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D it opschrift siert het monument 
op de Afsluitdijk, als herinnering 
aan ir. Cornelis Lely. De uitspraak 
werd door spreker Jaap Lodders 

(gedeputeerde RO Provincie Flevoland) aangehaald op 
het congres Metropool Amsterdam Vastgoed. En als 
iemand in de recente historie bewees dat Nederland 
maakbaar was, was Lely dat wel.

Vandaag de dag is ook de stadsregio Amsterdam bezig 
met het maken en vermaken van een flink stuk Neder-
land. Vastgoed is hierin een belangrijke factor. Onder 
voorzitterschap van Ronald Huikeshoven (AM Noord-
west) is er met gemeenten en marktpartijen gekeken 
naar vastgoedontwikkelingen en kansen in de Metropool 
Regio Amsterdam. Een regio met zo’n 2,4 miljoen inwo-
ners, ruim een miljoen woningen, 230 duizend bedrijven, 
36 gemeenten en twee provincies. 

De MRA (www.metropoolregioamsterdam.nl) is de 
sterkste economische regio van Nederland. Maar MRA 
wil niet alleen de sterkste zijn, ook de beste en dat eigen-
lijk in Europees perspectief. Een positie in de top 3 zou 
al mooi zijn, zo denkt men. Wel, dat zou zeker mooi zijn, 
want andere landen zitten natuurlijk ook niet stil. Ook 
zij werken hard om niet alleen voor de eigen inwoners 
een aantrekkelijk gebied te zijn, maar ook voor handel 
en industrie. En dan vooral het aantrekken van nieuwe 
bedrijven.

NEDERLAND ALS WERELDSTAD
Om dat in het juiste perspectief te zien (en weer met 
beide voeten op de grond te komen) helpt de visie van 
Peter Savelberg , trendwatcher en urban innovator. ‘De 
wereld houdt niet op bij de MRA’ trapt hij af. ‘Er is een 
visie nodig voor Nederland als wereldstad.’ Anders 
gezegd: we denken in Nederland te klein. Maar ook: we 
zijn niet daadkrachtig genoeg, zeker niet in vergelijking 
met wat er in China gebeurt. ‘In China wordt in minder 

dat twintig jaar een complete ‘zuidas’ neergezet die tig 
keer groter is dan die van Amsterdam. Onze steden en 
ontwikkelaars kunnen dit gewoon niet.’

Savelberg stelt dat in China steden belangrijker worden 
dan landen. Maar dan wel super-megasteden, als samen-
smelting van de kleinere mega-steden van nu. Zo ont-
wikkelt de Pearl River Delta, waarin verschillende mega-
steden liggen, zich steeds meer tot één groot stedelijk 
gebied en stoten daarmee waarschijnlijk het nabijgelegen 
Hong Kong van de troon. ‘In dat perspectief is het wat 
lachwekkend als we bedrijven naar ‘Hotspot Twentestad’ 
proberen te lokken’ meent Savelberg.  ‘Ik gun iedereen 
z’n trots, maar laten we realistisch blijven als we zeggen 
dat we de derde stad van Europa willen worden.’

NEDERLAND XL
Hoe moet het dan wel? Op de kaarten die Savelberg aan 
de congresgangers toont, bevindt de grootste stedelijke 
zone van Europa zich in het gebied Nederland, België 
en het Ruhrgebied. ‘Nederland XL’, noemt Savelberg dit 
en hij vindt het belachelijk dat we (dus alle landen en 
regio’s) ons nog steeds zo presenteren als in 1830 bij het 
bepalen van de grenzen gesteld is. 

