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‘Stedelijke verdichting’ was het thema van de derde bijeenkomst van Stichting 
Wiechert, die op donderdag 17 januari 2019 plaatsvond in B.Amsterdam en 
bevestigde dat uit het overlijden van naamgever Wiechert Schenk iets moois, 

bijzonders én duurzaams is voortgekomen.
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Als projectontwikkelaar kreeg Wiechert Schenk binnen COD de 
ruimte om zijn talent te etaleren en het verschil te maken, met 
onder andere de herontwikkeling van het Prinsengrachtziekenhuis, 
De 5 Keizers en B.Amsterdam als resultaat, tot hij in 2015 ernstig 
ziek werd en op 1 januari 2016 overleed. Collega’s, vrienden en 
familieleden richtten Stichting Wiechert op, die ‘het stimuleren 
en cultiveren van jong, ondernemend en creatief talent in de 
vastgoedsector’ als doel heeft.

Lol, passie en creativiteit
Op donderdag 17 januari 2019 vond de derde bijeenkomst in 
successie plaats en in B.Amsterdam lukte het opnieuw om, zoals de 
missie van Stichting Wiechert luidt, ‘in de geest van een bijzonder 
jong talent voortdurend te blijven zoeken naar nieuwe oplossingen 
en toepassingen in een verouderende wereld’. In een ruimte in 
B.Amsterdam die naar Wiechert is vernoemd, trapte Bas van 
Veggel van Timeless Investments en COD af met de constatering 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade geeft zijn visie op stedelijke verdichting Generatiegoeroe Aart Bontekoning bespreekt generatieverschillen in organisaties
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dat ‘de gedachte aan Wiechert ons allemaal inspireert, ook als we 
niet meer zo jong zijn, om iedere dag met veel lol, passie, creativiteit 
en ambitie te werk te gaan’.

Thema: verdichting
De organisatie, die jaarlijks wordt vernieuwd en dit keer bestond 
uit Nienke Schram (Ditt), Selina Polman (Timeless Investments), 
Gijs Albada Jelgersma (AJRED) en Frank Spraakman (COD), had 
‘stedelijke verdichting’ als thema gekozen: ‘meer inwoners, minder 
ruimte; op welke slimme, creatieve, groene, menselijke manier 
verdicht onze stad?’. De presentatie was in handen van Marieke 
Korenjak en Mattijs Kaak, een jazzband onder leiding van Ben 
Fitzpatrick zorgde voor de muzikale omlijsting en cabaret ‘Op Sterk 
Water’ voor een vrolijke noot. 

Maar dat was pas veel later, tijdens het diner. Voordat de vier 
jonge talenten een podium werd geboden, werd het thema ingeleid 
door twee sprekers: Rijksbouwmeester Floris Alkemade liet aan de 
hand van ‘Panorama Nederland - een toekomstperspectief voor de 
ruimtelijke inrichting van Nederland’ zien hoe zien hoe de grote 
maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor 
welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. ‘In dreams 
begins responsibility’ citeerde hij de Ierse dichter Yeats, in een 
optimistisch betoog waarin hij onder andere vergrijzing niet als een 
probleem maar als een grote kans omschreef.

Stof tot nadenken
Als tweede spreker borduurde Aart Bontekoning daar op voort. 
‘De toekomst van vergrijzende organisaties is afhankelijk van de 

jeugdigheid van alle generaties, van de jongste tot de oudste’ was 
de rode draad in zijn verhaal, dat hij lardeerde met herkenbare 
praktijkvoorbeelden die stof tot nadenken gaven. Dat kwam goed 
van pas bij de pitches van de vier jonge talenten, die anders dan 
vorig jaar in vier verschillende ruimten plaatsvonden. Daartoe 
werden alle aanwezigen verdeeld in vier kleinere groepen, die de 
verschillende ruimten en pitches één voor één aandeden. Die opzet 
bevorderde de dynamiek en interactie en verlaagde voor de vier 
‘young professionals’ de drempel om, begeleid door een ‘personal 
coach’, hun verhaal te doen.

