locatie ontwikkeld worden.
De tussentijd biedt geweldige kansen om te
experimenteren met innovatieve stedelijke ideeën.
Daarom is De Clique tijdelijk neergestreken op het
Greystar-plot. Deze circulaire Utrechtse startup zet
afval om in nieuwe producten.
AFVAL WORDT WEER GRONDSTOF
Het woord vuilnisman krijgt een positieve lading
als het aan de oprichters van De Clique ligt. Zij
denken niet in afval, maar in grondstoffen. Sommige
bedrijven produceren grote hoeveelheden afval,
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maar weten niet hoe dit een tweede leven kan
krijgen. De Clique brengt deze reststromen in
kaart en vervoert ze naar innovatieve bedrijven die
er weer nieuwe producten van maken. Dat zo’n
netwerk ruimte nodig heeft moge duidelijk zijn —
het opgehaalde afval moet tijdelijk opgeslagen
worden en de snij- en etensresten worden hier tot
compost verwerkt.
Omdat we geloven in het idee hebben we De
Clique deze ruimte geboden in Merwede. Terwijl
de ondernemers hier experimenteren met de
circulaire bouwmarkt van de toekomst knappen ze
het gebied stukje bij beetje op. Bloemen, vlinders
en bijen krijgen de ruimte en van de planten wordt
thee gemaakt. Ecologie en economie zijn hier twee
handen op één buik.
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VAN BEZIT NAAR GEBRUIK:
DE UITLEENWANDEN VAN
TULU MAKEN HET MOGELIJK
Tulu is een startup die tool libraries in woongebouwen beheert
— slimme uitleenwanden vol met spullen die je slechts af en
toe nodig hebt, zoals gereedschap. Dat scheelt een hoop
aanschafkosten voor bewoners en een hoop CO2-uitstoot voor
de planeet. De eerste Tulu-wand van Europa staat in OurDomain
Amsterdam South East.
NIET KOPEN MAAR LENEN
Toegang is het nieuwe bezit. Waarom zou je nog
een boor kopen als je er meteen eentje kunt lenen
in je eigen woonomgeving? Tulu maakt dit heel
gemakkelijk. Via een app kunnen bewoners een
artikel reserveren en betalen. De artikelen zijn
beschikbaar in een wandkast die met sensoren
en camera’s meet wanneer het item wordt
meegenomen en teruggeplaatst.
Spullen worden op deze manier intensiever
gebruikt en bewoners hoeven niet alles zelf aan te
schaffen. En dat is broodnodig, als je bedenkt dat
de gemiddelde boor maar dertig minuten aanstaat.
In z’n hele leven.
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VAN VR-BRILLEN TOT KLAPSTOELEN
Maar je vindt meer in de uitleenkasten dan
alleen gereedschap. Denk bijvoorbeeld aan een
robotstofzuiger, een naaimachine, een virtual
reality-bril, een beamer en klapstoelen.
Een printservice en elektrische steps zijn
ook onderdeel van het aanbod van Tulu.
Het assortiment van de kasten verschilt per
wooncomplex en verandert mee met de behoefte
van de bewoners. Uiteindelijk bepalen
zij als gebruikers welke spullen er beschikbaar zijn.
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II
DE NIEUWE GENERATIE
STEDELINGEN DENKT
NIET IN BEZIT, MAAR
IN GEMAK. ZIJ ZIJN
GEWEND OM DINGEN
ALS EEN DIENST TE
GEBRUIKEN

