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‘Al het geene tot het ﬁnancieele eenige betrekking heeft’ – sinds 1796

Ed Bastian
loodste Delta
Airlines door
de aanslagen
van 11
september
en een
faillissement.
‘Bij leiderschap
gaat het niet om
populariteit’

Dit is Janey van Ierland.
De Nederlandse agent is de
motor achter de carrières van
Carice van Houten, Marwan
Kenzari en Gaite Jansen
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Uitstel brexit

Kaas: the inconvenient truth

Frustratie overheerst bij
douane en Rotterdamse
haven over gemaakte kosten

Kaas lijkt een verantwoord alternatief voor
vlees. Het dierlijk product draagt echter fors
bij aan de emissie van broeikasgassen
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Dubieuze handel in kavels veel
omvangrijker dan gedacht
Handelaren houden beleggers voor dat de grond zal worden bebouwd; nee dus
Josta van Bockxmeer, Gaby de Groot
en Erik van Rein
Amsterdam

Particuliere beleggers hebben bijna
€700 mln gestoken in speculatie met
kleine stukken landbouwgrond. Dat
blijkt uit het eerste landelijke onderzoek
naar dit fenomeen, uitgevoerd door Het
Financieele Dagblad. Grondhandelaren
spiegelen de speculanten voor dat de kavels meer waard zullen worden omdat er
bouwplannen zouden zijn. Maar uit het
FD-onderzoek blijkt dat er nog nooit een
huis op zo’n kavel is gebouwd.
Op meer dan vijfhonderd locaties, in
meer dan de helft van de Nederlandse
gemeenten, hebben handelaren bossen,

weilanden en akkers gekocht en in kleine stukken gehakt. Vervolgens hebben
ze de percelen met winst doorverkocht
aan particulieren. In totaal gaat het om
zo’n 2300 hectare vooral agrarisch land.
Een gebied zo groot als de gemeente Leiden, berekende geo-informatiespecialist
Esri Nederland op verzoek van het FD.
Niet eerder is de grondhandel landelijk in kaart gebracht. In het verleden zijn
wel artikelen verschenen over individuele handelaren en beleggers, maar de omvang van de speculatie zoals die nu bekend is geworden, verbaast ook kenners.
Er is al meer geld in gestoken dan in de
veelal frauduleuze beleggingen in teakhout die in de jaren 90 populair waren.
Toezichthouder Autoriteit Financi-

ele Markten (AFM) staat machteloos.
Een kleine tien jaar geleden gaf de AFM
meerdere boetes aan handelaren die illegaal grond aanboden als ‘beleggingsobject’, omdat ze geen vergunning hadden terwijl dat volgens de wet wel moest.
Maar deze bedrijven hebben hun model
zo aangepast dat er formeel geen sprake
meer is van zo’n beleggingsobject. ‘Daardoor valt het niet onder het toezicht van
de AFM’, zegt een woordvoerder.
Veruit de meeste locaties met versnipperde grond liggen in landelijke
gebieden buiten de Randstad. Pakweg
een derde ligt in gebieden waar de bevolkingsaantallen nu of in de toekomst
krimpen. De kans op woningbouw is
daar vrijwel nihil.

Bedrijven die de stukken grond aanbieden, houden in een reactie vol dat er
in de toekomst nog steeds op gebouwd
kan worden. Maar deskundigen zeggen
dat beleggers om de tuin worden geleid.
‘Ook al komt er een bestemmingsplan
voor woningbouw, dan is het nog onmogelijk er te bouwen’, zegt bestuursvoorzitter Walter de Boer van Nederlands
grootste projectontwikkelaar, BPD. Bouwen op versnipperde grond is volgens experts simpelweg te duur. De Boer: ‘Deze
grondspeculatie is een rampzalig verschijnsel. Hier worden particulieren
besodemieterd.’
17: Vergeefs wachten
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Wie is
Laetitia
Griffith?
Nichtje
Soraja
Haakmat over
haar tante,
ooit VVDKamerlid.
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Heeft u een vastgoedpropositie voor ons?
tel

020 - 845 05 39

mulvesta.nl

Laterveer

Delta

Identiteit

Man, heb lak
aan je collega’s
en wees die
vader die
zichzelf een
werkende
vader noemt

Ceo Ed
Bastian
liet zich
niet
gijzelen
door de
NRA

Schrijfster Olga
Tokarczuk, vorig
jaar winnaar
van de Man
Booker Prize, is
optimistisch over
het nieuwe Polen
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Vergeefs wachten
op de hijskranen
Duizenden beleggers kopen kleine stukjes landbouwgrond,
in de verwachting dat de waarde ervan ﬂink zal stijgen.
Er zouden namelijk bouwplannen zijn. Maar de graafmachines
zijn nog nooit gekomen. Over schimmige handelspraktijken,
een machteloze toezichthouder en naïeve beleggers.
‘Wie verwacht er nou dat Stadskanaal gaat groeien?’