Intrinsieke motivatie
Met ‘verdichting’ als rode draad, waren die verhalen totaal 
verschillend. Met een knipoog naar stedenbouwkundige Le 
Corbusier, droeg architect Gert Kwekkeboom van Civic 
Architects oplossingen aan voor de enorme woningbouwopgave in 
Amsterdam. ‘Verder kijkend dan woontorens en pandjes’ pleitte 
hij voor een ‘ander soort denken’ en een ‘nieuw diversiteitsmodel’, 
naar het voorbeeld van steden als Berlijn en Chicago. Jan Maarten 
van Hemert van Mecanoo Architecten nam de Nieuwe Binnenweg 
in Rotterdam als uitgangspunt voor een pleidooi voor meer ruimte 
voor diversiteit, spontaniteit en conflict in de publieke ruimte. 
Vanuit een sterke intrinsieke motivatie brak Ditte Gerding, student 
Architectuur & CME aan de TU Delft, een lans voor circulair 
bouwen waarmee in Nederland nog een wereld valt te winnen. 
Onder het motto ‘het is tijd om een nieuwe weg in te slaan’, 
pleitte Susanne Balm van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) 
last but not least voor meer aandacht en ruimte voor logistiek in 

stedenbouw. Daarbij zoomde ze in op het initiatief van ‘haar’ 
HvA en de Universiteit van Amsterdam om de inkomende 
goederenstromen op een slimme en duurzame manier te bundelen.

Onderscheidend event
Direct na de pitches hielden de coaches nog een warm pleidooi voor 
hun protegés. Voor Ditte Gerding was dit Michel Baars 
(CEO New Horizon), Susanne Balm werd gecoacht door Leonie 
van den Beuken (Programmadirecteur Amsterdam Smart City), 
Gert Kwekkeboom door Ton Schaap (senior stedenbouwkundige 
bij de Gemeente Amsterdam) en Jan Maarten van Hemert 
door Els Leclercq (stedenbouwkundige en onderzoeker bij de 
TU Delft/AMS).

Na een diner in restaurant Bureau op de bovenste verdieping 
van B.Amsterdam, werd de winnaar bekend gemaakt: volgens de 
bezoekers, die na de lovende woorden van de vier coaches hadden 
gestemd, was zowel de presentatie als de inhoud van de pitch van 
Susanne Balm het best. Zij kreeg onder andere een cheque van
€ 2.500, te besteden aan een training op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling. Een tevreden bestuurslid Gert-Wim Bos van Stichting 
Wiechert blikte direct na afloop al vooruit naar de 2020-editie. 
“Hoe het event er dan uit komt te zien, bepaalt de nieuwe 
organisatie. Deze derde editie heeft eens te meer bewezen dat in 
de geest van Wiechert een onderscheidend event is neergezet, dat 
jonge talenten een welkom podium biedt om de vastgoedsector te 
voorzien van nieuw elan en nieuwe ideeën.”   

Talent Gert Kwekkeboom doet zijn pitch in een huiselijke sfeerRijksbouwmeester Floris Alkemade

‘ er is meer aandacht en ruimte Voor 
loGistiek nodiG in stedenbouw’

‘ VerGrijzinG is Geen probleem, maar 
biedt juist Grote kansen’

‘ de Gedachte aan wiechert inspireert 
ons allemaal, ook als we niet meer zo 
jonG zijn, om iedere daG met Veel lol, 
passie, creatiViteit en ambitie te werk 
te Gaan.’

‘ de toekomst Van VerGrijzende            
orGanisaties, is afhankelijk Van de 
jeuGdiGheid Van alle Generaties’

over stIchtIng wIechert

Stichting Wiechert is opgericht ter 

nagedachtenis aan de in 2016 na een kort 

ziekbed overleden broer, vriend en coD-

collega Wiechert Schenk. Zijn jonge leeftijd 

ten spijt, was hij als projectontwikkelaar al 

in staat om het verschil te maken – met 

projecten als de herontwikkeling van het 

Prinsengrachtziekenhuis, De 5 keizers en 

B.Amsterdam als resultaat. ‘het stimuleren 

en cultiveren van jong, ondernemend en 

creatief talent in de vastgoedsector maar ook 

daarbuiten’ en ‘het voortdurend blijven zoeken 

naar nieuwe oplossingen en toepassingen in 

een veranderende wereld in de geest van een 

bijzonder jong talent’, zijn de doelen van de 

stichting, die een driekoppig bestuur heeft dat 

bestaat uit Bas van Veggel, gert-Wim Bos en 

marijn Schenk.

Meer informatie:
Stichting Wiechert
Rubensstraat 66
1077 MZ Amsterdam

www.stichtingwiechert.nl
info@stichtingwiechert.nl
+31 (0)20 262 12 12
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Susanne Balm wint de Stichting Wiechert Young Talent Award 2019Prijsuitreiking Stichting Wiechert Young Talent Award 2019