ALTIJD TOEGANG
TOT SCHONE MOBILITEIT
Hely wil steden steden groener, leefbaarder en beter
bereikbaar maken. Samen met deze startup werken
we aan deelmobiliteit voor al onze bewoners.
SLIM VERVOER IN EEN GROENE STAD
Stedelingen wonen steeds compacter, de
biodiversiteit neemt af en de aarde warmt intussen
verder op. Al deze vraagstukken vragen om een
nieuwe publieke ruimte. Wij zien de stad als
een groene huiskamer met een aantrekkelijke
verblijfsfunctie. Dat betekent minder ruimte voor
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auto’s en meer ruimte voor schone en efficiëntere
vormen van vervoer.
Daarom zorgen we er samen met Hely voor
dat iedereen die bij ons woont toegang heeft tot
elektrische deelmobiliteit. En schone bovendien,
want al onze gebouwen draaien op groene energie.
DEELMOBILITEIT VOOR IEDEREEN
Hely is een jong bedrijf dat mobiliteitshubs beheert
die verschillende vormen van elektrisch vervoer
aanbieden: auto’s, e-scooters, e-bikes en bakfietsen.
Ook maakt Hely verschillende vervoermiddelen van
meerdere aanbieders via één app inzichtelijk. Als je

een reis maakt met bijvoorbeeld openbaar vervoer
en fiets hoef je niet elk vervoermiddel afzonderlijk te
boeken. Hierdoor wordt delen slimmer, duurzamer
én toegankelijker. “Wij willen deelmobiliteit voor de
massa en niet alleen voor de mensen die bezig zijn
met duurzaamheid,” zegt Ingrid Staffhorst van Hely.
EEN LEGE PARKEERGARAGE
Een van de eerste Hely-hubs is te vinden in
de parkeergarage van OurDomain in Diemen.
Bewoners kunnen gemakkelijk via de app een fiets
of auto reserveren wanneer ze die nodig hebben.
De tevredenheidscijfers zijn hoog.
“De nieuwe generatie stedelingen denkt niet in
bezit, maar in gemak. Zij zijn gewend om dingen als
een dienst te gebruiken. Dan heb je ook niet meer
het gedoe van het aanschaffen van een fiets of auto,
de onderhoudskosten en het schoonmaken.”
Het treffendste bewijs van het succes van
deelmobiliteit op OurDomain is de parkeergarage
zelf: omdat bewoners liever een auto delen dan er
één bezitten staat die grotendeels leeg.
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90% MINDER TRANSPORT
DANKZIJ SLIMME
PAKKETLOCKERS
In al onze gebouwen staat een MyPup-wand. Eén keer per dag worden
hier alle pakketjes bezorgd die bewoners hebben besteld.
SLIMME LOGISTIEK VOOR DE STAD VAN
MORGEN
De e-commerce-markt groeit jaarlijks met zo’n
12%. Al die pakketjes die we online bestellen
moeten bezorgd worden door een groeiend aantal
vrachtwagens en busjes. In 35% van de gevallen is
de geadresseerde niet thuis, wat resulteert in nóg
meer ritjes, nóg meer uitstoot en nóg meer drukte
op de weg. Dat kan anders, vinden ze bij MyPup. En
dat vinden wij ook.
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90% MINDER KOERIERS
MyPup plaatst en beheert onbemande
pakketophaalpunten bij kantoren, instellingen en
wooncomplexen — waaronder die van ons. Elke dag
verzamelt MyPup alle pakketjes voor alle bewoners
op een hub aan de rand van de stad.
Daarna bezorgt de MyPup-koerier ze nog
dezelfde dag veilig op locatie. Bewoners kunnen via
MyPup ook pakketten retourneren of verzenden en
hoeven daarmee niet meer naar een postkantoor.
Resultaat: 90% minder logistieke bewegingen,
minder CO2-uitstoot en meer blije bewoners.
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LANG NIET
KLAAR