Lees verder op pagina 18
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Josta van Bockxmeer, Gaby de Groot
en Erik van Rein zijn redacteuren van
Het Financieele Dagblad
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O

ndernemer Frank uit het
Noord-Hollandse Huizen maakte in 2008 ruim een ton over
naar een man die hij nog nooit
had gezien. Dit was een goede
investering, dacht de eigenaar
van een uitzendbureau. Voor die ton kocht de nu
63-jarige Frank, een breedgeschouderde man
met een parelwitte glimlach en een gebruinde
huid, drie stukjes landbouwgrond.
Een daarvan ligt aan de rand van Blaricum,
in het gebied De Kampen. Het enige dat je daar
hoort, is de wind die om je oren suist en het geraas van auto’s over het asfalt van de achterliggende snelweg A27. Tuur goed door je verrekijker en je spot hier de lange snavels van grutto’s.
Door de verrekijker zie je niet dat de weilanden hier op papier zijn opgedeeld in honderden
kleine stukjes. Alsof iemand op de kadastrale
kaart met liniaal en potlood loodrechte lijnen
heeft gezet door een gebied van honderd voetbalvelden groot. Dwars door schuurtjes, bermen
en sloten.
De grondsnippers zijn gekocht door mensen
zoals Frank. Zij hoopten te proﬁteren van een
uitbreiding van Blaricum. Het Gooise villadorp
barstte uit zijn voegen. Dat De Kampen een
woonwijk zou worden was slechts een kwestie
van tijd, en bouwgrond is veel meer waard dan
agrarische grond. Kortom: kassa!

Zo stond het althans in de oranje brochure
van Grondgedachte, het bedrijf waarvan Frank
en de andere eigenaren de grond kochten.
Nu, ruim tien jaar later, grazen er nog steeds
paarden in De Kampen. Er is geen woning te
zien. De lokale overheden spraken vorig jaar af
dat er hier tot in lengte van dagen geen huizen
komen. Als het aan de gemeente Blaricum ligt in
ieder geval tot 2030. De grutto, kievit en tureluur
krijgen er de ruimte. ‘Het is echt een natuurgebied’, zegt wethouder Liesbeth Boersen-de Jong
van ruimtelijke ordening.
Bepaald niet wat Grondgedachte Frank had
voorgespiegeld.
VIJFHONDERD LOCATIES

‘Versnipperde’ stukken landbouwgrond zoals in
Blaricum komen in heel Nederland voor. Uit onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt dat
op meer dan vijfhonderd locaties in Nederland
zulke grondspeculatie plaatsvindt. Handelaren
zoals Grondgedachte verkochten talloze stukjes
‘lauwe’ of ‘warme’ grond. Dat is grond waarvan
wordt gesuggereerd dat er in de toekomst op gebouwd mag worden, maar waarvan dat lang niet
zeker is. Vaak zijn de lapjes grond niet groter
dan honderd, tweehonderd of duizend vierkante meter. In totaal gaat het om 2300 hectare bosen landbouwgrond, berekende geo-informatiespecialist Esri Nederland op verzoek van het FD,
een gebied zo groot als de gemeente Leiden.

a Vervolg op pagina 20

Kadastrale kaart
Geschat cluster van kavels
waarmee gespeculeerd wordt
Door het FD gecontroleerde locatie
waar grondspeculatie plaatsvindt
100 m

In Roosendaal ...
... heeft de gemeente de ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ gevestigd,
om verdere speculatie te voorkomen.

In het kort

. Beleggers kopen

lapjes grond om mee te
speculeren. Als er straks
huizen op komen, wordt
hun kavel veel meer
waard.
Maar ze gaan te gemakkelijk mee in de
mooie vergezichten van
de grondhandelaren.
Zelfs waarschuwingen
van de gemeenten slaan
ze in de wind.
Gevolg: ze blijven zitten met kavels die feitelijk waardeloos zijn.

.

.

.

500 m

In Terneuzen ...
... wordt het meest met grond gespeculeerd.
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200 m

In Bergum ...
... wordt landbouwgrond voor €250 per m2 verkocht.
(normaal kost die zo’n €5 per m2)

200 m

In Zwolle ...
... is grond nog begin dit jaar opgeknipt.

200 m

In Blaricum ...
... is een gebiedsakkoord getekend waarmee de verkavelde grond tot
‘weidevogelgebied’ is bestempeld.

200 m

In Wijnbergen ...
... loopt een elektriciteitskabel over de verkavelde grond, dus daar
mag niet gebouwd worden.

200 m

In Oosthuizen ...
... wordt om de verkavelde grond heen gebouwd.