Op de kaarten van Savelberg zijn die grenzen dan ook 
niet te zien. Wel drie cirkels met daarin belangrijke ste-
den, maar ook met groen en ruimte. Savelberg pleit voor 
het stoppen met de onderlinge concurrentie in deze 
gebieden. Die moeten zich richting wereld als collec-
tief neerzetten, om te beginnen bij Greater Amsterdam, 
zijnde Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Oei.... leg dat 

‘Een volk dat 
leeft bouwt aan 
zijn toekomst’
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maar eens uit aan een rasechte Rotterdammer. 
Het schijnt overigens al zo te zijn dat het Ruhrgebied 

communiceert dat Rotterdam hun haven is. Die zijn 
dus al een stapje verder. Gedurfd, dat wel. Wie meer wil 
weten over de visie van Peter Savelberg (en een paar boei-
ende plaatjes wil zien) gaat naar www.tristatecity.nl.

WONEN EN OOK WINKELEN
Op dit congres waren veel professionals uit de woon-
sector aanwezig. In deze sector ligt dan ook een flinke 
opgave: maar liefst 300 duizend woningen moeten er in 
de MRA bijkomen. Een lastige opgave, want Almere heeft 
een andere kwaliteit dan Diemen of Amsterdam. Kun je 
daar vraaggestuurd op bouwen? Verschillende doelgroe-

pen woonconsumenten kijken samen met gemeentes 
naar hoe je daar op kunt sturen.

En de detailhandel? Vanuit de zaal komt de vraag 
hoe er geanticipeerd gaat worden op het stijgende aan-
deel van detailhandelsverkopen via internet. Ook wordt 
gezegd ‘U coördineert diverse commissies. Maar wat legt 
u die commissies op qua tempo?’ Gedeputeerde Joke 
Geldhof van RO Provincie Noord-Holland hierop: ‘We 
zien dat we dit anders in moeten richten, bijvoorbeeld 
door naar functieverandering te kijken. Maar binnen 
de provincie bestaan er grote verschillen. Zo is er in het 
zuidelijke deel van Noord Holland nog een flinke groei 
qua inwoners. Daar groeit het marktgebied voor ook de 
fysieke retail nog steeds. Maar het klopt dat een deel van 

die detailhandelsverkopen via internet loopt en daarom 
willen we ook meer afhaalpunten creëren.’

Gesproken wordt ook over Amsterdam The Style Out-
lets, het nieuwe outlet centre in Halfweg, onder de rook 
van Amsterdam en Haarlem. Uit de zaal: ‘Nog niet zo 
lang geleden bestond er consensus over het aantal outlet 
centres dat we in Nederland konden hebben: drie stuks. 
Die zijn er ook gekomen en voor die in Lelystad betekent 
dit een flinke groei van het toerisme, maar zeker ook het 
weglekken van fashionomzet uit het stadshart.’ De bezoe-
ker meent dat eenzelfde lot ook voor Amsterdam en 
Haarlem in het verschiet ligt.

OUTLETS
Ontwikkelaar en operator NEINVER ziet dat (vanzelf-
sprekend) anders. Sebastian Sommer van dit bedrijf 
legt helder uit waarom in Nederland nog ruimte was op 
de Halfweglocatie. Dat heeft te maken met de geografi-
sche spreiding van de andere outlets (en het bereik dat 
Sugar City nastreeft, tot aan Eindhoven aan toe), de al 
bestaande regionale retaildistributie, de nabijheid van 
steden, luchthavens, cruise terminals, et cetera. 

Maar een van de belangrijkste reden is de nabijheid 
van Amsterdam: ‘Amsterdam is een topmerk, een ‘glo-
bal brand’. Daarom willen we daar zitten met premium 
fashion brands.’ Aldus Sebastian Sommer. 

The Style Outlets gaat in 2017 open op 18.000 m2 BVO 
met circa 115 winkels en 1450 parkeerplaatsen. Het pro-
ject zorgt voor ongeveer 600 banen en wordt nu al – als 
vooraankondiging – gemarket naar Bejing en Tokio. 
De verwachting is dan ook dat deze nieuwe outlet vele 
nieuwe toeristen naar Amsterdam zal trekken. Sorry, 
naar Greater Amsterdam – wat mooi aansluit bij de wens 
van burgemeester Van der Laan, die de toeristenstroom 
graag wil spreiden tot aan Rotterdam. 

Of zullen we het meteen maar over Nederland XL gaan 
hebben?  ←
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