We zijn nog lang niet klaar

II

WIJ BIEDEN HET ULTIEME
DOORSTROOMPRODUCT
“Weet je wat ik graag zou willen? Een boomgaard
in de binnentuin van OurDomain Amsterdam South
East. Dat is een geweldige habitat voor insecten.
Ook kun je er de cyclus van de seizoenen zo mooi
in terugzien: van de eerste blaadjes en bloesem
naar fruit. Daar kunnen we dan weer taarten
van bakken. Op deze manier combineren we
biodiversiteit met een interessante voorziening voor
bewoners.” Mark Kuijpers, Managing Director van
Greystar in Nederland, praat ons bij over de laatste
ontwikkelingen en de plannen voor de toekomst.
HET GEBIED IS BELANGRIJKER
DAN HET GEBOUW
In 2015 deed Greystar zijn intrede op de markt
met de aankoop van Campus Diemen-Zuid, een
bestaand complex. In de afgelopen jaren is Greystar
steeds meer opgeschoven in de richting van
gebiedsontwikkeling.
OurDomain Amsterdam South East is een echte
Amsterdamse buurt in wording en in Utrecht praat
Greystar al in een vroeg stadium mee over de
toekomstige wijk Merwede. Het past bij de nieuwe,
actieve rol van beleggers en ontwikkelaars die over
hun eigen erfgrens kijken, vindt Mark.
“Als je complexe uitdagingen, zoals
klimaatverandering, te lijf wilt gaan moet je
niet nadenken op gebouwniveau maar op
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gebiedsniveau. Stortbuien, bijvoorbeeld, die komen
steeds vaker voor. Er is in veel stedelijke gebieden
te weinig capaciteit om al dat water op te vangen.
Stel je voor dat we waterberging integreren in een
project — dat is goed voor de hele wijk. Als we zo’n
oplossing slim combineren met waterrecreatie voor
bewoners, dan voegen we zelfs extra functies toe.
Ook plannen we in Utrecht Merwede samen
met de andere ontwikkelaars centrale hubs
voor bijvoorbeeld mobiliteit, afvalverwerking en
pakketjesbezorging voor het hele gebied. Dat
scheelt dagelijks een hele hoop busjes in de straat.
Deze integrale keuzes kun je alleen maken als
je in een vroeg stadium bij gebiedsontwikkeling
betrokken bent.

JARENLANG BETROKKEN,
IEDEREEN BETREKKEN
Omdat Greystar een langetermijnvisie heeft loont
het extra om te investeren in duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit. “Als we dat niet doen plukken
we daar als beheerder zelf nog 25 jaar de zure
vruchten van. Wij gaan niet voor kortetermijnwinst,
maar voor langjarig stabiel rendement en dat
realiseren we alleen als we met een lange horizon
naar onze projecten kijken,” zegt Mark.
Een langetermijnperspectief creëert bovendien
ruimte voor experimentele initiatieven in en
rondom de wooncomplexen die niet per definitie
winstgevend hoeven te zijn, maar een ander soort
kapitaal genereren — sociaal kapitaal, bijvoorbeeld.
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family noemen. En we denken voorzichtig na
over een woonconcept voor senioren met
een zorgcomponent. Dat is nog een beetje
toekomstmuziek.”
Hij gelooft dat er een groeiende behoefte is
aan woonoplossingen die passen in moderne
stedelijke leefstijl: slimme, compactere en daardoor
betaalbare woonruimte gecombineerd met goede
voorzieningen, sociale functies en actief beheer.
“Tot 2030 komen er nog een miljoen
Nederlanders bij, oftewel 600.000 relatief kleine
huishoudens. Deze leven anders dan de generaties
voor hen. Veel woningen liggen op plekken waar
nieuwe generaties niet meer willen wonen, of zijn
veel te groot en daardoor lastig betaalbaar voor
eenpersoonshuishoudens. Er is daardoor niet
alleen een kwantitatief maar ook een kwalitatief
woningtekort. Daar willen we op inspelen.”