Inzicht
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‘Deze vorm van speculatie was me wel bekend,
maar de omvang is nieuw voor me’, zegt hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft Willem
Korthals Altes. ‘Het fenomeen is erg groot.’
Hardop vraagt hij zich af: ‘Wie koopt die grond?’
Het antwoord: duizenden particuliere beleggers. Een conservatieve schatting, met een
grondprijs van €30 per vierkante meter, leert dat
speculanten door de jaren heen bijna €700 mln
in 27.000 kavels staken. Dat wil niet zeggen dat
27.000 mensen grond kochten, want sommige
hebben meerdere stukken in handen. Maar het
is aannemelijk dat het om meer dan tienduizend Nederlanders gaat.
Voor bijna alle speculanten geldt dat hun investering tot nu toe niets oplevert. Na maanden
onderzoek vindt het FD geen enkele plek waar
een versnipperd perceel grond is veranderd in
een woonwijk of bedrijventerrein. Niemand
noemt zo’n transformatie in de enquête die het
FD aan alle Nederlandse gemeenten stuurde en
waarop meer dan de helft antwoordde. Grondhandelaren kennen geen voorbeelden, ook niet
uit het verleden. Speculanten en andere bronnen evenmin. In Amstelveen is een versnipperde locatie waar de handelaar de grond zelf ontwikkelt voor woningbouw. Of dat gaat lukken is
onzeker.
PIONIER PIETERS

Grondspeculatie is geen nieuw fenomeen. Al in
1997 hakte Anthony Pieters stukken bosgrond
in kadastrale mootjes en verkocht deze aan
particulieren. Hij was ook meerderheidsaandeelhouder van Grondgedachte, zo ongeveer de
eerste Nederlandse onderneming die stukjes
landbouwgrond ging verkopen. Het bedrijf is
inmiddels opgeheven. De stukken grond waren
in handen van Pieters’ nog actieve onderneming
Van Odenhoven. Die naam prijkte ook op de
meeste notariële aktes, ook op die van Frank.
Pieters kreeg pas rond 2005 concurrentie en
in 2010 handelden ongeveer twintig bedrijven
in kleine kavels. Sommige boden eerder ook
beleggen in teakhout aan, een andere hype. Media schreven vooral rond de crisisjaren veel over
grondspeculatie en over hoe dat mis kon gaan.
Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten
(AFM) deelde meer dan eens boetes uit.
Maar wie denkt dat grondspeculatie iets is
van voor de crisis heeft het mis. Sinds een aantal
jaren neemt deze handel weer een vlucht. Anno
2019 zijn er zo’n vijftig bedrijven actief, vaak gerund door mensen die eerder ervaring opdeden
bij andere grondhandelaren. Marktleider is VGI
Vastgoed uit Haarlem. Dat bedrijf heeft volgens
data van het Kadaster nog meer dan 900 kleine
stukken grond in bezit.
Nog altijd worden nieuwe locaties versnipperd. Het FD zag dat in het afgelopen halfjaar
weilanden in de gemeenten Haarlem, Zwolle,
Aduard en Winterswijk gestaag veranderden in
lappendekens.
‘HOEZO GROEI IN STADSKANAAL?’

‘Het zijn zwakke locaties’, constateert hoogleraar Korthals Altes als hij de kaart ziet met de
plekken waar de speculatie plaatsvindt. Vooral
buiten de Randstad en aan de randen van Nederland raakt de grond versnipperd. Want vaak
slaan grondhandelaren hun slag in krimpregio’s. Wie de kadastrale kaart van Nederland bestudeert, ziet opgeknipte stukken land in Ruurlo en Reuver, in Suwâld en Stadskanaal. Een
vijfde van de verkavelde percelen is te vinden in
de provincie Groningen. De professor schudt
het hoofd: ‘Wie verwacht er nou dat Stadskanaal
gaat groeien?’
Toch wist handelaar Grondgedachte Frank
in 2008 te overtuigen. Op het kantoor in het na-

“

‘Er zijn altijd
beleggers die zwakke
signalen oppikken’
André Rijsdorp
adviseur ruimtelijke ordening

