
I
N

T
E

R
V

I
E

W

2

ing. Klaas Salomons, 

directeur 

Grondexploitatiemaatschappij Schuytgraaf

“We laten graag zien
wat er kan”

Arnhem krijgt er in de komende jaren

een prachtige woonwijk bij. Onder de

naam Schuytgraaf – afgeleid van de

Middeleeuwse naam van het gebied –

moet in 2012 een wijk gerealiseerd

zijn met een ruime structuur, veel

groen en variatie in woonmilieus en

natuurlijk materiaalgebruik. Een com-

plete wijk met een groot aanbod aan

voorzieningen zoals gezondheidscen-

tra, scholen, een winkelcentrum, een

vlakbij gelegen golfbaan, veel sportfa-

ciliteiten en uitstekende verbindingen.

Schuytgraaf is een optelsom van de

nieuwste inzichten in gebiedsontwik-

keling. De projectorganisatie is in han-

den van de Grondexploitatiemaat-

schappij (GEM) Schuytgraaf. Wij spra-

ken met Klaas Salomons, directeur

van de GEM Schuytgraaf, over de ins

en outs van dit prestigieuze project,

waar ook PAS bv een belangrijk aan-

deel in heeft.

GEM Schuytgraaf is qua structuur een

combinatie van een Commanditaire

Vennootschap en een Beheer BV. Een in

Nederland veelgebruikte constructie voor

de uitvoering van een publiek-private

samenwerking. GEM Schuytgraaf Beheer

BV kent drie aandeelhouders: de gemeen-

te Arnhem (50%), projectontwikkelaar 

AM Wonen en de Stichting Pensioenfonds

Stork, die samen goed zijn voor de andere

50%. Het gaat in Schuytgraaf om koop-,

huurwoningen en kavels, die in de markt

worden gezet door een aantal projectont-

wikkelaars en woningcorporaties. In totaal

zijn er 6.250 woningen gepland in dit

mooie project, waar jong en oud lekker

kunnen wonen en recreëren in een lande-

lijke omgeving, maar toch dicht bij de

dynamiek van de stad Arnhem.

Drie zaken

Eén van de kenmerken van GEM

Schuytgraaf is het relatief kleine aantal

vaste medewerkers. De organisatie telt 17

mensen (9 1/2 FTE). Voor de overige werk-

zaamheden wordt gebruik gemaakt van

externe expertise. “Schuytgraaf is een

inspirerend en uitdagend project”, zegt

Salomons. “Het traject ging in 2000 van

start en is nu volledig in gang gezet. De

kwaliteit van elk project staat of valt met

de mensen binnen de instituties en de

organisatie, dat geldt ook voor

Schuytgraaf. In de organisatiestructuur

van de projectorganisatie Schuytgraaf zijn

in hoofdzaak drie zaken te onderscheiden:

de ruimtelijke planvorming, de voorberei-

ding en begeleiding van de productie van

bouwrijpe grond en het op orde houden

van de financiële huishouding. Simpelweg

gezegd koopt GEM Schuytgraaf grond in

van de gemeente Arnhem en verkoopt die

weer door aan derden. Dit proces, en de

hele administratie en communicatie erbij,

is één van de taken van GEM

Schuytgraaf”.

Beslissing

Ongeveer 330 van de 6.000 woningen die

tussen nu en 2012 gebouwd worden,

betreffen woningen die in opdracht van

particulieren worden gebouwd. “Dat biedt

voor GEM Schuytgraaf en voor de koper

veel uitdagingen”, zegt Salomons. “Je

kunt de koper van zo’n kavel eigenlijk

beschouwen als een kleine projectontwik-

kelaar. Klein – in vergelijking met profes-

sionele projectontwikkelaars. Want voor

de koper zelf betekent het een zeer grote

beslissing. Ervaring heeft men vaak niet in

deze complexe materie. De keuze van de

architect, het bouwbedrijf, de opzet, de

voortgang en de regelgeving: allemaal

zaken waar wij de kopers graag in advise-

ren en bijstaan. Onze attitude is daarbij

positief, dat wil zeggen: we zeggen graag

wat er kan, in plaats van wat er niet kan”.

Content

Klaas Salomons heeft een technische ach-

tergrond en raakte in de jaren tachtig

betrokken bij projecten die in PPP con-

structies worden gerealiseerd. “Boeiend

en bijzonder afwisselend werk, zowel in de

dagelijkse praktijk maar ook inhoudelijk. 

Ik noemde al het belang van een goede

organisatiestructuur en de juiste mensen.

Het human capital is van het grootste

belang: je moet kundige en betrokken

mensen om je heen verzamelen. Toen ik

bij het project Schuytgraaf binnen kwam,

had men al voor PAS bv gekozen, voor 

het verzorgen van de planeconomie en 

het financiële management. Nu verzorgt

PAS bv ook de projectleiding voor de uit te

geven particuliere kavels. Én… ik zie geen

enkele aanleiding om in die selectie ver-

andering aan te brengen. De inzet en

betrokkenheid, de communicatie en de

bijdrage aan het proces, daar zijn we bij-

zonder content mee”.