Zoals H/ART, een pop-up-kunstgalerie in één van de
commerciële ruimtes van OurDomain Amsterdam
South East, waarin werk van creatief talent uit
de Bijlmer te zien is. Honderd bewoners van
OurDomain en de omliggende wijk mogen er een
jaar lang gratis kunst lenen.
Greystar ondersteunt hiermee de lokale culturele
gemeenschap. “Op onze nieuwe OurDomain-locatie
in Rotterdam willen we graag iets vergelijkbaars
doen samen met de Willem de Kooning Academie.
Ik vind het belangrijk dat onze projecten écht een
wezenlijk onderdeel van de omgeving worden.”
Geen eilanden in de stad, maar plekken waar
alle stedelingen welkom zijn: dat is het doel.
“Zo hebben we ook het plan om met een lokale
ondernemer een koffiebar te integreren in de
gemeenschappelijke ruimte op de begane grond
van OurDomain Amsterdam South East — een
shop-in-shop-concept. Hierdoor hopen we meer
mensen van buitenaf te trekken en zo een mingle
space te creëren voor bewoners, maar ook voor
niet-bewoners.”
WOONOPLOSSINGEN VOOR
VERANDERENDE LEEFSTIJLEN
De sociale rol van Greystar reikt verder. De
doorstroming op de stedelijke huizenmarkt is
al jaren zeer beperkt: “Eenmaal in een sociale
huurwoning blijft een starter vaak zitten, ondanks
het feit dat zijn inkomen stijgt. Dat is niet
vreemd, want je woont relatief goedkoop en veel
koopwoningen zijn voor starters en doorstromers
onbereikbaar.
“Greystar biedt het ultieme starters- en
doorstroomproduct. Onze woningen zijn direct
woongereed en bieden met de aanvullende
voorzieningen, diensten en de gemeenschap
waarvan je onderdeel uitmaakt een fantastische
woonbeleving voor de eerste vier of vijf jaar van
je wooncarrière. Dat is de periode waarin je nog
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niet weet waar je uiteindelijk wil gaan wonen, of
je wil blijven huren of gaat kopen, en of je alleen
blijft wonen of samen, of misschien wel een gezin
gaat stichten. Veel van onze woningen blijven
in het gereguleerde of middensegment en we
werken voor een deel van onze woningen met
leeftijdsgebonden tijdelijke contracten.
“Daarmee blijven deze woningen langdurig
beschikbaar voor de doelgroep van starters
en doorstromers. Zo houden we de stedelijke
woningmarkt bereikbaar voor deze groepen.” In de
toekomst wil Greystar nieuwe doelgroepen gaan
bedienen, vertelt Mark.

“In Utrecht Merwede, bijvoorbeeld, gaan we
niet alleen bouwen en beheren voor studenten
en young professionals, maar ook voor twee- en
meerpersoonshuishoudens en voor een breder
leeftijdsspectrum. Zo willen we daar ook woningen
maken voor empty nesters.” De laatstgenoemde
groep trekt steeds vaker terug naar de stad die
ze ooit achter zich lieten toen ze kinderen kregen.
Hun actieve leefstijl, met een sterke oriëntatie op
stedelijke voorzieningen, sluit goed aan bij het
woonproduct dat Greystar aanbiedt.
“Maar we zien ook markt voor gezinswoningen
— wat ze in de Verenigde Staten multi-

JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT
“Ik vind dat we iets goeds neerzetten. Met onze
projecten die we recent hebben opgeleverd en
de feedback daarop van onze bewoners bewijzen
we dat nu ook echt. Gemeenten nemen in het
begin nog wel eens een argwanende houding
aan. Ze denken dat wonen bij ons duur is. ‘Is dit
niet voor de happy few?’ vragen ze.” Mark snapt
die zorg. “Maar zodra we ze rondleiden door
onze gebouwen reageren ze allemaal enthousiast.
Als ze het met eigen ogen zien begrijpen ze het
product. We bieden comfort en een aantrekkelijke,
inclusieve woonbeleving voor een prijs die in
heel veel gevallen betaalbaarder is dan wanneer
een bewoner een kale huurwoning elders zou
huren en zelf zijn vloerafwerking, energiecontract,
internetcontract, mobiliteit, et cetera zou regelen.
Daarom is het belangrijk dat we onze missie blijven
uitdragen.” Zoals Johan Cruijff zei: “je gaat het pas
zien als je het doorhebt.”
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OVER POP-UP CITY
Pop-Up City is een Amsterdams bureau voor stedelijke transformatie. Pop-Up
City doet onderzoek en werkt aan strategische opgaven voor opdrachtgevers die
actief zijn in de wereld van vastgoed, hospitality en ruimtelijke ordening.