bijgelegen Huizen kreeg hij een powerpointpresentatie over de omgeving van Blaricum te zien.
In de brochure die hij kreeg, las Frank dat de
aangeboden stukjes grond in een ‘zeer bijzonder spanningsveld’ lagen. Omdat de gemeente
was begonnen met de aanleg van nieuwbouwwijk Blaricummermeent aan de noordwestkant
van de A27, moest de gemeente ‘in de nabije
toekomst’ wel denken aan de sprong over de
snelweg.
Bovendien was op dat moment al te zien dat
De Kampen kandidaat was voor woningbouw,
redeneerde een medewerker van het bedrijf. Zag
Frank niet dat de randweg die over de snelweg
loopt, afbuigt in de richting van De Kampen en
daarna ruw wordt onderbroken? Dat was een
aanwijzing. Als je die weg met een denkbeeldige
lijn doortrok, zag je dat de strook asfalt precies
de weilanden van De Kampen zou doorkruisen.
De verkopers lieten weten dat Frank snel
moest handelen, want er zouden nog maar drie
stukjes over zijn.
Frank tekende.
Hoewel Grondgedachte zetelde in Huizen en
speculant Frank toevallig in dat dorp woonde,
rondde een notaris in het Limburgse Sint Odilienberg de koop af. Frank kocht meteen ook twee
andere percelen van Grondgedachte, want kende de beleggerswijsheid: spreid je risico’s. Dus
was hij na het tekenen niet alleen eigenaar van
tweeduizend vierkante meter weiland in Blaricum, maar ook van duizend vierkante meter
grond in zowel het Friese Kollumerzwaag als het
Gelderse Wijnbergen.
LEUREN MET DE KAVELS

De grondhandelaren werken bijna altijd op
dezelfde manier. Eerst kopen ze percelen landbouwgrond van boeren of andere grondeigenaren. Via het Kadaster verdelen ze die stukken in
kleine kavels. Dan gaan ze ermee lopen leuren.
Verkoop gebeurt vaak via de telefoon. Een
speculant die ergens een stukje grond koopt,
kan jaren later nog belletjes van andere bedrijven verwachten. ‘Ik word de laatste tijd weer elke
week gebeld, maar ik ben er wel klaar mee’, zegt
een 64-jarige belegger uit Bunschoten-Spakenburg die al in 2010 grond kocht. Een 69-jarige
belegger die in Spanje woont, vertelt: ‘Ik krijg
minimaal één keer per maand een telefoontje.’
Hij stak in 2008 geld in grond.
De handelaren komen met argumenten waarom juist dít stukje grond tot ontwikkeling zal komen: het ligt naast een woonwijk, of zoals in Blaricum vlakbij een weg die volgens hen wel móét
worden doorgetrokken. En de rente is laag, dus
waar moet je anders heen met je spaargeld? ‘Er
zijn altijd beleggers die zwakke signalen oppikken’, zegt André Rijsdorp, die overheden adviseert over ruimtelijke ordening. Hij was onder
meer namens de provincie Noord-Holland gebiedsmanager voor De Kampen.
De grondhandelaren betalen zelf een paar
euro per vierkante meter voor de grond, vaak
iets meer dan de landelijke prijs voor landbouwgrond. Belegger Frank uit Huizen tikte in 2008
in totaal €114.512,35 af voor zijn drie percelen:
ruim €28 per vierkante meter. De gemiddelde
prijs voor landbouwgrond in Nederland was op
dat moment €4 per vierkante meter.
Andere speculanten betaalden nog veel meer.
Drie jaar geleden telde een van hen €125 per vierkante meter neer voor een stuk grasland in het
Brabantse ’s-Gravenmoer. Een ander betaalde
vorig jaar €150 per vierkante meter voor een stuk
grond bij het Noord-Hollandse Tuitjenhorn.
‘WIJ MAKEN GEBRUIK VAN EEN FORMULE’

Veel handelaren willen niet zeggen waar zij de
prijzen die ze voor hun kaveltjes rekenen op
baseren. Marktleider VGI Vastgoed is daar wel
open over. ‘Bij het bepalen van de verkoopprijs
maken wij gebruik van een formule’, zegt mede-eigenaar Marco Mus. VGI koopt de grond en
vermenigvuldigt die met een factor 2,5. Daaruit
betaalt VGI de kosten ‘en wat overblijft is onze
winst’.
VGI is al dertien jaar actief met grondbeleggingen. Beleggers in agrarische gronden moeten volgens Mus rekening houden met een beleggingshorizon van gemiddeld tien tot vijftien
jaar. ‘Bij dergelijke projecten is er altijd een kans
dat een ontwikkeling langer duurt of dat er zelfs
helemaal geen ontwikkeling komt.’ Volgens
hem zijn er op dit moment twee projecten waar
een ontwikkelaar recentelijk een ‘concreet bod’
op deed. Dit bod zou ook beduidend hoger liggen dan de aanschafprijs van de investeerders,

maar er wordt nog onderhandeld over de uiteindelijke prijs, stelt Mus. Daarnaast zijn er in vijf
gevallen intentieovereenkomsten met ontwikkelaars getekend. Waar deze projecten zijn, wil
hij niet zeggen.
Zijn bedrijf is zeer kritisch, zegt Mus. ‘Van de
gronden die ons worden aangeboden, wijzen we
meer dan 95% af omdat die naar onze mening
onvoldoende potentie hebben.’
De sector is volgens hem te vaak negatief in
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Gokje met landbouwgrond
Aantal hectaren grondspeculatie

412

Groningen
Noord-Holland

295

Noord-Brabant

287

Gelderland

236

Drenthe

228
186

Overijssel
Friesland

172

Limburg

167

Zeeland

124

Flevoland

72

Utrecht

63

Zuid-Holland

58
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Kavelplatform

E

r zijn particulieren die wél geld
verdienen aan
hun stukje grond, omdat ze het doorverkopen via websites zoals
Kavelplatform of De
Grondmakelaar. Volgens Kavelplatform
is er een levendige
handel: de afgelopen
vier jaar zouden er al
tweeduizend stukken
grond zijn verkocht.
Het rendement kan
best aardig zijn. Zo
kocht een speculant
uit Maastricht acht
jaar geleden een stuk
weiland bij Amsterdam voor €23 per

vierkante meter. Hij
verkocht het vorig jaar
voor €33. Een belegger
uit het Noord-Hollandse Schalkhaar kocht in
juni vorig jaar een stuk
grond bij Helmond
voor €48 per vierkante
meter. Een halfjaar later is hij er al weer vanaf. Verkoopprijs: €61.
Kennelijk denken de
kopers dat er grootse
dingen staan te gebeuren met de grond. Ook
belegger Frank biedt
zijn stukjes grond aan
via Kavelplatform. De
FD-journalisten waren
de eersten die interesse toonden.

Rechtszaak

V

het nieuws geweest. ‘Soms terecht, maar naar
onze mening vaak ook niet’, zegt Mus.
‘Er lopen een hoop cowboys op de wereld. Zeker in de grondhandel’, zegt directeur Bob Vos
van de Hollandsche Bouw Maatschappij (HBM).
Hij wil het FD wel te woord staan via de telefoon.
Met zijn bedrijf verkoopt hij stukjes Noord-Hollandse grond aan beleggers. Of een locatie
geschikt is, bepaalt hij vooral door ‘logisch
denken’. ‘In Tytsjerksteradiel zal ik geen grond

Kadastraal versnipperde
grond in Blaricum en
Purmerend
FOTO’S: JORDI HUISMAN/
PHENSTER

lak naast het
Friese dorp
Bergum, in de
gemeente Tytsjerksteradiel, kocht grondhandelaar Tom Cornet twee jaar geleden
een stuk weiland van
een boer voor €8,25
per vierkante meter.
Hij verkocht het door
aan zijn bedrijf ADM
Vastgoed voor €15 per
vierkante meter. Hij
wist beleggers over te
halen het dertigvoudige daarvan te betalen:
€250. Het is volgens
ADM goed denkbaar
dat er woningen worden gebouwd. Maar
dat zal waarschijnlijk
nooit gebeuren omdat de naastgelegen
autoweg te veel geluid

kopen. Ik kan me niet voorstellen dat daar 1500
woningen worden gebouwd. Maar ik kijk goed
naar een locatie in een mogelijk uitbreidingsgebied in Groot-Amsterdam. Dat is het inzicht dat
je hebt na zoveel jaar.’
Het bedrijf van Vos biedt ook percelen aan in
het Blaricumse gebied De Kampen. Waar speculant Frank daar in 2008 €28 per vierkante meter
moest betalen, vraagt HBM ruim €90. ‘Dat is
marktconform’, zegt Vos daarover. Hij stelt ‘inside information’ te hebben dat er iets te gebeuren staat in De Kampen, maar wat dat precies is,
wil hij niet zeggen.
Vos vertelt zijn klanten wel meer. Zij krijgen,
zegt hij, ‘alle relevante informatie’. Ook over de
afspraken tussen de lokale overheden waarin
staat dat De Kampen een weidevogelgebied
moet worden. Maar een belegger uit Amstelveen
die in 2018 drie kavels in De Kampen van HBM
kocht, zegt de afspraken over het weidevogelgebied helemaal niet te kennen. Dat geldt ook voor
een Drentse belegger die vorig jaar een kavel
aanschafte.
BOETES VAN DE AFM

Marco Mus kwam in het verleden negatief in het
nieuws. Grond en Vastgoed Specialisten Nederland, het zusterbedrijf van VGI, kreeg al in 2010
een boete van de AFM. Het bedrijf bood stukken
grond aan zonder de juiste vergunning.
Voor dat vergrijp legde de toezichthouder
boetes op aan meerdere partijen. Daarnaast
ging toenmalig aanbieder Grondgedachte in
2011 op de bon vanwege ‘misleidende handelspraktijken’. De AFM waarschuwde beleggers
meerdere malen voor de grondhandel, omdat
handelaren in veel gevallen geen realistisch
beeld schetsen van de rendementen.
De recente opleving van de grondspeculatie
zou dus ook de aandacht moeten trekken van
de AFM. Maar daar is het oorverdovend stil. Dat
komt doordat de AFM sinds een paar jaar alleen
machteloos toekijkt. De handelaren vonden een
gewiekste manier om de vergunningsregels te
ontwijken.
Dat zit zo. De AFM bestempelde een kavel
‘lauwe grond’ als een zogeheten beleggingsobject, net als goud, teakhout en vakantiehuizen. Wie erin wil handelen, moet een vergunning hebben van de AFM. Dat betekent: goed
toezicht.
De grond is pas zo’n beleggingsobject als het
voldoet aan een aantal voorwaarden. Een van de
bepalingen is dat de handelaar bij de verkoop
aanbiedt het beheer van de landbouwgrond
voor de koper te regelen als er nog niet op gebouwd wordt. Handelaren regelden dat beheer
zonder vergunning, vandaar de boetes.
Maar ze leerden ervan. Bij veel grondtransacties is de koper nu zelf verantwoordelijk voor
zijn honderd of tweehonderd vierkante meter
landbouwgrond. ‘Steeds vaker is dat beheerelement bewust weggelaten uit de aanbieding,
waardoor de grond niet ofﬁcieel geldt als beleggingsobject’, zegt een woordvoerder van de
AFM. ‘Daardoor valt het niet onder toezicht van
de AFM.’
BRIEF VAN DE GEMEENTE

maakt, schreef het
Friesch Dagblad. Daarom sleepte een belegger ADM onlangs voor
de rechter: hij wilde
onder de koop uit. Dat
lukte uiteindelijk via
een schikking buiten
de rechter om. De rechter had het bedrag dat
de belegger moest aftikken ‘exorbitant’ genoemd. Toch verkocht
ADM vorige maand
na die uitspraak nog
stukken grond voor
€250 per vierkante
meter. Notariskantoor
Mantel & Overtoom uit
het Noord-Hollandse
Benningbroek, waar
de verkoop werd afgerond, wil evenals ADM
Vastgoed niet reageren
op vragen van het FD.
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Bij belegger Frank vervloog de hoop toen hij op
2 februari 2017 thuis een envelop opende met
het logo van de gemeente Blaricum. Daarin zat
de mededeling dat het gebied onbebouwd blijft,
vastgelegd in een zogeheten gebiedsakkoord
tussen de gemeente, de provincie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Agrarische
Stichting Blaricum.
Zijn ogen schoten over de letters: ‘In het kort
houdt het gebiedsakkoord in dat deze partijen
hebben afgesproken om in samenwerking met
elkaar en met u als grondeigenaar of -gebruiker
polder De Kampen verder te ontwikkelen tot
hoogwaardig weidevogelgebied.’
‘Toen had ik al het idee: dit moet ik afschrijven’, zegt Frank er nu over.
In 2014 kreeg hij een vergelijkbare envelop in
de bus, met het logo van de Rijksoverheid. Die
brief ging over zijn grond in het Gelderse Wijnbergen, die hij tegelijkertijd met het perceel in
Blaricum kocht. Die grond bleek perfect op de
route te liggen van de nieuwe hoogspanningskabel tussen Doetinchem en het Duitse Wesel.
Boven de grassprieten van zijn kavel jaagt netbeheerder Tennet de komende tientallen jaren 380
kilovolt door elektriciteitskabels. Frank, berustend: ‘Daar gaan ze nooit bouwen.’

a Vervolg op pagina 23
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Gemeente waarschuwde in Oosthuizen speculanten per bord. Tevergeefs.

a Vervolg van pagina 21
Vaak besloot de gemeente al jaren voor
het opknippen van een stuk grond dat woningbouw op die plek niet is toegestaan.
Ontwikkelaars laten de grond daarom
links liggen. Grondspeculanten negeren de
waarschuwingen.
Soms proberen gemeenten beleggers
te waarschuwen. In het Noord-Hollandse Oosthuizen, een dorp in de gemeente
Edam-Volendam, verraden bouwkranen,
bouwvakkers en betonwagens dat er hard
wordt gewerkt aan het terugdringen van
het Nederlandse woningtekort. Tussen net
gebouwde woningen en de bouwplaats liggen drie weilanden, kadastraal versnipperd
in honderd kavels. Langs de weg prijkt een
geel bord met zwarte letters. Er staat op dat
volgens het Bestemmingsplan Dorpskernen 2011 de bestemming ‘agrarisch’, en
dus ‘niet bebouwbaar’ is. ‘Dit betekent dat
woningbouw op deze percelen niet mogelijk is.’ Was getekend: de gemeente.
Wethouder Albert Koning van Edam-Volendam vertelt dat de gemeente zelf voldoende grond in bezit had om de bouwplannen uit te voeren. ‘Met de borden
wilden we beleggers waarschuwen’.
Dat heeft kennelijk geen effect gehad,
want alle snippers grond zijn nu in handen
van particulieren. ‘Sommigen kwamen zelfs
twee of drie keer naar het gemeentehuis’,
zegt Koning. Elke keer waarschuwde de gemeente. ‘En toch kochten ze willens en wetens een stukje grond.’
De gemeente Blaricum liet in 2008 advocatenkantoor Stibbe onderzoeken of de
grondhandel was tegen te gaan. Nee, luidde
de conclusie. Ook Blaricum waarschuwde
particulieren als zij vragen hadden over De
Kampen.
‘WETSWIJZIGING LOST NIETS OP’

Zolang niemand toezicht houdt op de sector, verandert er weinig. ‘De grond wordt gegijzeld’, zegt overheidsadviseur en oud-gebiedsmanager van De Kampen André
Rijsdorp. ‘De samenleving verliest altijd en
heeft er last van.’
Toch is het de wetgever die dit soort situaties kan voorkomen, zegt hoogleraar Willem Korthals Altes van de TU Delft. ‘Er zijn
landen die eisen stellen aan het splitsen van
kavels, bijvoorbeeld in Zweden. Hier is dat
niet het geval.’
Het ministerie van Financiën werkt al
een tijdje aan een wetswijziging die beleggers in beleggingsobjecten — naast grond
bijvoorbeeld ook vakantiehuizen, teakhout
en wijn, géén aandelen en obligaties — beter moet beschermen. Die wet moet in de
loop van dit jaar worden gepresenteerd,
maar het is nog maar de vraag of de grondhandelaren daarmee wel onder het toezicht
van de AFM gaan vallen. Want de aanbieders staan ook in de concept-wetswijziging
nog steeds niet onder toezicht.

Verantwoording

D

eze publicatie kwam tot
stand na tientallen gesprekken
met particuliere beleggers, grondhandelaren, gemeenten
en specialisten op
het gebied van ruimtelijke ordening. De
locaties waar grondspeculatie via kleine
verkavelde percelen
in Nederland voorkomt, komen deels
uit onderzoek in het

Kadaster en deels uit
een analyse van de
kadastrale gegevens
door geo-informatiespecialist Esri Nederland. Bij alle locaties
is vastgesteld dat een
grondhandelaar een
kavel heeft verkocht
aan een particulier.
De naam Frank is geﬁngeerd, zijn echte
naam is bekend bij
de redactie. Reageren? Mail: grondspeculatie@fd.nl

Speculanten vinden dus nergens bescherming. Ze zijn overgeleverd aan hun
eigen beoordelingsvermogen. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet wanneer een speculant niet op de hoogte is van de plannen
van de gemeente.
‘Er is sprake van informatie-asymmetrie’, zegt bijzonder hoogleraar grond- en
vastgoedontwikkeling Edwin Buitelaar van
de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij
het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘En
particulieren zijn makkelijk om de tuin te
leiden.’
‘NIEMAND WILDE IETS DOEN’

Belegger Frank probeert verwoed om nog
wat geld terug te verdienen. Hij heeft zijn
kavels te koop gezet op internet, maar
vooralsnog met weinig succes (zie kader).
Ook bezocht hij een informatieavond over
het gebiedsakkoord van de gemeente Blaricum. Daar waren slechts een paar van
de honderden grondeigenaren aanwezig.
Sommigen meenden recht te hebben op
compensatie door de gemeente, omdat
die hun grond tot weidevogelgebied heeft
bestempeld.
De gedupeerden moeten in verzet komen, dacht Frank, en belde wat beleggers
op. Wilden ze de krachten bundelen? ‘We
hebben een gezamenlijk belang. Maar niemand wilde iets doen.’
De belegger uit Huizen slaakt een diepe
zucht. ‘Dan ga je dus denken: we verdíenen
het ook gewoon om te worden opgelicht.’
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Maandag in het FD deel II: De verkaveling
hindert de woningbouw.

aatst was ik uitgenodigd
op een diversiteitsevenement bij een groot bedrijf
op de Zuidas. Ze hadden
het heel professioneel aangepakt, een panelgesprek georganiseerd, programmaboekje gemaakt en een ﬁlmploeg geregeld
die de boel vastlegde voor de zusterbedrijven in het buitenland.
Ze hadden alle medewerkers
ruim van tevoren uitgenodigd
en dat had gewerkt: de zaal zat
nokvol. Met vrouwen. Ik telde
drie, misschien vier mannen.
Diversiteit is een vrouwenzaak,
schijnbaar.
Dat is het niet, natuurlijk. Het
regent onderzoeken die aantonen dat bedrijven ﬂoreren wanneer er meer vrouwen aan boord
zitten. Afgelopen januari kwam
McKinsey zelfs met een rapport
waaruit blijkt dat de winstgevende effecten van genderdiversiteit
nog groter zijn dan werd gedacht.
In 2015 bleek uit onderzoek dat
bedrijven met diverse managementteams 15% meer kans hadden op een bovengemiddelde
winst dan bedrijven met homogene teams. Inmiddels is dat percentage al gestegen tot 21.

Als vrouwen een baan
nemen kijken ze vaak
of de organisatie
genoeg ruimte en
ﬂexibiliteit biedt
Dus ja, het is ook zaak voor
mannen om die genderkloof te
dichten. Niet alleen omdat ze er
baat bij hebben, ze zijn er ook debet aan. Jazeker, dat leest u goed:
mannen hebben ook een hand in
die genderkloof. Ik weet wel dat
we dat niet mogen zeggen, want
daarmee zet je vrouwen in een
slachtofferhoek en daar moeten ze nu juist uit. Bovendien,
mannen — bleek maandag maar
weer eens uit de documentaire
Man Made van Sunny Bergman
— zijn toch ook maar onschuldige wezens die gewoon worden
opgevoed om de wereld te regeren. Dus ze kunnen er niets aan
doen dat ze nog altijd de baas
zijn en de beste promoties pakken, ze kunnen het zelfs niet helpen dat ze onbewust seksistisch
zijn soms. Ze voldoen gewoon
aan stereotypen.
Zoiets resulteerde ook uit het
onderzoek waar socioloog Leonie van Breeschoten afgelopen
donderdag op promoveerde aan
de Universiteit Utrecht. Slechts
een op de tien mannelijke werknemers maakt gebruik van de
verlofregelingen die er tegenwoordig zijn om vaders te stimuleren met de kinderen thuis te
zijn. Haar onderzoek toont aan
waarom: ze zijn bang dat ze hun
promotiekansen verkleinen als
ze in deeltijd gaan werken. Ze
lijken er ook niet mee bezig als

ze een werkplek kiezen, zegt Van
Breeschoten.
Als vrouwen een baan nemen,
kijken ze vaak of de organisatie
genoeg ruimte en ﬂexibiliteit
biedt om bij het gezin te zijn.
Voor mannen speelt deze overweging stukken minder. En als een
organisatie wel mogelijkheden
biedt, zijn die aan hen niet zo
besteed. Want: gendernormen.
Van Breeschoten heeft het niet
onderzocht, maar weet van veel
mannen dat ze bang zijn voor
negatieve feedback van mannelijke collega’s. Zelfs bij vaders in
haar eigen generatie ziet ze dat
nog: ‘Zij gaan er toch van uit dat
hun vrouw de zorgtaak op zich
neemt.’
Van Breeschoten ziet hier een
taak voor de overheid. Nederland
is wat dit betreft lang niet zo progressief als we plegen te denken.
Andere Europese landen hebben allang een diversiteitsbeleid
dat toeziet op kinderopvang
en schooltijden, onder andere.
Maar als het aan minister Koolmees van Sociale Zaken lag, was
de nieuwe ouderschapsregeling
van de EU er nooit doorheen
gekomen. Deze regeling biedt
ouders, ook vaders, recht op twee
maanden betaald ouderschapsverlof, het kraamverlof is uitgebreid naar tien dagen. Het doel
van deze regeling is de gelijkheid
bevorderen, maar kennelijk
hecht onze regering al te zeer aan
het kostwinnersmodel. Hoe kan
het toch, vroeg minister Van Engelshoven zich onlangs af toen
ik het met haar over quota had,
dat Nederlandse vrouwen zo vaak
in deeltijd werken? ‘De moederschapsnorm is hier zo hardnekkig’, verzuchtte ze. Precies, doe er
wat aan.
Maar hetzelfde zou ik willen
zeggen tegen mannen. Als je een
echte vent bent, heb dan gewoon
lak aan wat je collega’s vinden.
Wees die man die beseft dat
vrouwen niet de enigen zijn die
kinderen krijgen. Wees die vader
die zichzelf een werkende vader
noemt, en aan andere mannen
vraagt: hoe doe jij dat eigenlijk,
met de kinderen?
Op mijn stoel bij het diversiteitsevenement vond ik een ﬂyer.
‘Proud Mom’ stond erop. Een
‘academy’ die moeders de ‘tools’
geeft om na de bevalling ‘zowel
fysiek als mentaal weer in shape
te komen.’ Ik kan niet wachten
op de dag dat ik een ﬂyer van
‘Proud Dad’ op mijn stoel vind.
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Maartje Laterveer is journalist en
schrijver. Zij schrijft vooral over de
vraag wat het betekent vrouw te
zijn in de 21ste eeuw. Reageer via
columnist@fd.nl.
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